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ALGEMEEN    VERSLAG 
DER 

WERKZAAMHEDEN 

VAN     D  K 

NATUURKUNDIGE   VEREENIGING    IN  NEDERLANDSCH   INDIK 

VOORGELEZEN  IN  DE  ALGEMEENE  VERGADERING  VAN  HET  JAAR  1855, 

GEHOUDEN    DEN    '2Sn     FEBRUARIJ     18:>5    IN     DE     VERGADERZAAL     VAN     HET 

EATAVIAASCII    GENOOTSCHAP    VAN     KUNSTEN    EN     WETENSCHAPPEN. 

Dr.    P.     BL.EEM.ER ,    R.    ©.    W.    Ei. 

President   der    Vereeniging ,    enz. 

M.  H.! 

De  geschiedenis  onzer  instelling,  al  omvat  die  nog  slechts 

ruim  een  viertal  jaren,  is  niet  zonder  belangrijkheid,  niet  zon- 

der nuttige  lessen.  Zij  heeft  al  weder  doen  zien ,  dat  ook  zon- 

der beschikking  over  groote  middelen,  goede  zaken  kunnen 

worden  tot  stand  gebragt,  indien  slechts  de  vaste  wil  daartoe 

bestaat  en  de  beschikbare  middelen  op  doelmatige  wijze  wor- 
den aangewend. 

Nog  geene  vijf  jaren  geleden,  toen  het  plan  tot  oprigting 

der  "Vereeniging  ten  uitvoer  werd  gelegd,  twijfelden  velen  en 
daaronder  meerdere  wetenschappelijke  mannen,  aan  de  moge- 

lijkheid der  slaging  in  deze  gewesten  van  eenc  Vereeniging  als 

de  onze.  En  inderdaad  bestond  ruimschoots  grond  tot  dien 

twijfel.  Maar  getrouw  aan  haren  naam,  heeft  onze  instelling 

de  verspreide  krachten   vereenigd  en  is  er  in  geslaagd  die  ver- 
IX.  1 



eenigd  te  houden  en  zoodanig  naar  buiten  te  doen  werken, 

dat  haar  orgaan  voortdurend  zijne  kolommen  heeft  moeten  uit- 

breiden om  de  talrijke  ingekomene  bijdragen  met  den  wensche- 

lijken  spoed  tot  openbaarheid  te  brengen.  Sedert  Oktober  1850 

zijn  niet  minder  dan1  7  lijvige  boekdeelen  van  het  tijdschrift 
der  Yereeniging  verschenen,  te  zamen  bevattende  ongeveer  4300 

bladzijden  druks. 

Het  is  nog  geene  twee  tientallen  jaren  geleden,  dat  in  Ne- 

derlandsen Indië  nog  geen  flaauw  denkbeeld  bestond  van  de 

mogelijkheid,  om  een  enkel  Tijdschrift  hier  te  lande  te  doen 

bloeije),  en  tot  toen  toe  zag  men  op  het  gebied  der  letteren 

en  wetenschappen  hier  nagenoeg  niets  drukken,  tenzij  de  toen 

nog  traag  verschijnende  deelen  der  Verhandelingen  van  het 

Bataviaasch  Genootschap  van  kunsten  en  wetenschappen.  Wie 

onzer,  die  toen  reeds  in  deze  gewesten  verkeerde,  had  zich 

eene  voorstelling  durven  maken,  dat  hij  nog  in  zijn'  tijd  en 
betrekkelijk  zoo  spoedig,  een  ommekeer  van  zaken  zou  beleven, 

welke  als  eensklaps  Nederlandsen  Indië  in  de  rei  der  beschaaf- 

de landen  heeft  doen  plaats  nemen;  dat  hij  nog  getuige  zou 

zijn  van  eene  ontwikkeling  op  het  gebied  der  wetenschappen, 

welke,  met  het  oog  op  land  en  tijd  en  volk,  reusachtig  is  te 
noemen. 

Of  is  het  overdreven,  die  ontwikkeling  reusachtig  te  noe- 

men, wanneer  wij,  nadat  nog  geen  halve  menschenleeftijd  is 

veiioopen,  van  als  het  ware  niets,  hier  gelijktijdig  naast  el- 

kander zien  bloeijen  zoo  talrijke  tijdschriften  en  dagbladen,  ge- 

wijd niet  slechts  aan  de  dagelijksche  behoeften  van  een  nieuws- 

gierig publiek,  maar  ook  en  wel  voornamelijk  aan  de  meest  ver- 
schillende wetenschappen , .  aan  de  oudheidkunde  en  geschiedenis, 

aan  de  taal-,  land-  en  volkenkunde  dezer  uitgestrekte  bezittingen , 

aan  opvoedkunde  en  onderwijs,  aan  de  regtsgeieerdheid  en  de  ge- 

neeskunde aan  de  technologie ,  en  aan  de  wetenschappen  der  natuur? 

En  dat  alles  bestaat  en  bloeit  in  en  door  eene  als  mikroskopische 

maatschappij  van  Nederlanders,  welke  te  zamen  genomen  nog 

niet  de  bevolking  zouden  uitmaken  van  eene  stad  van  den 

tweeden    of   derden   rang,    welke    hunne   oogenblikken  van  we- 
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teiischappelijke  afzondering,  met  slechts  weinige  uitzonderingen, 

moeten  ontwoekeren  aan  een  ambtelijk  leven  vol  zorgen  en  af- 

wisselingen, ontwoekeren  aan  een  klimaat,  hetwelk,  hoezeer  den 

Europeaan  minder  doodelijk  dan  vroeger,  van  zijne  geestver- 

doovende  kracht  niets  heeft  verloren  en  altijd  nog  het  gemid- 

delde leven  van  den  Europeaan  tot  op  de  helft  verkort. 

Ik  zeide  zoo  even,  dat  die  bloei  bestaat  in  en  door  de  klei- 

ne Europesclie  maatschappij  dezer  gewesten.  En  inderdaad ,  even 

opmerkelijk  als  is  de  werkzaamheid  van  zoovele  mannen,  om 

toe  te  brengen  tot  de  uitbreiding  van  kennis,  even  opmerke- 

lijk is.  de  voortreffelijke  geest  der  ingezetenen,  die,  zelve  zich 

niet  in  de  wetenschap  bewegende,  zich  toch  de  niet  onaanzienlijke 

geldelijke  opofferingen  getroosten ,  welke  het  ondersteunen  van 

zoovele  nuttige  instellingen  en  tijdschriften  met  zich  brengt. 

Zonder  die  geldelijke  medewerking,  men  mag  het  voor  de  toe- 

komst niet  verneelen,  zouden  alle  overige  pogingen  weinig 

hebben  gebaat.  Want  wat  de  sijmpathie  in  Nederland  voor  de 

wetenschap  in  deze  gewesten  betreft,  zij  is  als  de  sijmpathie 

der  ouden  voor  hunne  koloniën.  Sijmpathie  van  een  moederland 

voor  zijne  koloniën  schijnt  nooit  ergens  hoog  te  hebben  ge- 

staan; verwonderen  wij  er  ons  niet  over,  dat  die  van  ons  moe- 

derland zoo  gering  is. 

Onze  Yereeniging,  MH.,  is  ontstaan,  nadat  de  zooeven  her- 

dachte ontwikkeling  reeds  geruimen  tijd  had  plaats  gehad.  Zij 

ontstond  wel  nog  op  rotsigcn  bodem,  voor  zooveel  haar 

zelve  betrof,  doch  rondom  haar  was  het  terrein  reeds  begroeid 

of  althans  reeds  beploegd  en  geëgd,  en  dat  deelde  haar  kracht 

en  leven  mede,  even  als  de  warmte  zich  aan  alle  nabij  zijnde 

liffchamen  mededeelt.  En  thans  zou  men  kunnen  vragen,  of 

zij  de  warmte,  die  zij  vroeger  van  buiten  ontving,  niet  zelve 

uitstraalt,  of  zij  niet  verlevendigend  werkt  op  andere  min  of 

meer  aan  haar  verwante  instellingen.  Indien  zij  een  zoodanig 

standpunt  heeft  bereikt,  dan  is  dat  wel  een  blijk,  niet  alleen 

van  haren  bloei,  maar  ook  van  de  waarde  van  den  grondslag, 

waarop  die  bloei  steunt. 

Overigens    M.  IL  is  deze  avond  bestemd  om  aan  te  wijzen, 
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in  hoeverre  de  Yereeniging  nu  weder  in  liet  'laatste  jaar  aan 
hare  roeping  heeft  beantwoord.  Kort  evenwel  kan  die  aanwij- 

zing zijn,  want  eigenlijk  ligt  de  geschiedenis  der  Yereeniging 

gedurende  het  jaar  1854  hier  voor  U,  in  de  twee  deelen  van 

haar  Tijdschrift,  welke  in  het  vorige  jaar  zijn  verschenen.  De 

talrijke  bijdragen,  daarin  bevat,  alsmede  de  aanteekeningen  van 

de  vergaderingen  der  Yereeniging,  daarin  tot  openbaarheid  gc- 

bragt,  zijn  zoovele  blijken  van  de  voortdurende  werkzaamheid, 

door  haar  ontwikkeld.  De  taak,  mij  door  de  wet  onzer  in- 

stelling opgedragen  om  verslag  uit  te  brengen  van  hare  verrig- 

tingen,  is  alzoo  gemakkelijk  gemaakt  en  ik  zal  mij  dan  ook 

in  dit  verslag  veelal  bepalen  tot  overwijzing  naar  haar  Tijd- 

schrift en  tot  eene,  zamentrekking  van  hare  handelingen,  wel- 

ker vermelding  in   de  verschillende  afleveringen  is  verspreid. 

Als  vroeger,  zij  het  mij  in  de  eerste  plaats  vergund  te  wij- 

zen op  het  Tijdschrift.  De  bijdragen  daarvoor  zijn  in  niet 

minder  ruime  mate  ingezonden  dan  vroeger  en  de  pers  heeft 

moeite  gehad  om  ze  voortdurend  met  den  wenschelijken  spoed 

tot  openbaarheid  te  brengen. 

De  medewerking  der  leden  is  onverfiaauwd  gebleven.  Het 

Tijdschrift  had  bijdragen  te  danken  aan  de  heeren  J.  J.  Alt- 

heer,  Dr.  J.  W.  E.  Arndt,  E.  Arriëns,  J.  A.  G.  A.  L.  Basslé, 

C.  A.  Bensen,  S.  Binnendijk,  Dr.  J.  H.  Croockewit  Hz.,  G.  J. 

Filet,  Dr.  P.  E.  H.  Eromberg,  H.  A7on  Gaffron,  C.  De  Groot, 
H.  H.  Haase,  A.  Yan  der  Hart,  A.  J.  E.  Jansen,  J.  H. 

Kollmann,  G.  E.  De  Bruijn  Kops,  J.  A.  Krajenbrink, 

E.  W.  H.  Kuupers,  G.  A.  De  Lange,  S.  Jï.  De  Lange, 

J.  Loudon,  P.  J.  Maier,  R  E.  De  Seltff,  A.C.  M.  Schreuder, 

W.  M.  Smit,  J.  E.  Teijsmann  ,  D.  W.  Rost  van  Tonningen, 

Dr.  A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint,  D.  J.  Uhlenbeck  en  P.  G 

Wijers,  terwijl  nog  andere  bijdragen  werden  ingezonden  door 

de  heeren  J.  J.  Altheer  ,  Dr.  C.  L.  Doleschall  ,  Dr.  P.  E.  II. 

Fromberg,  E.  D.  J.  Yan  der  Pant,  E.  E.  De  Seijff  en 

J.  E.  Teijsmann,  welke  uit  plaatsgebrek  eerst  in  het  reeds 

ter  perse  zijnde  8c  deel  van  het  Tijdschrift  zijn  kunnen  opge- 
nomen worden. 



Het  Gouvernement  is  voortgegaan  het  Tijdschrift  door  de 

aanbieding  van  belangrijke  stukken  krachtig  te  ondersteunen. 

De  "hieronder  genoemde  bijdragen,  allé  reeds  in  het  Ge  en  7° 

dee]  opgenomen,  heeft  de  Vereeniging  te  danken  aan  den  we- 

tenschappelijken  zin  der  regering. 
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van  Batavia,  door  S.   II.  De  Lange  en  G.  A.  Dis  Lange. 

3.  Bijdragen  tot  de  geografische  en  mineralogische  kennis  van  Nederlandsen 

Indië  door  de  Ingenieurs   van  het  Mijnwezen  in  Nederlandsen  Indië. 

a.  Mijnbonwkundig  onderzoek  der  koperertsen  in  de  residentie  Padangsche 

Bovenlanden,  door  ü.  F.  W.  J.  Huguenin. 

h.  Voorloopig  onderzoek  naar  kolen  in  de  landschappen  Salinibonw,  Djonkong 

en  Boenoet,  in  de  residentie  wester  afdeeling  van  Bornco,  door  11.  Ever- 
wijn. 

c.  Onderzoekingen  naar  steenkool  in  de  afdeeling  Maros  of  noorderdis- 

trikten   van   het    gouvernement    Celebes   en   onderhoorigheden,    door    A. 

C.    M.    ScmtEUDER. 

tl.  Verslag  van  een  onderzoek  naar  de  aangelegenheden  der  gondgrocven 

in  het  landschap  Landak,   door  R.  Everwijn. 

4.  Over  de  guano.  Hare  oorsprong,  chemische  zamenstelling  en  werkzaam- 

heid als  meststof,  door  Dr.  P.  F.  II.  Frqmberg. 

5.  Scheikundig  onderzoek  van  kolen,  afkomstig  van  de  westpunt  van  Java  na- 

bij de  Meeuwenbaai,    door  Dr.  J.  H.  Croockkwit  Hz. 

'0.  Scheikundig  onderzoek  van  steenkolen,  door  Dr.  J.   II.    Croockkwit  Hz. 
7.  Ovcrzigt  van  de  hydrografische  verrigtingen  in  den  Indischcn  Archipel,  ge- 

durende de  laatste  jaren.  Uittreksel  uit  he,t  Verslag  van  de  werkzaamheden 

der  kommissie  tot  verbetering  der  Indische  zeekaarten  gedurende  het  jaar  IS. "3 3. 
8.  Verslag  van  de  uitkomsten  der  kuituur  van  suikerriet  uit  het  oostelijke  ge- 

deelte van  Java,  hoofdzakelijk  geschied  in  den  proeftuin  te  Gentcng,  in 

het  jaar  1S52-1853  door  Dr.  P.  F.   II.  Fkomrerg. 

9.  Waarnemingen  gedaan  te  Manado,  ter  bepaling  van  de  geografische  lengte 

dier  plaats,  door  S.  II.  De  Lange  en  G.  A.  De  Lange. 

10.  Verslag  over  de    westindische   kassave,   gevolgd  door  een  scheikundig  onder- 

zoek van  drie  kassave-soorten ,  door  D.  W.  Rost    van  Tonningen. 

Bovendien  zijn  nog  ecnige  stukken  voor  het  Tijdschrift  beschik- 

baar, welke  der  Vereeniging  insgelijks  door  het  Gouvernement  zijn 

aangeboden,  t.  w. 

1.  Over  den  invloed  door  vermindering  en  uitroeiing  van  houtbosschen  uitge- 

oefend op  het  klimaat,  door  Dr.  P.  F.  H.  Frqmberg. 



2.  Dagverhaal  eoner  reis  over  Java,  door  J.  E.  Tkijsmann. 

3.  Indigo.    Geschiedenis,  kuituur  en  fabrikaat,  door  F.  D.  J.  Van   dek  Pant. 

4.  Over    den    invloed    van    de    indigo- kuituur    op  die  der  padi,  door  F.  D.  J. 
Van  dek  Pant. 

5.  Scheikundig  onderzoek  van  Pouzzolane- aarde,  afkomstig  van  den   berg.  We- 
iiran in  Oost-Java  door  Dr.  J.  II.  Croockewit  Hz. 

6.  Bijdragen  tot   de    geologische    en    mineralogische    kennis    van    Nederlandse!! 

Indië,  door  de  Ingenieurs  van  het  Mijnwezen  in  Nederlandsen  Indië. 

a.  Onderzoek  naar  de   kolen   gevonden   langs   het   strand  der  Meeuwen- 
haai,  residentie  Bantam,  door  Z.  H.  Akwasi  Boachi. 

De  overige  stukken  nog  beschikbaar  vyoor  het  Tijdschrift  zijn: 

1.  Iets  over  Arachis  hijpogaea,  door  J.  J.  Altheek. 

2.  Togt    naar    den  vulkaan  Bator    op  het  eiland  Bali,    door  E.  F.  De  Skijff. 

3.  Over  liet  stemorgaan  van  Platydactijlus  guttatus  ,  door  Dr.  C.  L.  Doleschall. 

4.  Review    of   the    theorij    of  coral-formation,  seth  forth  bij  Ch.  Dakwin  ,  bij 
J.  C.  Ross. 

5.  Derde    Bijdrage    tot   de  kennis  der  ichthijologischc  fauna  van  de  Kokos-eilan- 
den, door  referent. 

6.  Achtste    Bijdrage    tot   de    kennis  der  ichthijologische  fauna  van  Borneo,  door 
referent. 

7.  Vijfde  Bijdrage  tot  de  kennis  der    ichthijologische    fauna  van    Ternate,    door 
referent. 

8.  Scheikundig    onderzoek    van    het    afzetsel .  uit  het  water  der  warme  bron  Si- 

goriti,  afdeeling  Malang,  residentie  Pasoeroean,  door  J.  J.  Altheek. 

9.  Cijprinoideorum'  javaneusium  species  novae  vel  minus  cognitae,   door  referent. 
10.  Over  het  voorkomen  van  goud  in  Tjilatjap,  door  Jkhr    Mr.  H.  C.  Van  der 

Wijck. 

11.  Meteorologische   waarnemingen,    gedaan  op  eene  reis  van  Peru  naar  Makas- 
sar,  door  J.  C.  Hasskarl. 

Deze  voorraad  aan  bouwstoffen  is  meer  dan  het  gedeeltelijk 

reeds  afgedrukte  8  deel  van  het  Tijdschrift  zal  kunnen  be- 

vatten en  geeft  alzoo  allen  grond  om  te  verwachten,  dat  het  Tijd- 

schrift in  het  ingetreden  vereenigingsjaar  op  dezelfde  ruime  schaal 

zal  kunnen  worden  uitgegeven,  als  gedurende  de  twee  laatste 

jaren. 
De  belangstelling  in  het  Tijdschrift  in  Nederlandsen  Indië 

blijft  onverminderd  voortduren.  Het  aantal  inteekeharen  is  sedert 

een  paar  jaren  ongeveer  hetzelfde  gebleven.  De  pogingen  daar- 

entegen,, in   het   werk  gesteld  om  de  gelegenheid   tot  inteeke- 



nin0,  in  het  moederland  algemeener  te   maken,  hebben  iiiet  den 

gewenschten  uitslag    gehad. 
Evenwel  heeft  de  Direktie  voor  cenc  raimere  verspreiding 

van  het  Tijdschrift  in  de  wetenschappelijke  wereld  gezorgd,  door 

het  aan  te  bieden  aan  de  voornaamste  wetenschappelijke  inrig- 

tingen  in  de  verschillende  werelddeelen.  Deze  aanbieding,  wel- 

ke vergezel  ging  van  een  voorstel,  dat  die  inrigtingen  weder- 

keerig  een  exemplaar  harer  werken  der  Vereeniging  zonden  toe- 

zenden, heeft  het  drieledige  doel  bereikt,  eensdeels  eene  meer- 

dere bekendmaking  der  werkzaamheden  onzer  instelling ,  ten  an- 
dere het  kosteloos  erlangen  van  de  kostbare  werken  der  meest 

beroemde  wetenschappelijke  genootschappen,  en  ten  derde  het  op 

nieuw  bevestigen  harer  betrekkingen  met  die   genootschappen. 

Yan  meerdere  Akademiën  en  Genootschappen  zijn  reeds 

de  antwoorden  op  deze  cirkulaire  ontvangen,  en  de  Direktie  vleit 

zich,  dat  de  toetreding  tot  haar  voorstel  ook  no.<?  zal  volgen  van 

die  instellingen,  van  welke  het   antwoord  nog  verwacht  wordt. 

De  vergaderingen  der  Vereeniging  hebben  niet  weinig  toegebragt 

tot  haren  bloei.  Na  de  jongste  algemeene  vergadering,  gehouden 

den  16a  -Februari]  1854,  hebben  niet  minder  dan  24  vergaderingen 

plaats  gehad.  Deze  bijeenkomsten  werden  nagenoeg  geregeld  twee 

maal  's  maan  ds  gehouden  en  gewoonlijk  werden  die  des  bestuurs 
bijgewoond  door  een  of  meer  gewone  leden  of  gasten.  Ik  behoef 

deze  bijeenkomsten  hier  slechts  in  herinnering  te  brengen,  ver- 

mits de  aanteekeningen  van  het  daarin  verhandelde  in  het  Tijd- 

schrift zijn  opgenomen  en  alzoo  ter  kennis  van  alle  leden  gebragt. 

In  de  laatste  algemeene  vergadering  is  een  Programma  uitge- 

schreven, om  de  algemeene  aandacht  te  vestigen  op  eenige  punten 

in  de  kennis  der  natuur  in  deze  gewesten,  welker  toelichting 

wenschelijk  werd  geacht. 

Hoezeer  het  der  Direktie  bekend  is,  dat  eenige  leden  zich 

bezig  houden  met  de  beantwoording  van  sommige  der  gestelde 

desiderata,  is  tot  nog  toe  geen  genoegzaam  omvattend  of  vol- 

doend antwoord  desbetrekkelijk  ingekomen  en  het  is  der  Di- 

rektie alzoo  nuttig  voorgekomen,  het  Programma  van  1854  voor 

dit   jaar    te    herhalen  en  daarbij  te  voegen  nog    eenige   andere 



desiderata,  welke  nog  heden  avond  ter  goedkeuring  nan  de  leden 

zullen  worden  voorgesteld. 

De  bibliotheek  is  gedurende  liet  afgeloopen  jaar  weder  met 

een  aantal  boekwerken  verrijkt  geworden,  welke  bijkans  zonder 

uitzondering  der  Vereeniging  ten  geschenke  zijn  aangeboden 

geworden.  De  boekerij  heeft  thans  reeds  zoodanige  uitgebreid- 

heid bereikt,  dat  het  spoedig  wenschelijk  zal  worden  den  ka- 

talogus  daarvan  te  doen  drukken.  De  toenemende  gunstige  staat 

van  de  geldelijke  aangelegenheden  der  Vereeniging  zal  ook 

weldra  toelaten,  de  boekerij  door  aankoopen  te  verrijken.  De 

titels  der  gedurende  het  vorige  jaar  ontvangene  boekwerken  vol- 

gen hieronder.  Den  schenkers  wordt  daarvoor  hier  openlijk  de 

dank  der  Vereeniging  aangeboden. 

1.  Onderzoek  naar  de  betrekking  der  groene  plantendeelen  tot  de  zuurstof  iu 

liet  koolzuur  des  dampkrings  onder  den  invloed  van  liet  zonnelicht,  door 

A.  W.  P.  Rauwenhopf.  Amsterdam  1853    (van  den  schrijver). 

2.  Journal  of  tlie  Indian  Archipelago  and  Eastern  Asia,  edited  bij  J.  R. 

Logan.  1853  en  1854.  Singapore  8°  (van  de  redaktie). 

3.  Programma  van  de  Nederlandsche  Maatschappij  ter  bevordering  der  Nijver- 

heid te  Haarlem  1853.  4°  (van  de  Maatschappij). 

4.  Javabode,  Nieuws-,  handels-  en  advertentie- blad.  1854  (van  de  redaktie). 

5.  Het  liegt  in  Nederlandsen  Indië,  llegtskundig  Tijdschrift.  5e  Jaarg.  Batavia 

1854.  8°  (van  de  redaktie). 

6.  Biang-lala.  Indisch  leeskabinet  tot  aangenaam  en  gezellig  onderhoud,  onder 

redaktie  van  W.  L.  Rittkr  en  Mr  L.  J.  A.  Tollers.  Jaargang  III ,  Bata- 

via 1854  8°  (van  de  redaktie). 

7.  Onderzoek  naar  den  oorsprong  en  de  scheikundige  natuur  van  eenige  Ne- 

derlandsche wateren  ,  door  J.  W.  Gunning.  Utrecht  1853  8°  (van  den  schrij- 
ver. 

8.  Nalezingen  op  de  ichthijologische  fauna  van  Bengalen  en  Hindostan,  door 

Dr  P.  Bleeker,  Batavia  1853  4°  (van  den  schrijver). 

9.  Algcmeene  konst  en  letterbode.  Prospectus  van  de  nieuwe  reeks  (van  de 

redaktie). 

10.  Journal  of  the  Asiatic  Societij  of  Bengal  1853  N°  1-7  1854  N°  1  (van  de 
societij). 

11.  Asiatic  Researches  or  Transactions  of  the  Societij  instituted  in  Bengal  forin- 

quiring  into  the  histoiïj  and  antiquities ,  the  arts ,  sciences  and  literature 

of  Asia.  Vol  VII  4°  Calcutta  1810.  Vol  VIII 1805.  Vol  IX  1807.  Vol  XI 1810. 

Vol  XVII  1832.  Vol  XIX  1836-1839t  Vol  XX  1S36-1839  (van  de  societij). 

12.  Index  to  the-first  18  volumes  of- the  Asiatic  Researches  of  the  Societij  instituted 

in  Bengal  for  enquiring  into  the  historij  and  antiquities,  the  arts,  sciences 

and  literature  of  Asia.  Calcutta  1835  4°  (van  de   societij). 



—  9  — 

13.  Transactïons  of  the  pLIjsicp.1  Class  of  the  Asiatic  Societij  of  Bengal  Vol  1  4° 

Calcutta  18.29  4°  (van  de  societij). 

14.  Bibliotheca  Indica,  a  collection  of  oriental  works,  published  under  the  pa- 

tronage  of    the    Hem.  Court    of  Directors   of  the  East  India  Coinpanij    and 

the  superiutendence  of  the  Asiatic  Societij  of  Bengal,  edited  hij  J)r  E.  RoëR, 

Calcutta  8°  No  1-70.  1848-1854  (van  de  Asiatic  Societij  of  Bengal). 

15.  The  Indian  Annals  of  medicial  science,  a  half  ycarlij  Journal  of  practical 

Medicine  and  Surgery  No  2.  Calcutta,  1S54  8°  (aangekocht). 

1G.  Verslagen  en  mededeelingen  der  Koninklijke  Akaddnie  van  wetenschappen 

1)1.  1  Stuk  2.  Amsterdam   1853  8°  (van  de  akademie). 

17.  De  vormkracht  der  aarde  of  de  wording  van  het  menschelijke  geslacht  door 

natuurkrachten,  door  C.  E.  Wernkr.  Naar  de  tweede  vermeerderde  uitgave 

uit  het  Hoogduitsch  vertaald  door  A.  Moll.  Dordrecht  1820  8°  (van  den 
heer  Mr.  Brunsvelü  van  Hult  en) 

18.  Nouveaux  élémens  de  Mineralogie  ou  Manucl  du  minéralogistc  voijageur, 

contenant  des  notions  élémentaires  sur  la  mineralogie  et  la  description  des 

cspèccs  minerales  connues  avcc  leurs  principaux  usages  etc.  par  Brard.  Nou- 

velle édition ,  revue  et  augmentée  d'un  indicatcur  minéralogiquc,  par  Drapiez 

Tomé  1  le  et  2C  partie.  Bruxelles  1838  8°  (van  den  heer  Mn.  Brunsvelü 
van  Hulten). 

19.  Chemisches  Apothckerhuch  Theorie  und  Praxis  der  pharmaccutischen  Ex- 

perimentalchemic  van  A.  Duïlos.  3e  Ausgabe,,  Breslau  1847  2  vol  8°  (van 
den  heer   1).  M.  Piller). 

20.  Tijdschrift  voor  Indische  taal-,  land-  en  volkenkunde,  uitgegeven  door  het 

Bataviaasch    Genootschap   van    kunsten  en  wetenschappen    onder  redaktie  van 

P.  Blekkkr,  L.   W.  C.  Keuciiknius,  J.  Munnich  en  E.  Nktscuer,  Jaar- 

gang 1   Batavia  1852-1S54  8°  (van  het  genootschap). 

21.  Wijsgeerige  en  staatkundige  geschiedenis  van  de  bezittingen  en  den  koop- 

handel  der  Europeanen  in  de  heide  Indien  van  Raijnal,  uit  het  Franach 

vertaald.  Amsterdam  1775   8°  (van  het  besturend  lid  den  heer  W.  M.  Smit). 

22.  Aspccts  of  nature  in  different  lands  and  different  climates  with  scieutific 

elucidations  hij  A.  Von  Humbolut.  London  1849  8°  (van  het  besturend  lid 
den  heer  W.  M.  Smit). 

23.  Pathologische  Anatomie  des  mcnschlichen  Ivörpcrs  von  Julius  Vogel.  Erste 

Ahtheilung.  Allgemeiner  Theil.  Leipzig  1845  8°  (van  het  besturend  lid  den 
heer  J.  Groll) 

24.  Werkdadige  sterrekunde  van  Erancoeur  ,  vertaald  door  J.  C.  Pilaar.  Mc- 

demblik  1834  8°  (van  het  besturend  lid  den  heer  J.  Groll). 

25.  S.  T.  ̂ Gehler's  Pbijsikalisches  Wörterbuch,  neu  hearheitet  von  Branok-. 

Gmelin,  Horner,  Von  Littrow,  Munche  ,  Ppaff,  mit  erganzende  Zu- 

siitsen  von  G.  W.  Muncke,  nehst  Nachtragen  zum  Verzeichniss  geogra- 

phischer  Ortsbestimmungeu  von  C.  L.  Von  Littrow.  Leipsig  1845  11  Blin- 

den S°  (aangekocht). 

26.  Methodus  qua  omnes  detectos  Lichenes  secundum  organa  carpomorpha  ad 

genera,    species    et    varietates    redigcre  atque    ohservationibus    illnstrarc  ten- 
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tavit  Erik  Acharius.     Stockholmiae    1803  8°   (van  liet  lid  den  heer  G,  J. 
Filet). 

27.  Neues  Sijstem  der  PSanzen-Phijsiologie  von  F.  .T.  Meijen  1837-1839  8° 

(van  het  lid  den  heer  G.  J.  Filet). 

28.  Palaeologica.  Zur  Geschichte  der  Erde  und  ihrcr  Geschöpfe  von  Heumann  Von 

Meijer  1832  8°  (van  het  lid  den  heer  G.  J.  Fjj.et). 

30.  Ons  streven  naar  waren  roem.  Eenige  woorden  van  dankbare  herinnering 

hij  het  afsterven  van  den  hoogleeraar  C.  G.  C.  Reinwardt,  gerigt  tot  de 

kweekelhigen  van  Leidens  hoogeschool  op  den  13en  Maart  1854  door  W.  H. 

Dr  Vriese.     Leiden  1854  8°  (van  den  schrijver). 

31.  Esquisses  zoülogiques  sur  la  cóte  de  Guiné  par  C.  J.  Temminck,  1°  Partie. 

Les  Mammifères.  Leide  1853  8°  (van  den  schrijver). 

32.  Statistics  of  coal  bij  II.  C.  Taijlor.  Philadelphia  1848  8°  (van  het  lid 
den  heer  A.  J.  F.  Jansen). 

33.  Plantae    Junghuhnianae,  3e  afl.  Lugd.  Bat.  1854  8°  (van  het  gouvernement). 

34.  Programma  van  de  Hollandsche  Maatschappij  van  Wetenschappen  te  Haarlem 

voor  1855  4°  (van   de  maatschappij). 

35.  Natuurkundige  verhandelingen  van  de  Hollandsche  Maatschappij  van  Wetenschap- 

pen te  Haarlem  2e  Verzameling,  10e  deel  4°  (van  de  maatschappij). 

36.  Tijdschrift  voor  Nijverheid  in  Nederlandsen  Indië,  uitgegeven  door  de  Ne- 

derlandsch  Indische  Maatschappij  van  Nijverheid,  onder  hoofdredaktie  van  P. 

Bleekkr,  mederedakteurs  J.  Groll,  G.  F.  De  Bruijn  Kops  en  P.  J. 

Maier,   1°  deel  1854  Batavia  8°  (van  de  maatschappij). 

37..  Catalogue  et  prix  des  instrumens  d'optique,  de  phijsique,  de  chimie,  de 

mathematiques,  d'astronomie  et  de  marine  qui  se  trouvent  et  s'exécutent  dans 

les  magasins  et  ateliers  de  Lerëeours  et  Secretan.  Paris  1853  8°  (van 
het  lid  den  heer  Krajenbrink). 

3S.  Bijdrage  tot  de  kennis  der  Troskieuwige  visschen  van  den  Ind-ischen  Archipel 

door  P.  Blekeer.  Batavia  1854  4°  (van  den  Schrijver), 

39.  Bijdrage  tot  de  kennis  der  Sphijraenoïden  van  den  Indischen  Archipel,  door 

P.  Bleeker,  Batavia  1854  4°  (van  den  schrijver). 

40.  Histoirc  naturelle  de  Buffon,  le  édition  8°  58  volum.  (van  het  lid  den  heer 
O.  Mohnike). 

41.  Handleiding  bij  het  schieten  met  draagbare  wapenen  door  A.^P.  W.  Weit- 

zel,  Breda  1854  (van  den  schrijver). 

42.  Aanteekeningen  omtrent  eenige  proeven  met  den  weliranschen  tras,  door 

H.  de  Bruin. 

43.  Mededeelingen  over  de  maritieme  werken  te  Soerabaja,  doorD.  L.  Wolfson. 

Batavia  1854  8°. 

44.  Warnasarie,  Indisch  Jaarboekje  1854 — 1855  onder  redaktie  van  Mr.  L.  J. 

A.  Tollens  (van  de  redaktie). 

Ook  het  Museum  der  Vereeniging  is  in  het  afgeloopen  jaar 

door  talrijke  geschenken  verrijkt  geworden.  De  Direktie  noemt 

hier  met  erkentelijkheid  de  namen  der  heeren ,  welke  wel   blij- 
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ken  van  belangstelling  in  de   wetenschap  en    in   den    bloei  der 

Yereeniging  hebben  willen  geven,  door  de  toezending,  hetzij  ter 

onderzoeking  door  de  leden  der  Direktie,  hetzij  'ten  geschenke 
voor  het- Museum,  van  voorwerpen  uit  de  drie  rijken  der  na- 

tuur. Zij  zijn  die  der  HH.  A.  J.  Andresen,  C.  A.  Bensen, 

J.  E.  Cornelissen,  J.  Groll,  II.  Haase  ,  A.  Vah  der  Hart, 

D.  A.  J.  B.  De  Graaf,  Jkhr  C.  E.  Goldmann,  A.  G.  C. 

Yisscher  van  Gaasbeek,  C.  Helfrich,  A.  J.  E.  Jansen,  E. 

Kalfsterman,  J.  A.  Kkajenbrink,  A.  W.  Kinder,  A.  Meis, 

Schonberg  Muleer,  P.  J.  Maier,  E.  Netscher,  C.  W.  E. 

Mogk,  J.  C.  Yan  Oven,  B.  M.  E.  Phlippeau,  J.  C.  Eoss,  J. 

G.C.  Eoss,  II.  W.  Schwanefeld,  C.  E.  A.  Schneider,  J.  N. 

Stevens,  II.  E.  Tiiepass,  E.  P.  Ï0LS0N,Dr.  A.  J.  D.  Steenstra 

Toussaint,  N.  Baron  Gansneb  genaamd  ïengnagel,  Dr.  C. 

"W.B.  Voigt,  A.  De  Yos,  J.  A.  Yriesman  en  P.  L.  Yan 
Bloemen  Waande  rs. 

Was  de  medewerking  der  HH.  leden  ter  verrijking  van  boe- 
kerij en  museum  te  prijzen,  ook  van  de  zijde  van  de  hoofden  der 

gewestelijke  besturen  werd  steeds  met  de  meeste  welwillendheid 

voldaan  aan  de  uitnoodigingen  der  Direktie  tot  het  geven  van 

voorlichtingen  of  het  toezenden  van  voorwerpen  Deze  welwil- 
lendheid is  vooral  gebleken,  toen  de  Direktie,  naar  aanleiding 

vaneen  voorstel  van  het  lid  den  heer  Krajenbrink,  meerdere 

hoofden  van  gewestelijk  bestuur  uitnoodigde,  tot  liet  zenden  van 

stekken  van  de  verschillende  suikerrietsoorten,  in  hunne  gewesten 

aangeplant,  ten  einde  door  aanplanting  daarvan  te  Batavia  en  in 

Buitenzorg  en  latere  proefnemingen  daarmede ,  eene  betere  kennis 

zoowel  in  een  wetenschappelijk  als  praktisch  opzigt  van  die 

rietsoorten  of  variëteiten  worde  verkregen.  Ook  aan  andere  aan- 

zoeken om  toezendingen  van  mineralen ,  minerale  wateren  als  ander- 

zins, werd  steeds  met  den  meesten  spoed  en  de  meeste  zorg  voldaan. 

Bij  de  uitbreiding  van  bibliotheek  en  museum  werd  de  be- 
hoefte meer  en  meer  gevoeld,  om  beschikbaar  te  hebben  een 

gebouw,  waarin  de  Yereeniging  hare  verzamelingen  naar  behoo- 

ren  zou  kunnen  plaatsen  en  hare  vergaderingen  houden.  De- 
zelfde behoefte  ook  bestaande  bij   andere  instellingen    ter  dezer 
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hoofd  plaatse  ,  heeft  zulks  geleid  tot  het  in  het  werk  stellen  van  po- 

gingen, om  een  groot  Algemeen  gebouw  tot  stand  te  brengen,  het- 

welk, behalve  voor  de  Vereeniging,  ook  ruimte  zou  bevatten  voor  het 

museum  en  de  boekerij  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van 

Kunsten  en  Wetenschappen ,  voor  het  museum  der  Nederlandsch- 

Indische  Maatschappij  van  Nijverheid,  en  voor  cle  Maatschappij  van 

Toonkunst  en  de  Wedloop-Sociëteit  alhier.  Van  den  uitslag  dier 

pogingen  laat  zich  nog  niets  met  zekerheid  zeggen.  Hopen  wij  ,  dat 

er  iets  goeds  door  zal  tot  stand  komen  en  dat  de  middelen  zul- 

len  kunnen  worden  bijeengebragt,  om  ten  uitvoer  te  leggen  een 

der  uitmuntende  ontwerpen  van  zoodanig  gebouw,  reeds  bij  de 

tot  oprigting  daarvan  daargestelde  kommissie  ingekomen. 

In  het  personeel  der  Vereeniging  hebben  vrij  talrijke  veran- 

deringen plaats  gehad.  In  den  loop  des  jaars  zijn  de  HIL 

G.  F.  De  Biutijn  Kops  en  W.  M.  Smit  tot  leden  des  bestuurs 

verkozen.  Ter  voldoening  aan  artikel  15  der  nieuwe  wetten 

der  Vereeniging,  vastgesteld  in  de  laatste  algemeene  vergadering, 

zijn  in  Maart  j.  1.  verkozen  tot  Vicepresident  de  heer  S.  H. 

De  Lange  en  tot  Direkteur  van  het  Museum  en  Bibliothekaris 

de  heer  P.  J.  Maier. 

Bij  de  verkiezingen  voor  het  jaar  1S55  zijn  de  keuzen  ter 

vervuiling  der  betrekkingen  van  President,  Vicepresident ,  JHoofd- 

redakteur,  Direkteur  van  het  museum  en  Sekretaris  weder  op  dezelf- 

de heeren  gevestigd.  De  betrekkingen  van  Thesaurier  en  Bibliothe- 

karis, onlangs  bij  besluit  der  Direktie  gescheiden  zijnde  van  die 

van  Sekretaris  en  Direkteur  van  het  Museum,  zijn  de  keuzen 

voor  het  Penningmeesterschap  gevallen  op  den  heer  J.  Groll 

en  voor  het  Bibliothekariaat  op  den  heer  G.  P.  De  Bruljn  Kops. 

Dat  de  heer  De  Bruijn  Kops  gedurende  eenige  maanden,  tijdens 

de  afwezigheid  van  den  sekretaris  den  heer  G.  A.  De  Lange,  het 

Sekretariaat  heeft  waargenomen,  behoef  ik  hier  naauwelijks  te  herin- 
neren. 

Artikel  13  der  nieuwe  wetten  bepaalt,  dat  de  Direktie,  ter  be- 

hartiging van  de  belangen  der  Vereeniging  op  andere  plaatsen, 

daar,  waar  zij  zulks  noodig  acht,  uit  de  gewone  leden  benoemt 

Leden  Korrespondenten.  Dien  ten  gevolge  zijn  in  den  loop  des  jaars 
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als  zoodanig  benoemd  de  leden  de  HIT.  J.  Hageman  Jcz.  voor 

Soerabaja,  G.  Sevehing  voor  Samarang,  Dr.  J.  H.  Croockewit  Hz. 

voor  Buitenzorg,  IL  Ravj;xs\vaaij  voor  Sumatra's  Westkust, 
A.  Schablee  voor  Banka,  D.  S.  Hoedt  voor  de  Moluksche 

eilanden  en  D.  A.  J.  B.  De  Graaf  voor  Makassar.  De  betrek- 

kingen van  leden  korrespondentcn  te  Bnitenzorg  en  ter  Suma- 

tra's  Westkust  sedert  opgevallen 'zijnde,  zijn  daarvoor  benoemd 
de  HH.  J.  E.  Teijsmann  en  D.  J.  Uhlenbeok  en  doo%het 

vertrek  van  laatstgenoemd  lid  naar  Batavia,  in  zijne  plaats  de 

heer  L.  H.  Deeleman. 

Gedurende  het  jaar  1854  zijn   verder  benoemd  tot 

Honorair  Lid. 

Zijne  Excellentie  E.  G.  Van  der  Plaat,  Viceadmiraal,  Kom- 

mandant  van  Z.M.  zeemagt,  R.  O.  N.  L. ,  Kommandeur  der 

Orde  van  de  Eikenkroon,  Eidder  2e  kl.  der  Orde  van  den 

Heiligen  Stanislas  van  Rusland,  enz.  te  Batavia. 

Korresponderende   Leden.  * 
In   Nederland. 

Dr.  E.  C.  Donders  ,  Hoogleeraar,  R.  O.  N.  L.  enz.  te  Utrecht. 

Dr.  J.  A.  C.  Oudemans,  te  Leiden. 

Dr.  J.  Tan  den  Broek,  Officier  van  gez.  1  kl.,  Leeranr  bij 's 
Rijks  kweekschool  van  Officieren  van  gez.,  te  Utrecht. 

Dr.  J.  A.  Herklots,  Konservator  bij   's  Rijks  Museum  van 
Natuurlijke  Historie,  te  Leiden. 

-    In  het  Buitenland. 

Dr.  L    Gaielin,    (reeds    overleden  tijdens  de  benoeming). 

Dr.  E.  H.  Troscuel,  Hoogleeraar,  te  Bonn. 

Dr.  Til  Horsfield,  te  Londen. 

Gewone    Leden. 

J.  E.  Corxelissen,  Luitenant  ter  zee    2  kl.,  te  Batavia. 

Jhr.  C.  E.  GoEDMANN,  Resident  van  Ternate. 

D.  S.  Hoedt,  Sekretaris  van  het  gouvernement  der    Moluk- 

sche eilanden,  te  Amboina  (lid  korrespon-dent). 

M.  J  H.  Kollman,  Kontroleur  2e  kl.,  te  Pandeglang. 
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W.  Van  Ommeren,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  W.,  Koopman,  te  Bat- 

N.  Baron  Gansneb  gend.  Tengnagel  ,  Kapitein  luitenant  ter 

zee,  Direkteur  van  liet  maritiem  etablissement  te  Onrust, 

E.  M.  W.  O.  4  kl. 

E.  P.  Tolson,  Lid  Bat.  Q-.  K.  en  W.,  Koopman  te  Batavia. 

W.   Cores    de    ArRiEs,  Direkteur  der  Nederlandsch-Indische 

Stoombootmaatschappij ,  te  Soerabaja. 

L.   Weber,   Landeigenaar  van   Tjogrek,  in   Buitenzorg. 

Dr.  C.   W.  B.  Voigt,  Dirigerend  officier  van  gezondheid  le 

ld,  E.  M.  W.  O.   4e  kL,  Lid  Batav.  Gen.  v.  K.  en  Wet., 
te  Batavia, 

Dn.  J.    W.  E.  Arndt,  Offic.  van  gezondh.  3e  kL,  te  Samarang. 

Dr.  J.  J.  Van   Limburg  Brouwer,  Ambtenaar,  in  Bagelen. 

J.  C.  Eoss,  te  Nieuw  Selma,  Kokos-eilanden. 

J.  J.  Altheer,  Apotheker  3e  kL,  te  Batavia. 

J..  J.  Lindgreen,  Offic.  van  gezondheid  der  1  kL,  te  Muntok. 

A.  P.   J.  Jansen,   Eesident   van  Manado,  Lid  Bat.  Gen.  v. 

Kunst,  en  Wet.,  te  Manado. 

H.  E.  Thepass,    Officier    van   gezondheid   2e  kl.   bij    Z.  M. 

Marine,  te  Batavia. 

J.  Loudon,  Partikulier  te  Tjiroetjoep,  op  Biliton. 

C.  A.  Bensen,   Officier  van    gezondheid   2e  kL,  te  Serang. 

J.  N.  Stevens,  Officier  van  gezondheid  der  2e  kl.,  te  Pontianak. 

H.  H.  Haase,  Ambtenaar  te  Salatiga. 

E.  E.  De  Seijff  ,  Kapitein  der  Infanterie ,  te  Batavia. 

Afo-etreden   als  leden    der  Vereenkïn2:,    wesrens  vertrek  naar 

Nederland,    zijn    de    HH.    P.    Van  Eees,  Mr.  L.  W.  C.  Keu- 

chenius,  B.  J.  Weljmar,  H.  A.  Sciireuder,  Jkhr   E.  G.   B. 

De  Vaijnes  van  Brakell,    Jkhr.  J.  J.    H.  Gevers  en  C.  A. 

Granpré    Molière,  en    voorts  nog  de  heer  H.  Eavenswaalj. 

Door    den    dood    heeft  de  Vereeniging  verloren  de  leden  Mr. 

A.  G.    Brouwer,  J   C.  Eoss,  P.  E.  H.  Liebert  en  Mr.  J.  H. 

Graaf  Van  den  Bosch. 

Het  aantal  leden  is  door  de  vermelde  veranderingen  thans  als  volgt. 

Besturende  leden  13 

Honoraire  //  3 
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Korresponderende  leden  in  Nederland  21< 
//                  //  // liet  Buitenland  10 

Leden  Korrespondenten  6 
Gewone  leden  in  Nederlandsen  Indië  104* 

//            //       buiten          //             //  5 

Totaal.     165 

De  nog  dezen  avond  te  benoemen  leden  zullen  dit  cijfer  jnet 

17  verhoogeu. 

De  geldelijke  aangelegenheden  der  Vereeniging  zijn  zeer  be- 
vredigende. Bijkans  alle  leden  hebben  zich  verbonden  voor  de 

vrijwillige  geldelijke  bijdrage  van  f  12  tot  f  15  's  jaars.  En- 
kele heeren  hebben  zich  ook,  ofschoon  niet  tot  het  lidmaat- 

schap der  Vereeniging  behoorende,  als  blijk  hunner  belangstel- 

ling in  de  werkzaamheden  der  Vereeniging,  tot  een  e  vrijwillige 
kontributie  verbonden,  zooals  de  heer  D.  L.  Van  ïïattum. 

voor  eene  bijdrage  van  ƒ30  's  jaars  en  de  heer  Mr.  L.  J.  A. 

Tollens  ,voor  eene  van  f  15  's  jaars.  De  Direktie  betuigt  hier 
hare  erkentelijkheid  aan  deze  heeren  donateurs  en  vleit  ziel), 

dat  hun  loffelijk  voorbeeld  door  anderen  moge  gevolgd  worden, 

ten  einde  daardoor  de  Vereeniging  in  de  gelegenheid  worde  ge- 

steld hare  werkzaamheden  op  eene  breedere  schaal  in  te  rigten. 

De  Vereeniging  heeft  geene  schulden  en  bezit  thans  aan  uit- 

gezet kapitaal  de  som  van  ƒ  2500,  terwijl  op  heden  in  kas  is 

de  som  van  ƒ  470. 

Ik  ben  thans  weder  tot  het  einde  van   dit  verslag  genaderd. 

Ik  heb  daarin  beknopt  moeten  zijn  en  niet  geschetst,  maar 

slechts  gewezen  op  de  pogingen',  welke  wij  gezamenlijk  hebben 
aangewend  om  de  natuurkennis  dezer  gewesten  uit  te  breiden 

en  den  bloei  onzer  instelling  te  doen  voortduren.  Gewis  zijn 

die  pogingen  met  een'  goeden  uitslag  gezegend  geworden  en  is 
er  ruimschoots  stof  tot  verblijding  over  het  verrigte.  Maar  put- 

ten wij  thans,  als  vroeger,  uit  het  verrigte  weder  nieuwe  kracht 

voor  de  toekomst.  In  de  wetenschap  is  het  niet  geoorloofd  stil 

te  staan.  Oneindig  als  zij  is,  eischt  zij  voortdurend  onze  in- 

spanning en  wien  de  lust  en  het  talent  geschonken  zijn,  daarin 
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vruchtbaar  te  werken,  hij  spiegele  liet  zich  aanhoudend  voor, 

dat,  al  kan  dan  ook  een  menschenleven  slechts  eenige  atomen 

der  wetenschap  omvatten,  een  leven ,  aan  de  wetenschap  besteed , 

nuttig  is  besteed,  liet  besef  van  het  hoogere  standpunt,  van 

waar  men  nuttig  voor  de  menschheid  werkt,  schenkt  ruimschoots 

de  belooning,  welke  vergoedt,  hetgeen  men  in  andere  opzigten 

daardoor  ontbeert.  En  die  belooning  is  niet  de  eenige.  Waar- 

om zouden  wij  bet  verheelen,  de  goedkeuring  onzer  medeburgers 
schenkt  eene  andere  voldoening  voor  ons  streven.  Eene  edele 

eerzucht,  dat  is,  de  begeerte  om  de  goedkeuring  te  verwerven  onzer 

medemenschen,  het  verlangen  om  geacht  en  geëerd  te  zijn  van 

af  den  beperkten  kring  onzer  onmiddellijke  omgeving  tot  den 

ruimen  kring  der  beschaafde  wereld,  de  voorname  prikkel  tot 

alle  goede  daden,  drijve  ons  voort  op  den  ingeslagen'  weg  en 
dringe  zich  zamen  in  ons  midden  en  storte  zich  over  op  de 

instelling,  welke  wij  hebben  gesticht  en  onWikkeld. 

Nederig  is  de  naam  onzer  instelling  maar  hij  is  eigenaardig 

en  drukt  volkomen  uit  den  geest  van  haar  werken,  van  ons 

eendragiig  werken.  En  moge  zij  zich  na  verloop  van  tijd  een' 
weidscheren  naam  kiezen,  wat  voor  haar  uitgebreider  werken 

naar  buiten  welligt  niet  onwenschelijk  is,  dan  blijve  toch  al- 
tijd hare  leus  het  eendragtig  werken  tot  een  zelfde  doel  van  hare 

leden.  Daarin  ligt  hare  rassche  ontwikkeling,  daarin  ligt  hare 

tegenwoordige  kracht,  daarin  ligt   hare  bloei  in  de  toekomst. 
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van   DK 

NATUURKUNDIGE    VEREENIGING    IN    NEDERLANDSCII    INDI) 

VÜÜU    HET    JAAR    1855, 

VASTGESTELD    IN  DK     VIJFDE    ALGEMEENE    VERGADERING,    GEHOUDEN 

den    2S11  Februarij   IS  55. 

De   Vereeniging  van  oordeel  zijnde,   dat  liet  uitschrijven  van 

bepaalde  vragen  allezins  bevorderlijk  kan  zijn  om  de  aandacht 

van  deskundigen  op  bepaalde  onderwerpen  te  vestigen  en  de 

lust  tot  toezendingen  aan  haar  Museum  van  natuurvoorwerpen 

uit  den  Nederlandsch-Iudischen  Archipel  aan  te  wakkeren,  heeft 

besloten  de  vragen,  reeds  in  het  vorige  jaar  uitgeschreven,  voor 

het  jaar  1855  te  herhalen. 

I.  De  Vereeniging  vestigt  de  aandacht  op  de  overblijfselen 

van  planten  en  dieren ,  welke  in  de  thans  reeds  van  vele 

cleeleii  van  den  Archipel  bekende  kolenbeddingen  voorko- 

men. Zij  verlangt  toezending  van  die  overblijfselen,  ver- 

gezeld van  monsters  der  lagen,  waarin  zij  zijn  aange- 

troffen, alsmede  zooveel  mogelijk  eene  naauwkeurige  be- 
schrijving der  aangrenzende  lagen. 

II.  Het  is  bekend,  dat  de  aardsoorten,  welke  na  roostering 

door  de  inlanders  gegeten  en  onder  den  naam  van  Am- 

po  op  de  bazaars  verkocht  worden,  talrijke  infusorien- 

schalen  bevatten.  De  Vereeniging  verlangt  eene  opgave 

der  plaatsen,  van  waar  die  Ampo  wordt  verkregen,  als- 

mede een  naauwkeurig  mikroskopisch  onderzoek  daarvan, 

als  ook  toezendi il":  van  monsters  dezer  aardsoorten.     In- 

dien   der   beantwoording  van  het  tweede  gedeelte  bezwa- 
IX 
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ren  in  den  weg  staan,  zal  niettemin  de  beantwoording 

van  het  eerste  gedeelte  gaarne  ontvangen  worden,  waarbij 

tevens  gewenscht  zal  zijn  eene  beschrijving  van  het  ter- 
rein der  plaats  van  voorkomen. 

III.  Er  heerscht  nog  altijd  eenige  duisternis  over  den  oor- 

sprong der  stof  van  de  zoo  beleende  en  zoo  kostbare 

vogelnestjes.  De  Yereeniging  verlangt  naanwkeurige  waar- 
nemingen daaromtrent  en  vestigt  te  meer  de  aandacht, 

daarop,  omdat  zij  van  oordeel  is,  dat  eene  naauwkenrige 

kennis  daarvan  zal  kunnen  leiden  tot  de  d'aarstelling  van 
voorwaarden,  welke  de  bouwers  dier  nestjes  in  grooter 

aantal  zouden  kunnen  aanlokken  en  de  produktie  van  dit 
kostbare  artikel  doen  toenemen. 

IV.  In  den  jongsten  tijd  zijn  enkele  plantaardige  voedingsmid- 

delen bij  de  inlanders  in  gebruik,  zooals  de  Java-rijst  en 

de  Java-kassave,  scheikundig  onderzocht.  De  Yereeniging 

wenscht  dit  onderzoek  uitgestrekt  te  zien  tot  de  overige 

plantaardige  voedingsmiddelen,  bij  de  volken  van  den 

Indischen  Archipel  in  gebruik. 

V.  Op  de  Moluksche  eilanden  worden  talrijke  soorten  van 

etherische  oliën  uit  daar  inheemsche  planten  verkregen. 

De  Yereeniging  wenscht  te  ontvangen  een  monster  dier 

verschillende  vlugtige  oliën  met  opgave  van  de  systema- 

tische namen  der  planten  uit  welke  ze  zijn  verkregen,  of 

met  bijvoeging  van  takjes  met  bladen,  bloemen  en  vruch- 

ten van  elke  dier  planten  en  met  naauwkeurige  opgaven 

van  hare  inlandsche  benamingen. 

YI.  De  Yereeniging  verlangt  beschrijvingen  en  afbeeldingen 

van  de  insekten,  welke  de  voornaamste  kultures  op  Java 

schadelijk  zijn,  alsmede  aanwijzing  van  de  meest  geschikte 

middelen  om  die  insekten  schadeloos  te  maken.  Exempla- 

ren van  die  insekten  gedroogd  en  op  wijngeest  zullen 

daarbij   zeer  welkom  zijn. 

YI1.  De  soorten  van  bloedzuigers  van  den  Indischen  Archipel 

zijn  nog  weinig  bekend.  Men  bezit  ook  nog  geene  juis- 

te   opgaven    omtrent   het  voorkomen  daarvan  op    de  ver- 
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schillende  eilanden.  De  Vereeniging  verlangt  toezending 

van  de  soorten  van  bloedzuigers  op  wijngeest  van  de  meest 

verschillende  plaatsen  van  den  Archipel.  Naauwkeurige 

beschrijvingen  en  afbeeldingen  naar  den  verschen  toestand 

zijn  daarbij  van  geene  ondergeschikte  waarde. 

VIII.  De  tweevleugelige  insekten  van  den  Indischen  Archipel, 

zelfs  die  van  Java,  zijn  nog  uiterst  onvolkomen  bekend. 

De  teedere  organisatie  van  zeer  talrijke  soorten  daarvan 

maakt  de  goede  bewaring  veelal  zeer  moeijeiijk.  De  Ver- 

eeniging vestigt  de  aandacht  op  deze  orde  van  ongewer- 

velde dieren  en  verlangt  naauwkeurige  afbeeldingen  dier 

insekten,  zooveel  mogelijk  vergezeld  van  de  insekten  zelve 

gedroogd  en  op  wijngeest. 

IX.  De  Vereeniging  verlangt  afbeeldingen  en  beschrijvingen 
van  de  verschillende  soorten  van  witte  mieren  van  den 

Indischen  Archipel,  zooveel  mogelijk  vergezeld  van  toe- 
lichtingen betreflende  hare  huishouding  en  levenswijze, 

alsmede  van  de  insekten  zelve  in  hunne  verschillende 

toestanden  gedroogd  en  op  wijngeest. 

X.  De  Vereeniging  verlangt  onderzoekingen  naar  het  jodium- 

gehalte  der  wieren  van  de  Java-zee. 
XL  Er  bestaat  veel  grond  om  te  vermoeden,  dat  de  Indische 

Archipel  in  het  bezit  is  van  meerdere  planten ,  welke  min 

of  meer  belangrijke  alkaloïden  bevatten.  De  Vereeniging 

verlangt  scheikundige  onderzoekingen ,  de  strekking  heb- 
bende  om   tot    de  kennis  van   die  alkaloïden   te  geraken. 

XII.  Van  de  eilanden  van  den  Indischen  Archipel,  gelegen  be- 

oosten  Borneo,  is  tot  nog  toe  geene  enkele  soort  van  kar- 
perachtige visschen  bekend  geworden,  zoodat  Borneo  de 

grens  dier  familie  schijnt  uit  te  maken.  Ten  einde  hier- 

omtrent tot  zekerheid  te  geraken,  verlangt  de  Vereeniging 

toezending  van  de  soorten  van  zoetwater  visschen  van  ver- 

schillende gedeelten  van  Celebes,  van  de  Moluksche  ei- 
landen en  van  eilanden  Bali,  Sumbawa,  Mores  en  Timor. 

XIII.  De  Vereeniging  verlangt  eene  opsomming  der  Gramineën 
van  Java. 
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XIV.  Het  is  in  den  laatsten  tijd  meer  en  meer  gebleken ,  dat 

verschillende  eilanden  van  den  Indischen  Archipel  rijk 

zijn  aan  petrefakten.  De  Vereeniging  wenscht  haar  Mu- 

seum ook  in  deze  rigting  uit  te  breiden  en  verlangt  toe- 

zending van  fossile  planten  en  dieren  van  de  meest  ver- 
schillende punten  van  den  Archipel,  vergezeld  zooveel 

mogelijk  van  naauwkeurige  aanteekenin  gen  betreffende 

de  plaats  van  voorkomen.  Bijzonder  belang  wordt  daar- 

bij gesteld  in  de  fossile  overblijfselen  van  gewervelde 

dieren,  vooral  van  visschen. 

XV.  De  Vereeniging  verlangt  eene  naauwkeurige  opgave  van 

den  tijd  waarop  en  de  sterrebeelden  waarin  men  de  zoo- 

genaamde vallende  sterren  in  deze  o-ewesten  ziet  VCr- 

schijnen  en  verdwijnen. 

XVI.  De  Vereeniging  verlangt  herhaalde  waarnemingen  en 

naauwkeurige  beschrijving  van  het  zodiakaallicht ,  zoo 

als  het  zich  in  deze  gewesten  vertoont. 

XVII.  De  Vereeniging  verlangt  naauwkeurige  waarnemingen 

van  de  getijden  in  Nederlandsen  Inclië.  Indien  iemand 

zich  met  deze  waarnemingen  wenscht  te  belasten  en  min- 
der bekend  is  met  de  wijze  hoe,  zal  de  direktie  der 

Vereeniging  gaarne  de  noodige  inlichtingen  geven. 

1  Voorts   stelt   de   Vereeniging  voor  het  jaar   1855  nog  de  vol- 
gende nieuwe  vragen. 

XVIII.  De  invloed  der  maansphasen  op  het  weder  en  in  het 

bijzonder  op  de  regens  is,  niettegenstaande  als  volksge- 

voelen vrij  algemeen  aangenomen ,  op  goede  gronden  ont- 
kend. Voor  Nederlandsen  Indië  bestaan  desbetrekkelijk 

nog  geene  bepaalde  waarnemingen.  De  Vereeniging 

wenscht  de  aandacht  op  dit  punt  te  vestigen  en  verlangt 

bepaalde  waarnemingen  ten  dien  opzigte,  welke  zullen  kun- 
nen leiden  om  met  voldoenden  grond  over  dien  invloed , 

wat  deze  gewesten  betreft,  te  oordeelen. 

XIX.  De  kennis   der  houtsoorten  van  den  Indischen  Archipel, 
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hare  aanwendbaarheid  in  de  verschillende  takken  van  nijver- 

heid, van  de  mate  waarin  zij  voorkomen,  enz.  is  van 

in  bet  oogvallende  waarde.  Dio  kennis  wordt  grootelijks 

belemmerd  doordien  dezelfde  boomsoorten  op  de  verschil- 

lende eilanden  en  zelfs  op  cle  verschillende  deelen  van  een 

zelfde  eiland  verschillende  namen  dragen:  De  Vereeniging 

verlangt  eene  zaïnenstelling  van  het  tot  dusverre  met  ze- 

kerheid  bekende  omtrent  inlandsche  sijnoniemen  (gelijkbe- 
teekenende  namen)  dier  houtsoorten  met  bijvoeging  der 

systematische  namen.  Elke  toezending  van  houtsoorten 

met  bij  voeging  der  inlandsche  namen  en  nuttige  praktische 

inlichtingen ,  alsook  vaneen  takje  met  bladenen  bloemen 

en  vruchten  van  den  boom,  waarvan  ze  verkregen  zijn, 

zal  der  Vereeni!>ïnff  aangenaam  zijn. 

XX.  De  tripangsoorten  van  den  Indischen  Archipel,  zijn, 

niettegenstaande  zij  eencn  zoo  belangrijken  tak  van  nij- 

verheid en  handel  vormen ,  in  een  wetenschappelijk  op- 
zigt  no^  zeer  onvoldoende  bekend.  De  Vereenieing 

noodigt  een  ieder  uit,  die  daartoe  in  de  gelegenheid  is, 

de  tripangsoorten  in  de  nabijheid  zijner  woonplaats  te 

verzamelen  en  die,  in  spiritus  bewaard,  der  Vereeniging  te 

doen  geworden,  zoo  mogelijk  met  opgave  der  versehe 

kleuren,  der  bruikbaarheid  voor  den  handel,  der  hoeveel- 
heid van  voorkomen  en  van  alles,  wat  omtrent  dezen  tak 

van  industrie  opheldering  of  nuttige  aanwijzingen  kan  ver- 
schaffen. 

XXI.  In  den  jongsten  tijd  is  als  een  merkwaardig  feit  in  de 

huishouding  der  dieren  bekend  geworden,  dat  eene  soort 

van  visch,  behoorende  tot  de  familie  der  Ophidini,  ajs 

parasiet  in  verschillende  soorten  van  Echinoderinen  zich 

ophoudt.  De  Vereeniging  verlangt  nadere  waarnemin- 

gen daaromtrent,  alsmede  opheldering  van  het  verschijn- 
sel, dat  levende  visschen  van  de  grootte  van  Oxijbeles 

Brandesii,  in  de  ligchamen  van  zeesterren  en  tripangs 

geraken  en  daar  voortleven. 

XXII.  De    Vereeniging    verlangt  eene  opsomming  en   beschrij- 
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ving  der  Hijmenopteren  van  eenige  /bepaalde  streek  van 

den  Indischen  Archipel. 

XXIII.  De  Vereeniging  verlangt  eene  opsomming  en  beschrijving 

der  Kikvorschachtige  reptiliën  van  een  der  groote  Soenda- 
eilanden. 

XXIY.  De    Vereeniging    verlangt    eene   op   eene   voldoende  rei 

waarnemingen    gegronde   berekening  van  de  hoeveelheid 

slib,  welke  door  de  Kalimas  en  Solo-rivier,  in  Oostelijk 

Java,  jaarlijks  in  zee  wordt  afgevoerd. 

XXV.  De  Vereeniging  wenscht  aan  te  leggen  eene  verzameling 

geografische,  hydrografische  en  geologische  kaarten,  zoo- 

wel gedrukte  als  in  manuskript,  betreffende  deze  bezittin- 

gen. Zij  noodigt  daarom  een  ieder  uit,  die  in  het  be- 
zit is  van  dergelijke  kaarten  en  genegen  ze  af  te  staan , 

ze  aan  de  Vereeniging  in  te  zenden,  ten  einde  de  be- 

doelde verzameling  gaande  weg  daargesteld  kunne  wor- 
den. Alle  kaarten,  hetzij  een  geheel  eiland  of  wel  eene 

enkele  residentie,  afdeeling,  distrikt,  of  eenig  nog  meer 

beperkt  gedeelte  behandelende,  zullen  zeer  welkom  zijn. 

Zelfs  onder  de  oude  kaarten  van  de  voormalige  O.  I. 

Kompagnie ,  hoe  onderwetsch  en  onoogelijk  ze  soms  uit- 
zien, worden  er  vaak  aangetroffen ,  die  thans  nog  groote 

waarde  hebben,  hetzij  uit  een  geografisch  of  uit  een 

historisch  oogpunt.  Dergelijke  stukken  zullen  daarom 

ook  met  dank  aangenomen  worden. 

XXVI.  De  Vereeniging  verlangt  scheikundige  onderzoekingen 

van  kofhj bladen ,  op  verschillende  tijden  en  ouderdom 

verzameld.  Zij  wenscht  die  beredeneerd  vergeleken  te 

zien  met  de  bestaande  of  nog  te  leveren  analysen  van 

goede  theesoorten. 

D  e   President, 

P.   Bleek  er. 

De   Sekretaris, 

G.  A.  De  Lange. 



VERGADERINGEN 

D  E  R 

NATUURKUNDIGE  VEREENIGING  IN  NEDERLANDSCH  INDIB. 

VIJFDE    ALGEMEENS   VERGADERING, 

GEHOUDEN     DEN     28u    EEBRUARIJ      1855,    IN     DE     VERGADERZAAL 

VAN    HET    BATAVIA ASCH    GENOOTSCHAP    VAN    KUNSTEN 

EN    WETENSCHAPPEN. 

De  Vergadering  heeft  plaats  des  avonds  ten  8  uur. 

Tegenwoordig  zijn  de 

Besturende    leden. 

De    HH.     P.    BLEEKER,    President. 

J.    GROLL,    Thesaurier. 

P.    J.    MaIER,    Direkteur  van  het  Museum. 

P.  Baron  Melvill  van  Carnbee. 

W.  M.  Smit. 

G.    P.    De   BrUUN    KOPS,    Bibliothekaris= 

G.  A.  De  Lange,  Sekretaris. 

Gewone    leden. 

De  HH.    P.  Diard. 

J.  R.  A.  Bauer. 

R.  F.  De  Seijff. 

G.  J.  Filet. 
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Voorts  wonen  als  gasten  de  Vergadering  bij 
de    HH.    P.  Noordijk. 

P.  Knuttel. 

P.  G    Wijers. 

A.  W.  P.  Weitzel. 

E.  A.  Lange. 

De  president,  de  vergadering  met  eene  toespraak  geopend 

hebbende ,  verwelkomt  de  leden  en  gasten ,  en  deelt  mede  dat 

deze  bijeenkomst  tot  heden  is  vertraagd  door  omstandigheden, 

afhankelijk  van  de  Direktie. 

Wordt  voorgelezen  het  Algemeen  Verslag  der  werkzaamheden 

van  de  Vereeniging  gedurende  liet  jaar  1854,  welk  verslap;  in 

zijn   geheel  in  liet  Tijdschrift  zal  worden  opgenomen. 

De  heer  A.  W.  P.  Weitzel  het  woord  erlangende,  draagt 

voor  eene  korte  en  zakelijke  geschiedenis  van  de  voortgaande 

volmaking  des  schietgeweers ;  hij  toont  aan ,  langs  welken  weg 

liet  menschelijke  vernuft,  door  de  toepassing  van  verschillende 

natuurwetten,  er  toe  gekomen  is,  om  de  groote  gebreken  van 

het  oude  schietgeweer  weg  te  nemen,  tot  het  zoogenaamde 

Minié-geweer  werd  uitgedagt,  hetwelk  bij  eene  grootere  schoots- 

verheid  en  trefzekerheid,  geen  e  der  voordeelen  van  het  oude  ge- 
weer heeft  verloren,  kunnende  het  even  als  dit  snel  geladen, 

en  als  spies  of  lans  gebezigd  worden.  Verder  geeft  hij  op, 

welk  gebrek  dat  geweer  nog  aankleeft,  en  eindigt  zijne  ver- 

handeling met  de  mededeeling,  dat  tot  dusverre  cle  toepassing 

dezer  verbeteringen  op  het  geschut  mislukt  is. 

De  president  betuigt  den  spreker  den  dank  der  vergadering 

voor  zijne  belangrijke  voordragt,  welke  met  evenveel  belang- 

stelling als  genoegen  is  aangehoord. 
De  heer  Melvill  van  Carnbee  brengt  ter  tafel  eenige 

Kaarten  in  manuskript,  welke  belmoren  bij  een  Atlas  van  Ne- 

derlandsen Indië,  met  welker  vervaardiging  hij  bezig  en  waar- 

van de  uitgave  op  hanöen  is. 

Het  lid  de  heer  Dr.  J.  Tt.  A.  Batjer,  vertoont  eenige  mi- 

neralen  en  andere  naturaliën,  door  hem  op  verschillende   plaat- 



sen  ter  'Westkust  van  Sumatra  bijeenverzameld  en  welke  hij 
het' kabinet  der  Vereeniging  ten  geschenke  aanbiedt,  wordende 

dit  geschenk  bij  monde  van  den  president  in  dank  aangenomen. 

Worden  aan  de  Vergadering  voorgesteld  en  door  haar  goed- 

gekeurd eenige  vraagpunten,  welke  de  Direktie  in  het  Pro- 

gramma der  Vereeniging  voor  liet  jaar  1855  wenscht  opgeno- 
men te  zien. 

Het  Programma  zal  in  de  eerste  aflevering  van  het  9e  deel 

van  liet  Tijdschrift  worden   geplaatst.' 
De  Direktie  stelt  der  Algemeene  Vergadering  voor  te  benoemen: 

Tot  Kor  responde  rende  Leden 

In  Nederland. 

De  HH.   Dr.  S.  Bleetcroode,  Hoogleeraar  te  Delft. 

Dr.  L.  Au  Cohen,  te  Groningen. 

Dr.  S.  Muller,  Oud  lid  der  Natuurkundige  Kommis- 
sie, te  Leiden. 

Tot   Gewone  Leden. 

De  HH.  A.  Meis,  Generaal  majoor,  Kommandanfc  der  troepen 

in  de  2e  groote  militaire  af  deeling  op  Java,  R.  M. 

3e  kl.,  R.O.N.L.,  te  Samarang. 
.1.  C.  J.  Van  Oven,  Apotheker,  te  Makassar. 

D.  M.  Piller,  Dirigerend  officier  van  gezondheid  2°  kl. 
Inspekteur  der  Hospitalen  op  de  Buitenbezittingen, 

Lid  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten, 

en  Wetenschappen. 

C.  Vr.  F.  Mogk,  Officier  van  gezondheid  2e  kl.,  te 
Manado. 

P:  G.  Wijers,  Apotheker  3e  te  Batavia. 

C.  L.  Doleschall  ,  Officier  van  gezondheid  3e  kl.  te 

Djokdjokarta. 

S.  Van  Deventer  Jsz. ,  Sekretaris  der  residentie  Pa- 

soeroean,  Lid  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van 

Kunsten  en  "Wetenschappen,  te  Pasoeroeah. 
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R.  Everwijn,  Ingenieur  der  Mijnen  in  Nederlandsen 

Indië,  ter  Borneo's  Westkust, 
C.  Helericii  ,  Officier  van  Gezondheid  2e  kl.,  te  Ban- 

djermasin. 
A.  G.  C.  Yisscher  Yan  Gaasbeek,  Adsistcnt  resi- 

dent, Lid  Batav.  Gen.  v.  K.  en  Wet.,  te  Bandong. 

J.  K.  Hasskarl,  Lid  der  Keizerlijke  Akademie  van 

JNTatuuron derzoekers  te  Breslau,  Lid  van  het  Bata- 

viaasch  Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschap- 

pen, R.  O.  N.  L.,  te   Tjandjoer. 

A.  P.  W.  Weitzel,  Kapitein-Adjudant,  Ridder  der 
Orde  van  de  Eikenkroon,  te  Batavia. 

Jkhr.  Mr.  H.  C.  Yan  der  Wijk,  Resident  van  Ban- 

joemas,  Lid  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van 

Kunsten  en  Wetenschappen,  te  Banjoemas. 

IL  Schwenk,  Majoor  der  Infanterie,  R.  O.  N.  L.,  R. 

M.  W.  O.   4e  kl.  ter  Sumatra's  Westkust. 

Alle  deze  heeren  worden  met  al  gemeen  e  stemmen  tot  Korres- 

ponderende   en   Gewone  Leden   geproklameerd. 

De  vergadering  wordt  hierna  gesloten. 

Be  Seïcretaris, 

G.  A.  De  Lange. 



N  A  A  M  L  IJ  S  T 

DER    LEDEN    VAN     DE 

NATUURKUNDIGE   VEREENIGING  IN    NEDERLANDSCH    INDIK 

OP  DEN  28**  FEBRUARIJ  1S55. 

Oprigters   der   Vereeniging. 

P.  Bleekek,  J.  H.  Croockewit,    C.  De  Groot,  P. 

J.  Maler,  P.  Barox  Meeviel  van  Carnbee. 

BESCHERMHEER: 

Zijne  Excellentie  Mr.  A.  J.  DUYMAER  VAN  TWIST,  Gouverneur  Generaal 

van  Nederlandsch  Indië,  Ridder  der  Orde  van  cle  Eikenkroon  met  de  Ster. 

Ridder  der  Orde  van  den  Ncderlandsclien  Leeuw,    enz.  enz.  enz. 

BESTUUR. 

President. 

Dr.    P.    Bleekek, 

Lid  van  de  Keizerlijke  Akademie  van  Natuuronderzoekers  te  Breslau  ,  Korrcspon- 

derend  Lid  van  het  Keizerlijke  Genootschap  van  Natuurwetenschappen  te  Cher- 

bourg ,  Lid  van  de  Hollandsche  Maatschappij  van  Wetenschappen  te  Haarlem , 

van  het  Provinciaal  Utrechtsen  Genootschap  van  Kunsten  en  Metenschap- 

pen, Besturend  Lid  en  Sekretaris  van  het  Dataviaasch  Genootschap  van  Kun- 

sten en  Wetenschappen,  Vicepresident  van  de  Vereeniging  ter  bevordering 

der  Geneeskundige  wetenschappen  in  Nederlandsch  Indië,  Honorair  Lid 

van  het  Natuurkundig  Genootschap  te  Groningen,  Korrespondcrend  Lid 

van      het      Genees-     en     Heelkundig      Genootschap      te     Amsterdam van 



—  28   — 

de  Vcreeniging  ter  bevordering  der  Flora  van  Nederland  en  zijne  Overzee- 

sche  Bezittingen,  van  het  Genootschap  Yis  unita  fortier  te  Hoorn,  Besturend 

lid  van  de  Nederlandsen  Indische  Maatschappij  van  Nijverheid,  Hoofdredacteur 

van  het  Tijdschrift  voor  Nijverheid  in  Nederlandseh  Indië,  Ridder  der  Orde 

van   den    Nederlandschen  Leeuw,  enz.,  te  Batavia. 

V  ie  ep  resident. 

S.    II.    De    Lange, 

Geografisch  ingenieur  voor  Nederlandseh  Indië,  Lid  der  Kommissie  ter  verbete- 

ring der  Indische  zeekaarten ,  Lid  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van 

Kunsten  en  Wetenschappen,  te  Batavia. 

Besturende  leden  naar  volgorde  van  benoeming. 

Datum  van  Benoeming. 

Dr.  P.  Blkeker,  President  en  Hoofdredacteur,  enz.        .       .     19    Julij     1850. 

Dr.  J.  H.  Croockewit  Hz.,  Ambtenaar  belast  met   scheikun- 

dige onderzoekingen,    Lid  van  het  Bataviaasch   Genootschap 

van  Kunsten  en  Wetenschappen,  ter  Borneo's  westkust.      .     19 

C.  De  Guoot,  Ingenieur  der  le  klasse  van  het  Mijnwezen  in 

Nederlandseh  Indië,  Lid  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van 

Kunsten  en  Wetenschappen,  te  Buitenzorg   19       •> 

P.  J.  Maieb,  üirekteur  van  het  Museum,  le  Laborant  bij  het 
Scheikundig  laboratorium,  Besturend  Lid  en  Direkteur  van 

het  Museum  der  Nederlandseh- Indische  Maatschappij  van 

Nijverheid,  Mederedakteur  van  het  Tijdschrift  voor  Nijver- 

heid in  Nederlandseh  Indië,  te  Batavia.  ....     19        '/  // 

P.  Baron  Melvill  van  Carnbee,  Luitenant  ter  zee  le  ld., 

Lid  der  Kommissie  tot  verbetering  der  Indische  zeekaarten , 

Korresponderend  Lid  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van 

Kunsten  en  "Wetenschappen,  Lid  van  het  Historisch  Genoot- 
schap te  Utrecht,  Bidder  der  Orde  vanden  Nederlandschen 

leeuw,  Ridder  der  Orde  van  het  Legioen  van  Eer  van 

Frankrijk,  te  Batavia   19 

J.  C.  R.  Steinmutz,  Luitenant  kolonel  der   Genie,   te  Soera- 

baja   31  Oktob. 

D.  W.  Rost  van  Tonningen,  Landbouwkundig  Chemist,  Lid 

van  het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  en  Weten- 

schappen, te  Buitenzorg   27   Decemb. 

S.  H.  De  Lange    Vicepresident  enz   13     Mei      1851. 

J.  Groll,  Thesaurier,  Luitenant  ter  zee  ie  kl.,  Havenmeester 

te  Batavia,  Lid  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten 

en  Wetenschappen,  Besturend  Lid  der  Nederlandseh- Indi- 

sche Maatschappij  van  Nijverheid,    Mederedakteur    van  het 



Datum  van  Benoeming. 

Tijdschrift  voor  Nijverheid  in    Nederlandsen  Indië,    Ridder 

der  Militaire  Willemsorde  4e  kl.,  Ridder  der  Orde  van  St. 

Anna  3c  kl.,  te  Batavia   "...       .21    April     1852. 
Dr.  A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint,  Praktiserend  geneesheer, 

te  Batavia.   12    Feb.      1853. 

G.  A.  De  Lange,  Sekretaris,  Geografisch  ingenieur  voor  Neder- 

landsch Indië,  Lid  der  Kommissie  ter  verbetering  der  Indische  . 

zeekaarten,    te    Batavia.   24  Dccemb. 

G.  F.  De  Bruijn  Kops,  Bibliothekaris ,  Luitenant  ter  zee  Ie 

kl.,  Besturend  Lid  en  Sekretaris  der  NederlanJsch-Indische 

Maatschappij  van  Nijverheid,  Mederedakteur  van  het  Tijdschrift 

voor  Nijverheid  in  Nederlandsch  Indië,  te  Batavia.  .     24        »       1854. 

W.  M.  Smit,  Dirigerend  Officier  van  gezondheid  2e  kl.  bij 

Z.  M.  Marine,  Ridder  der  Orde  van  de  Eikenkroon,  te 

Batavia   24       >/  » 

Honoraire  Leden. 

Z.  H.  Kakel  Bernard  Hertog  Van  Saksen  Weiuar  Eisk- 

nach,  Grootkruis  der  Orde  van  den  Nederlandschen  leeuw, 

Grootkruis  der  Militaire  "Willems  Orde,  Grootkruis  der  Orde 
van  de  Eikenkroon ,  Grootkruis  der  Badorde,  Grootkruis  der 

Orde  van  het  Legioen  van  Eer,  enz.  enz.  te  's  Graveuhage.     6     Feb,       1851. 
Dr.  W.  Bosch,  Chef  der  geneeskundige  dienst  in  Nederlandsch 

Indië,  oud  President  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van 

van  Kunsten  en  Wetenschappen,  Ridder  der  Orde  van  den 

Nederlandschen  Leeuw,  enz.,  met  verlof  in  Nederland.  G       "  » 

Zijne  Excellentie  E.  G.  Van  der  Plaat,  Viceadmiiaal,  Kom- 

mandant  van  Z.  M.  zeemagt  in  Oost  Indië  en  Inspekteur  der 

Marine,  Ridder  der  Orde  van  den  Nederlandschen  Leeuw, 

Kommandeur  der  Orde  van  de  Eikenkroon ,  Riud.  2e  kl.  der 

Orde  van  den  Heiligen  Stanislas  van  Rusland  ,  enz.  te  Batavia.     19     Julij    1854. 

Korr esponder ende  leden. 

In  Nederland. 

C.  L.  Blume,  Hoogleeraar,  Direkteur  van 's  Rijks  Herbarium, 
Lid  van  de  Akademie  van  Wetenschappen  te  Parijs,  R.  O. 

N.  L.,  R.  L.  v.  Eer  enz.,  te  Leiden   13    Jan.      1852. 

S.  G.  Van  Breda,  Hoogleeraar,  R.  O.  N.  L.  Sekretaris  van 

de  Hollandsche  Maatschappij  van  Wetenschappen  te  Haar- 

lem, enz   13       '/  // 

J.  Van  der  Hoeven,  Hoogleeraar  te  Leiden,  R.  O.  N.  L., 

R.  Zwaardorde    13       "  " 

F.  Kaiser,  Hoogleeraar,  enz.  te  Leiden   13  * 
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Datum  van  benoeming. 

R.  Lobatto,  Hoogleeraar,  R.  O.  N.  L.    cuz.  te  Delft     .       .     13   Jan.     1852. 

E.  A.  G.  Miquel,   Hoogleeraar,    enz.  te  Amsterdam.       .       .13       »  « 

G.  J.  Mulder,  Hoogleeraar  te    Utrecht,   Komm.  O.    N.  L. , 

Ridd.  O.  Eikenkr.  met  de  Ster  enz   13       «  » 

R.  Van  Rkes,   Hoogleeraar  te  Utrecht,  11.  O.N.  L.,  Komm. 

O.  Eikenkroon,  enz   13       »  « 

G.  Simons,  Direkteur  xler  Koninklijke  Akademie  te  Delft,  R. 

O.  N.  L.  enz   13 

C.  J.  Temmxnck,  Direkteur  van  's  Rijks  Museum  van  Natuur- 

lijke Historie  te  Leiden,  Lid  van  de  Akademie  van  AVe- 

tenschappen  te  Parijs,  R.  O.  N.  L.  enz   13       »  « 

W.  Vkolik,  Hoogleeraar,  Sekretaris  van  de  Koninklijke  Akade- 

mie en  Wetenschappen  te  Amsterdam,  R.  M.  W.  O.,  enz.     13       «  » 

C.  H.  D.  Buus  Ballot,  Hoogleeraar  enz.  te  Utrecht.    .       .     17    Fel).      1853. 

P.  Harting,  Hoogleeraar  enz.  te  Utrecht   17       «  » 

E.  Jungiiuhn,  Lid  der  Natuurkundige  Kommissie,  Lid  der 

Keizerlijke  Akademie  van  Natuuronderzoekers  te  Breslau, 

Lid  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschap- 

pen, R.  O.  N.  L.  enz.,  te  Leiden.    17       »  » 

H.  Schlegel,  Konservator  bij  's  Rijks  Museum  van  Natuurlijke 
historie  te  Leiden,  enz   17       "  » 

Jkhr.  Ph.  E.  Von  Siedold  ,  Kolonel  van  den  Generalen  staf, 

R.  O.  N.  L.  enz.  enz   17       * 

W.  H.  Die  Vriese,  Hoogleeraar  enz.  te  Leiden.         ...     17       "  » 

P.  Eltas  ,  Kantonregter  te    Haarlem ,  Lid  van  de  Hollandsche 

Maatschappij  van  Wetenschappen,  te  Haarlem.       ...     19    Julij  » 

J.  L.  C.  Schroeder  van  der  Kolk,  Hoogleeraar  R.  O.   N. 

L.  enz.  te  Utrecht   19       "  " 

E.  J.  Stamkart,  te  Amsterdam   19       »  » 

E.  C.  Donders,  Hoogleeraar,  R.  O.  N.  L.  enz.  te  Utrecht    .     16  Eehr.     1584. 

J.  A.  C.  Oudemans,  te  Leiden   16       »  » 

J.  K.  Vanden  Broek,  Officier  van  Gezondheid  Ie  kl.,  Leeraar 

hij  's  Rijks  Kweekschool  voor  Officieren  van  Gezondheid, 
enz.  te  Utrecht   19    Julij      1854. 

J.  A.  Herklots,  Konservator  hij  's  Rijks  Museum  van  Na- 

tuurlijke historie,  te  Leiden.   19       »  » 

L.  Ali  Cohen,  Praktiserend  Geneesheer,    enz.  te    Groningen.     2S  Fehr.     1855. 

S.  Muller,  Oud  Lid  der  Natuurkundige  Kommissie    in    Ne- 

derlandsch  Indië,  enz.  te  Leiden   28       "  » 

S.  A.  Blkkkroode,  Hoogleeraar  enz.  te  Delft   28       »  « 

In  het  Buitenland. 

Dr.  Th.  Cantor  ,  Surgeon  bij  het  Brïtsch  Indische  leger  te  Chin- 

surah   17  Echr.     1853. 
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D aluin  van  Benoeming. 

A.  üecandolle,  Hoogleeraar  enz.  te  Genèvc    17  Feb.  1853. 

P.  Flouuens,  Hoogleeraal  enz.  te  Parijs    17  »  » 

J.  Liebig,  Hoogleeraar  enz.  te  München.      ..'...  17  »  » 

W.  F.  Maüru,  Superintendant  van  liet  Nationaal  Observatorium 

enz.  te  Washington.    17  "  « 

R.  uwen,  Hoogleeraar,  enz.  te  London    17  "  » 

F.  Sciiönbein  ,  Hoogleeraar  enz.  te  Basel.           ....  17  " 

II.  Zollinger»  Natuurkundige,  te  Küsnach.         ....  17  "  " 

F.  II.  Troschel,  llooglceraar  enz.  te  Bonn    16  Febr.  1854. 

Th.  Horsfield,  te  Londen    19  Julij  » 

Leden   Korresponclenlen  in  Nederlandsch  Indi'è. 

J.  E.  Teijsmann,  Ie  Hortulanus  bij  's  Lands  plantcntuin  te  Bui- 
tenzorg,  B.  O.  N.  L.,    19    Sopt.     1850 

,).   Fïageman  Jcz.,    Griffier   bij    den    Landvaad   te   Soerabaja, 

Buitengewoon  Lid  Bat.  Gen.  van  K.  en  Wet.        ...       2   Junij     1851. 

A.  Sciiarlek,  Apotheker  2e  kl.,  Lid  Bat.  Gen.  van  K.  Wet., 

te  Muntok   13    Dec. 

W.  R.  Severing,  Apotheker,  te  Samarang   9   Nov.      1853. 

D.  S.  Hoedt,  Sekretaris  van  het    gouvernement   der    Moluk- 

schc  eilanden,  te  Amboina   1G    Feb.     1854. 

I).  A.  J.  B.   De  Graaf,  Havenmeester   te   Makassar.        .       .     19    Julij  » 

L.  II.  Üeklkman,  Kapitein  der  Genie,  R.  M.  W.  O.  4e  kl. , 

te  Padang   9    Nov.    1853. 

Geioone   Leden. 

In  Nederlandsch.  Indic. 

O.  F.  W.  J.  Huguemin,  Ingenieur  der  mijnen  in  Nederlandsch 

Indic,  te  Buitenzorg   15    Aug.     1850. 

C.  G.  V  an  Dentsch,  Kolonel ,  Chef  van  het  w  apen  der  Artillerie , 

R.  O.  N.  L.,  te  Batavia   19    Sopt. 

J.  A.   Kbajenbbink,  Landeigenaar,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet., 

te  Telokdjambe,  in  Krawang   19       »  » 

P.   F.  C.  Vre«de,  Majoor  der    Artillerie,   Direktcur  van   den 

Konstruktievrinkel,  te    Soerabaja   19       />  » 
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Dalura  van  Benoeming. 

Z.   II.  Akwasi    Boachi,    Prins  van  Ashantee,    Ingenieur    der 

mijnen  in  Nederlandsen  Indië,  te  Buitenzorg.  ...  22  Oktob.  1850 

Dr.  P.  E.  H.  Fromeekg,  Landbouwkundig  Chemist,  Lid  Bat. 

Gen.  van  K.  en  Wet.,  te  Buitenzorg   22       » 

F.  D.  J.  Van  der  Pakt,  Ambtenaar,  Buitengewoon  Lid  Bat. 

Genootschap  van  Kunst,  en  Wetensch.  ,  in  zending  op  Java.     22       " 

S.   Schreuder,  Ingenieur  der  mijnen  in    Nederlandsch  Indië.     31        »  » 

JDr.  J.  R.    Baukk,    Officier  van    gezondheid    der  2e  kl.,  Lid 

Bataviaasch  Genootschap  van  K.  en  Wet.  te  Batavia.  .     31       »  <> 

Dr.  J.  Einthoven,   Officier  van  Gezondheid  2e    kl.,  Lid  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  Wet.,  R.  M.  W.  O.,  te  Samarang.  .     31 

II.  W.  Schwanefeld,  Officier  van  Gezondheid  2e  kl.,  Lid  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  Wet.,  te  Soerabaja.    31  » t 

J.  Wolff,  oud  Officier  van  Gezondheid  der  2e  kl.,  te  Koetei.     31 

E.  F.  G.  Kreijenberg,    Apotheker  2e  kl.,  te  Soerabaja.         .       7    Nov. 

G.  Stompendissel,  Apotheker  2c  kl.,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en 

Wet.,  te   Willem  1   7 

F.  II.  W.  Kuupers,  Majoor  der  Artillerie,  te  Samarang.  7       »  » 

Dr.  G.  J.  Mohnike,  Officier  van  Gezondheid  Ie  kl. ,  Lid  van 

het  Keizerlijk  Genootschap  van  Natuuronderzoekers  te  Mos- 

kou ,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet.,  R.  O.  N.  L.,  te  Amboina.        7       » 

J.  Munnich,  Hoofdkommies  ter  Algemeene  sekretarie ,  Bestu- 

rend lid  en  Bibliothekaris  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet.,  Mede- 

redakteur  Tijdschr.  Indische  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde, 

President  van  het  Letterkundig  Gen.  Musis  te  Batavia. 

Dr.  P.  L.  Onnen,  Ie  Stadsgeneeshcer  te  Soerabaja,  Lid  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  Wet   '   

P.  F.  Uhlknbeck,  Luit.  ter  zee  Ie  kl,  R.  M.    W.  O. 

H.  Von  Gaffron,    Ambtenaar   ter    Borneo's  westkust.      . 
Dr.  J.  Hartzfeld,  Officier  van  Gezondheid  Ie  kl.,  Lid  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  Wet.,  te  Soerabaja.    

Dr.  F.  C.  Sciimitt,  Officier  van  gezondheid  Ie  kl.,  te  Poer- 

woredjo   

H.  Von  Dewall,  Ambtenaar  ter  Borneo's  westkust. 
D.  L.  Wolfson,  Luit.  ter  zee  lekl.,  Ekvvipagiemeester,  R.  O. 

N.  L.,  te  Soerabaja   

A.  J.  Andresen,  Luitenant  kolonel,  Adjudant  des  Konings  in 

buitengewone  dienst,    R.  M.  W.  O.  3e  kl.,  te    Pontianak. 

S.  L.  Blankenburg  ,  Officier  van  gezondheid  Ie  kl.,  Inspek- 

teur  der  vakcine  in  de  eerste  afdeeling  op  Java,  Lid  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  Wet.,  te  Tjiandjoer   17 

C.  F.  A.  Sciineider,  Officier  van  Gezondh.  2e  kl.,  te  Samarang.     17 

F.  Schmitt,  Officier  van  gezondheid  lc  kl.,  te  Amboina.       .     13 

27  Dceemb.      « 

27       » 

27       „ 13  Maart   1851. 

13       v 

13       . 

13       „ 

13       * 

3  April 
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Datum  van.  Benoeming . 

V.  Bahon  Van  Tuijl  Van  Skrooskerken,  Kamerheer  van  Z. 

M.  deu  Koning,  op  Biliton.  i   2    Jtmij     185T. 

J.  Gr.   X.    Brobkmbuïb,    Officier   van  Gezondheid  2e  kl.,  Lid 

Bat.  Gen.  v.  Kunsten  en  Wetenschappen,  te  Pasoeroean.    .     10    Julij 

J.  M.  Van  Leer,  Officier  van  Gezondheid  Ie  kl.,  te  Willem  I.     24 

M.  Th.  RbICHB  ,  Officier  van  gezondheid  lc  kl.,  Lid  Bat.  Gen. 

v.  K.  en  Wet.,  te  Sarnarang   24       »  » 

1).  J.  UiiLKnBiCK,  Majoor  der  Genie,  II.  M.  W.  O.  4e  kl, 

te  Samarang   14  Aug.  * 

G.  Wassink,  Chef  der  Geneeskundige  Dienst  in  Nederlandsen 

Indië,  Vicepresident  van  liet  Bataviaasch  Gcnootscliap  van 

Kunsten  en  Wetenschappen,  President  der  Indische  Maat- 

schappij tut  Nut  van  't  Algemeen ,  President  der  Verecni- 
ging  ter  bevordering  der  Geneeskundige  Wetenschappen  in 

Nederlandsen  Indië,  Hoofdredakteur  van  het  Tijdschrift  ter 

bevordering  der  Geneeskundige  Wetenschappen  in  Neder- 

landsch  Indië,  Besturend  Lid  der  Nederlandsen- Indische 

Maatschappij  van  Nijverheid,  R.  O.  N.  L.,  II.  M.  W.  O. 

4e  kl.,  enz.  te  Batavia       14       »  » 

S.  Binnendijk,  Adsistent  hortulanus  bij  'sLands   Plantentuin, 
te  Buitenzorg.    9  Okt.  » 

G.  C.  Uaum,  Officier  der  Administratie  bij  Z.  M.  Marine,  te 

Batavia   .12  Nov. 

I).   F.  Schaap,  Resident  van  Kadoe,  te  Magelang.    ...     12        "  „ 

F.  Arriens,  Adsistent  resident  van  Sumanap   13  Dec.  // 

J.  E.  Van  Leeuwen  ,  te  Samarang.        .     -   13  Jan.      1852. 

S.  D.  Schift,  Direkteur  der  Kultures,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en 

Wet.,  President  der  Nederlandsch- Indische  Maatschappij  van 

Nijverheid  ,  R.  O.  N.  L.,  te  Batavia   13       „ 

P.  Diard,  Honorair  Inspekteur  der  Kultures,  R.  O.  N,  L., 

Besturend  Lid  der  Nederlandsch- Indische  Maatschappij  van 

Nijverheid,  te  Batavia.    5     Mei  » 

E.  Netschkk,  Ie  Kommies  ter  Algemeene  Sekretarie,  Lid  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  Wet.,  Medcredakteur  Tij dschr.  Indische  taal-, 

land-   en  volkenkunde ,  te  Batavia   5       «  * 

Mr.  A.  Prins,  Algemeene  Sekretaris,  Gouvernements  kommis- 

saris  voor  de  Westkust  van  Bornco,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K. 

en  Wet.,  te  Pontiauak.    5        «  « 

J.  A.  Vriesman,  Resident  van  Tegal,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en 

Wet.,  te  Tegal   5       » 

E.  F.  Ga aa?  Van  Bentheim  Tjl.klenj3uiig  Rheda,  Adsistent 

resident    te  Maros,    Ridd.  Hert.    Saks.    Huisorde   van  Er- 

nestus.    .4  Sept.  » 

F.  U.  Van  Hengel,  Predikant,  Vicepresident  van  de  Maat- 

schappij tut  Nut  van  t' Algemeen  in  Indië,  te  Batavia.  4       «  « 
IX.  3 
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Datum  van  Benoeming. 

J.  E.  Herderschee,  Suikerfabrikant,  te  Pekalongan.       .       .       4    Sept.     1852. 

B.  M.  F.  Phlippeau,  Fabrikant,    te  Lembang   4       «  // 

J.  P.  Van  Rouveroij  Van  Nieuwaal,  Apotheker,  te  Samajang.       4       *  » 

E.  A.  Sciiill,  Ontvanger  der  uitgaande  en  inkomende  regten 

te  Batavia,   Lid  Bat.  Gen.  v.  K.    en    Wet.,    Besturend  Lid 

der  Nederlandsen- Indische  Maatschappij  van  Nijverheid.  4       «  « 

Mr.  A.  J.  Swart,  President  van  den  Raad  van  Justitie  te  Ba- 

tavia, Besturend    Lid   Rat.  Gen.  v.    K.    en  Wet.  4       »  » 

J.  Tromp,  oud  Hoofdingenieur  van  den  Waterstaat,  Besturend 

Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet.,   Besturend  Lid  der  Ned.  Ind. 

Maatschappij  van  Nijverheid,  R.  O.  N.  L.,  te  Batavia.                4        »  » 

Mr.  C.  Visschkr,    Lid  in   den  Raad  van  Nederlandsch  Indië, 

President  Batav.  Gen.  v.  K.  en  Wet.,  R.  O.  N.  L.,  Korn- 

mandeur  der  Orde  van  Isabella  la  Catolica,  te  Batavia.              4       »  » 

H.  L.  Van  Bloemen  Waanders,  Administrateur  der  tinmij nen, 

te  Mannvang   17     Feb.     1853. 

J.  C.  J.  Hellmuth,  Officier  van  Gezondheid  2e  kl.,  te  Soerabaja.     17       »  » 

A.  W.  Kinder,  Adsistent  resident  te  Sumedang,  Lid  Bat.  Gen. 

v.  K.  en  Wet   17       - 

F.  H.  J.  Netscher,  Resident  ter  Sumatra's  westkust.     .       .17       " 
C.  M.  Visser,  oud  Gouverneur  der  Moluksche  eilanden,  te  Amboina,     17       "  » 

Dr.  F.  L.  W.  Vogle::  ,  Officier  van  Gezondheid  Ie  kl,  Lid  Bat. 

Gen.  v.  K.  en  Wet.,  te  Samarang    17  '/  * 

A.  G.E.    Wiggers,   Resident   van  Banten,  Lid  Bat.  Gen.  v. 

K.  en  Wet.,  te  Serang    17  "  * 

W.  F.  Godin,  Adsistent  resident  ter   Sumatra's  westkust.       .  19  Julij  " 
P.  L.  Van  Bloemen  Waanders,  Kontroleur  Ie  kl.  in  de  re- 

sidentie Palembang,  te  Lahat    19  "  " 

T.  T.  Bik,   Landeigenaar,  Lid  Bat.  Geu.  v.  K.  en  W.,  te  Batavia  9  Nov.  » 

C.  Chaulan,  Fabrikant,  Besturend  Lid  der  Nederlandsch- In- 

dische Maatschappij  van  Nijverheid,  te  Batavia.  9  <>.  » 

E.  W.  Cramerus,  Koopman,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet., 

Besturend  Lid  der  Nederlandsch- Indische  Maatschappij  van 

Nijverheid,  te  Batavia   9       »  <> 

O  F.  Deeleman,  Arcliitekt,  Besturend  Lid  der  Nederlandsch- 

Indische  Maatschappij  van  Nijverheid,  te  Batavia.  9       »  <> 

W.  J.  Van  de  Graaf,  Direkteur  der  Middelen  en  Domeinen, 

R.  O.  N.  L.,  Besturend  Lid  der.  Nederlandsch-Indische 

Maatschappij    van    Nijverheid,  te  Batavia   9       "  " 

D.  Pbijce,  Koopman,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet.,  Besturend 

Lid  der  Nederlandsch-Indische  Maatschappij  van  Nijverheid, 

te  Batavia.   9       "  " 

A.  A.  Reed,  Koopman,  Lid  Fat.  Gen.  v.  K, en  Wet.,  Besturend 

Lid  der  Nederlandsch-Indisch  Maatschappij  van  Nijverheid, 

te  Batavia    9       <> 
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Datum  van  Benoeming. 

AV.  C.  Von  SCHIERBRAKD,  Kolonel,  Direkteur  der  Genie,  R.  O. 

N.  L.,  Komm.  O.  Eikcnkr. ,  Ridd.   der  Orde  van  Albrecht 

van  Saksen,  Besturend  Lid  der  Nederlandscli- Indische  Maat- 

schappij van  Nijverheid,    te  Batavia   9  Nov.      1853. 

Jklir.  C.  F.  Goldmann,   Gouverneur  der  Moluksclie  eilanden, 

te  Amboina   10  Febr.     1854. 

M.  J.  II.  Kollmakn,  Kontrolcur,  te  Pandeglang.  .     1G       <>  » 

AV.  Van  Ommeren,  Koopman,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet., 

te  Batavia.   1G       »  » 

N.  Baron  Gansneb  genaamd  Tengnagel,  Kapitein  luitenant 

ter  zee,  Direkteur  van  het  Maritiem  etablissement  op  Onrust, 

R.  M.  W.  O.  4e  kl   16       » 

R.  P.  Tolson,  Koopman,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  AVet.,  te  Batavia.     1G       "  " 

W.  C:res  de  Vries,  Direkteur  der  Stoombootonderneming  in 

Nederlandsch  Indië,  te  Batavia   16       "  " 

L.  Weber,  Landeigenaar  van  Tjogrek,  in  Buitcnzorg.       .       .16       "  » 

Dr.  C.  AV.  B.  Voigt,  Dirigerend  Officier  van  Gezondheid  Ie  kl., 

Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  Wet.,  R.  M.  AV.  O.  4e  kl.,  te  Batavia.     16 

Dr.  J.  W.  E.  Aiin dt,  Officier  van  Gezondheid  3e  kl.,  te  Samarang.     16       »  •> 

Dr.  J.  J.  Van  Limburg  Brouwer,  Ambtenaar  te  Pocrworedjo.     16       *  » 

J.  J.  Altheer  ,    Apotheker   3c  kl.,  te  Batavia.     . .     .       .       .19  Julij      1854. 

J.  J.  Lindgreen,  Officier  van  Gezondheid  Ie  kl.,  te  Muntok.     19       »  » 

A.  F.  J.  Jansen,  Resident  van  Manado,  Lid  Bat.  Gen.  v.  K. 

en  AVet.,  te  Manado   19 

II.  A.    Thepass,    Officier    van    Gezondheid    2e  kl.    bij  Z.  M. 

marine,  te  Batavia.   19  •> 

J.  Loudon,  Partikulier,  op  Biliton   19       "  /' 

C.  A.  Bensen,  Officier  van  Gezondheid  2e  kl,  te  Serang.       .     19       »  >, 

J.  N.  Stevens,  Officier  van  Gezondheid  2e  kl.,  te  Pontianak.     19  « 

H.  H.  Haase,  Ambtenaar,  te  Salatiga.   19       »  » 

R.  F.  de  Seijff,  Kapitein  der  Infanterie,  te  Batavia.      .       .     19 

A.  Meiss,  Generaal  Majoor,   Kommandant  der  troepen  in  de  2e 

groote    militaire   afdceling  op    Java  ,  R.   O.  N.  L.,  R.  M. 

AV.  O.,  te  Samaraug   28  Febr.     1S55. 

J.  C.  J.  Van  Oven,  Apotheker  3e  kl,  te  Makassar.       .    -  .     28 
Dr.  C.  L.    Dolesciiall,    Officier    van  Gezondheid    3c    kl.,   te 

Djokdjokarta   28       *  >/ 

D.  M.  Piller,   Dirigerend  Officier  van  Gezondheid  2c  kl.,   In- 

spekteur  der  Hospitalen  op  de  buitenbezittingen,  Lid.  Bat. 

Gen.  van  Kunst,  en  AVet,  (op  inspektiereis).  ,       .       .     28       «  <> 

C.   YV.  F.  Mogk  ,    Officier  van  Gezondheid  2e  kl,  te  Manado.     28 

P.  G.  AVijeks,  Apotheker  3e  ki.,  te  Batavia   2S 

S.   Van  Deventer  Jcz. ,  Sekretaris  der  residentie  Pasocroean, 

Lid  Bat.  Gen.  v.  K.  en  AVct.,  Lid  der  Nederl.  Maatsch.  v. 

Letterkunde  te    Leiden ,  te  Pasocroean   28       >/  * 
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Datum  van  benoeming. 

R.  Everwijn,  Ingenieur    der  Mijnen  in   Nederlandsen   Indië, 

ter  Borneo's  westkust   28       »  » 

C.  Helfrich,  Officier  van  Gezondheid  2e  kl.,  te  Bandjermasin.     28    Feb,      1855. 

A.  G.  C.  Visscheb    van    Gaasbeek  ,  Adsistent    resident    van 

Bandong,  Lid   Bat.   Gen.  v.  K.  en  Wet.         .        ....     28       //  » 

Dr.   D.  L.  Van  Hattum,  Suikerfabrikant,  te  Kalipatten.        .     28       »  » 

J.  K.  Hasskarl,  Botanicus,  Lid  der  Keizerlijke  Akademievan 

Natuuronderzoekers  te  Breslau,  R.  O.  N.  L.,  te  Tjiandjoer.      .     28       »  » 

A.  W.  P.  Weitzel,  Kapitein  Adjudant  van  den  Luitenant  Generaal 

Kommandant  van  het  Indische  leger,    R.  O.  Eikenkr.  enz., 

te  Batavia    .     28       //  • '. 
H.  Schwenk,  Majoor  der  Infanterie ,  R.  O.  N.  L. ,  R.  M.  W.  O. 

ter  Sumatra's  Westkust   28       //  // 

Gewone  Leden. 

Buiten  Nederlandsch  Indië. 

G.  M.  Bleckman,  Luitenant  ter  zee  Ie  kl.         ....     13  Sept.      1850. 

H.  A.  Modderman,  Luitenant  ter  zee  Ie  kl   27  Dec.  « 

C.  Hergt,  Sekretaris  van  Z.  H.  Karel  Bernhaed  Hertog 

van  Saksen  Weimar  Eisenach,  te  s'  Gravenhage.     .       .       2  Junij      1851. 
Dr.  J.  K.    Van   den    Broek,    Gouvernements  Geneesheer   en 

Natuurkundige,  te  Deshna   17     Feb,     1853. 

C.  H.  G.  Steuerwald,  Luitenant  kolonel  der  Artillerie,  R.  O. 

N.  L.,  R.  Zwaardorde  van  Noorwegen  en  Zweden,  te  Nij- 

megen.          24  Julij       1854 



OVER 

DEN    INVLOED   VAN   DE 

INDIGOKULTUUB,  OP  DIE  DEK  PADI 

DOOR 

B\    U.    JT.    VAM    «EK    Ï°AIVT. 

Alvorens  over  de  scheikundige  bestan ddeelen  der  padi  en 

indigo  te  spreken,  is  liet  dienstig  te  herinneren,  dat  de  padi 

eene  moerasplant  is,  in  vochtigen  bodem  te  huis  behooren- 

de,  en  de  indigo  eene  plant,  in  het  wild  op  drooge,  bij  voor- 

keur mergelgronden  groeijende,  terwijl  zij,  voor  kuituur  geëigend, 

de  beste  eigenschappen  voortbrengt  als  zij  in  een'  zandigen 
humusrijken  leembodem    groeit. 

Van  de  padi  worden  de  vruchten,  van  de  indigo  de  bla- 
den geoogst.  De  rijst  eischt  veel  minerale  zelfstandigheden, 

weinig  stikstof;  de  indigo  bij  zeer  veel  mineralen  ook  eene 

groote  hoeveelheid  stikstof,  en  stonden  beide  gewassen  onder- 
ling in  dezelfde  verhouding  als  tarwe  tot  knollen  of  rapen , 

dan  zou  verwisseling  van  gewassen  de  rijke  rijstvelden,  ook 

zonder  bemesting,  langdurig  een  groot  produkt  van  beide  doen 

opbrengen.  Doch  buiten  den  verschillenden  aard  hunner  bestem- 

ming, de  verschillende  gronden,  die  zij  bij  voorkeur  verlangen, 

neemt  de  indigo,  zoo  als  ik  zal  aantoonen,  eene  groote  hoe- 

veelheid    van   de  bestanddeel  en    der  padi  uit  den  grond  op. 

Dat  de  indigo  betere  uitkomsten  op  voor  deze  kuituur  ge- 

eigende   gronden  geeft,  bewijzen   de  humus-rijke  leem-tagal-vel- 
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den  van  de  dessa  Pakeinbaran  en  Djatisobo  in  de  af  deeling 

Poerbolingo,  naast  welke  op  sawali's  van  dezelfde  hoedanig- 
heid, indigo  wordt  geplant,  die  29  pet.  minder  indigo  dan 

eerstgenoemde  opbrengt.  Ook  in  Sprengel's  Erfahrungen.  im 
Gebiete  der  Allgemeinen  und  Speciellen  Pflanzencultur,  vindt 

men  opgeteekend,  dat  de  europesche  indigo  (Isatis  tinctoria) 

losse  liumusrijke  leem'gronden  en  veel  stikstofhoudende  mest- 
stoffen verlangt. 

Dat  de  indigo  de  bestanddeelen  der  padi  uit  den  grond 

opneemt  zal  ik  hier  uiteenzetten. 

Hiertoe  was  in  de  eerste  plaats  noodig  te  weten,  hoeveel 

bladen,  bloemen  en  houtige  deelen,  van  de  drie  sneden  per 

bouw  verkregen  worden. 

Yan  24  proeven  der  drie  sneden  van  vruchtbare  en  minder 

vruchtbare    gronden,  heb  ik  gemiddeld  per  bouw  verkregen 

le      Snede      3800       ned.  fê 

2e         //  4000         //  // 

3e         //  2941  //  // 

Yan    20    proeven    hadden    deze    gemiddeld 
Bladen Bloemen Hout 

pet. 

pet. 

pet. 
le 

Snede     44 2 50 

2e 

41 
.1,4 57,60 

3^ 

//         36 0,5 63,50 

dus  per  bouw 
Bladen Bloemen Hout 

ned.  fê ned.  fó ned.  fè 

le 

Snede     1672 76 2052 

2e 

//           1610 56 2304 

3e 

//           1059 15 1867 

Deze  drie  deelen  der  indigopknt  zijn  door  mij  scheikun- 

dig onderzocht.  Ik  bevond  dat  zij  op  100  deelen  asch,  de 

volgende  minerale  zelfstandigheden  bevatten. 
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<    c Kiezelaarde. 0.63 0.64 2.17 2.18 2.50 2.51 

Kal  kaarde. 24.53 24.68 25.45 25.53 28.33 28-38 
Magnesia. 5.78 582 3.33 3.34 3.33 3.34 

Phosphorzuur. 11.32 11.40 8.15 8.17 6.66 
6.67 

Potasch. 29.44 29.62 36.80 36.92 33.16 
33.23 

Koolzuur. 25.15 25.31 21.51 21.59 21.66 
21.70 

Chloor. 1.88 1.89 2.26 
2.27 1.66 1.66 

Zwavelzuur. 0.63 0.64 

spoor. 

— 2.50 
2.51 

Uzeroxijde. 
spoor. 

— 

spoor. 

— — — 

Verlies. 0.64 — 0.33 
« 

0.20 — 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

De  gemiddelde  hoeveelheid  asch,  van  zes  bepalingen  van  de 

versche  deelen  verkregen,  was: 

pet. 

asch 

Versche  indigo-bladen  3.16 
//  //     houtige  deelen  2.41 
//  //  bloemen       2.36 

Hieruit  volgt  de  berekening  van  de  hoeveelheid  minerale 

zelfstandigheden  op  100  ned.  fö  der  deelen  van  de  versche 

in'digoplant. 
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Op  100  nederl:  ponden. 

Yersclie 

bladen. 

Houtige 

deelen. Bloemen. 

Kiezelaarde. 0.020224 0.052538 0.059236 
Kal  kaarde. 0.779888 0.615273 0.669768 

Magnesia. 0.183912 0.080494 0.078924 
Phosphorzuur. 0.360240 0.196897 0.157412 
Potasch. 0.935992 0.889772 0.784228 
Koolzuur. 0.799796 0.520319 0.512120 
Chloor. 0.059724 0.054707 0.039176 
Zwavelzuur. 0.020224 0.059236 

3.16 1.41 2.36 

Daar  ik  de  gemitldelde  hoeveelheid  bladen,  bloemen  en 

hout  heb  opgegeven,  valt  het  gemakkelijk  uit  bovenstaande 

analijse  te  berekenen,  hoeveel  mineralen  per  bouw  door  drie 

sneden  uit  den  grond  zijn  verwijderd. 

Deze  berekening  hier  latende  volgen,  zij  liet  mij,  om  eene  meer 

duidelijke  voorstelling  te  geven,  veroorloofd,  de  achterste  cij- 
fers weg  te  laten. 
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Na  aftrekking  van  het  koolzuur,  dat  minder  bij  deze  vergelij- 

king te  huis  behoort,  neemt  de  indigo  per  bouw  223  nederl. 

fö  minerale  zelfïtandigheden  uit  den  grond  op,  die  de  padi 

noodig  heeft.  Bovendien  kunnen  wij  nagaan,  dat  het  aantal 

stekken  "^an  den  bouw  voor  eene  nieuwe  aanplant  gesneden 
en  de  afgeschreven  aanplant,  voor  brandhout  gebezigd,  insge- 

lijks 1/3  der  genoemde  hoeveelheid  aan  minerale  zelfstandighe- 
den   wegnemen. 

Om  den  invloed  van  de  indigo  op  de  padi-kultuur  des  te 
duidelijker  voor  te  stellen,  zal  ik  de  analijsen  van  deze,  in 

dezelfde   verhouding  als  die  der  indigo  berekend,  laten  volgen. 

"Volgens  73  proeven,  door  den  resident  alhier  in  1853  ge- 
nomen, was  de  gemiddelde  opbrengst  per  bouw  4029  katties 

natte  padi  of  ruim  1990  nederlandsehe  Ü\ 

Yan  4  proeven  heb  ik  op  100  nederl.  1£  natte  padi  ge- 

vonden, gemiddeld: 

65.97 
rijst 

16,36 zemelen 

3.00 haren  of  naalden 

14.67 stroo 

dus  per  bouw 
1313 versche  rijst. 
326 //          zemelen 

59 //         haren 

292 //         stroo 

Elk    dezer    4    ligchamen   heb   ik   scheikundig  onderzocht  en 

bevonden,    dat    de    aschsoorten    op    100    deelen,     de    volgende 

zelfstandigheden  bevatten. 
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CD 

Kiezelaarde. 

IJzeroxijde. 
Kal  kaarde. 

Magnesia. 
Potasch. 

Phosphorzuur 
Zwavelzuur. 
Chloor. 
Verlies. 

11.37 11.51 91.82 91.87 53.30 53.89 52.39 
0.71 0.71 

spoor 

— 0.04 0.04 0.09 

7.42 7.51 0.80 0.80 4.42 4.47 4.48 

16.85 17.05 0.41 0.41 4.91 4.96 4.15 
25.43 21,75 6.40 6.41 23.30 24.57 

25. 65 
36.76 37.22 0.51 0.51 9.91 10.01 9.88 
0.10 0.1C 

spoor 

— 
1.14 

1.15 1.16 
0.09 0.09 

// 

— 
0.91 

0.91 
1.01 

1.21 — 0.06 — 1.07 — 
1.19 

53.03 
0.09 

4.54 

4.20 
25.96 

9.99 
1.17 
1.02 

Yan    drie    aschbepalingen    der   genoemde    deelen  verkreeg  ik 

gemiddeld  van 

Hijst         1.29 

proc 

Zemelen  18.95 // 

Stroo         7.30 ti 

Haren      11.03 

// 

Uit    beide    uitkomsten  werden  de  volgende  hoeveelheden  mi- 
nerale zelfstandigheden  op   100  ned.   &  versche  ,padi   berekend. 

Op  100  ned.   ponden  versche  padi. 

Hijst. 
Zemelen. Stroo. Haren. 

Kiezelaarde. 

IJzeroxijde. 
Kalkaarde. 

Magnesia. 
Potasch. 

Phosphorzuur. 
Zwavelzuur. 
Chloor. 

0.148479 
0.009159 
0.096879 
0.219915 
0.332175 
0.480138 
0.002064 
0.001161 

1.29 

17.40936513.933970 
0.002920 

0.151600 
0.077695 
1.214695 
0.096645 

18.95 

0.326310 

0.362080 
1.793610 
0.730730 
0.083950 

0.066430 

7.30 

5.849209 
0.009927 
0.500762 
0.463260 
3.863388 

1.101S97 
0.129051 

0112506 

11.03 
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Daar  ik  hierboven  de  verschillende  deelen  der  padi  per 

bouw  heb  opgegeven,  kan  men  uit  de  bovenstaande  bereke- 

ning nagaan,  hoeveel  minerale  zelfstandigheden  per  bouw  door 

de  padi    uit    den  grond  worden  getrokken. 

Om  dezelfde  reden  als  bij  de  indigo-analijsen,  zal  ik  de  ach- 
terste cijfers  der  getallen  weglaten. 

Nederlandsche  ponden  per  bouw. 

% UI 

St
ro
o.
 

Ho
re
n.
 

O 

Kiezelaarde. 1.95 56.75 11.48  3.45 73.63 

IJzeroxijde. 0.12 — 0.008 0.006 0.134 

Kalkaarde. 1.27 0.50 0.95 0.30 3.02 

Magnesia, 2.89 0.25 1.05 0.27 4.46 

Potasch. 4.36 3.96 5.33 1.70 
15.35 

Phosphorzuur. 
6.30 0.31 2.13 

0.65 9.39 

Zwavelzuur. 0.03 — 0.24 
0.07 

0.34 

Chloor. 0.02 0.19 0.06 0.27 

Ofschoon  de  padi  in  verhouding  tot  de  indigo  weinig  stik- 

stof behoeft,  heeft  zij  groote  behoefte  aan  oplosbare  minerale 

zelfstandigheden  en  deze  worden  voor  een  groot  deel  door  de 

indigo  ten  nadeele  der  padi  aan  den    grond   ontrokken. 

Behalve  een  weinig  kiezelaarde,  worden  elk  jaar  te  Poerbolin- 

go,  met  2500  bouws  indigo-aanplant 

18337o  ned.    fê  kalk, 

32000     //       //    magnesia, 

70575     //       //    phosphorzuur, 

243550     //        »    potasch, 

te    zamen    530400    ned.    ponden    oplosbare  bestanddeelen,  bui- 

ten   die    van    de    gebruikte    stekken  en  afgeschrevene  aanplant, 

door    de   indigo    aan    de    padi-kultuur    onttrokken,  bestanddee- 

len, die  het    leven  van  laatstgenoemde    kuituur   uitmaken. 

Bij  het  ontginnen  van  nieuwe  sawaVs  of  vruchtbare  tagal- 

velden,   mede    voor  de  indigokultuur  gebezigd,  zal  die  invloed 
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aanvankelijk  niet  bespeurd  worden,  omdat  de  voorraadschuur, 

zoo  als  later  uit  de  analijsen  der  grondsoorten  blijken  zal, 

mild  van  die  stoffen  voorzien  was.  Ook  zullen  door  de  bewer- 

king der  gronden  voor  de  indigokultuur  de  meerdere  aan- 

raking met  den  dampkring,  de  verwisseling  van  het  gewas, 

de  onoplosbare  mineralen  in  den  schoot  der  aarde  rusten- 

de, oplosbaar  worden,  alzoo  gedeelteijk  aan  den  bodem  wor- 

den terug  geven,  doch  deze  hoeveelheid  houdt  geen1  gelijken 
tred  met  die,  welke  jaarlijks  door  de  padi  en  indigo  daaruit 

opgenomen   wordt. 

Zoo  plantte  men  eertijds,  na  het  snijden  cler  padi,  de  indi- 

gostekken  in  nagenoeg  geheel  onbewerkte  sawau's.  Daar- 
na heeft  men  door  eene  bewerking  de  produktie  trachten  staan- 

de te  houden  en  eindelijk  zal  ook  deze  gedeeltelijk  voor  eene 

betere  bewTerking  of  bemesting  moeten  plaats  maken. 
Daarenboven  heeft  het  tweede,  somwijlen  derde  gewas,  van  dja- 

gong  of  padi  veel  tot  de  onvruchtbaarheid  der  gronden  bijge- 

dragen, terwijl  daarbij  het  groote  voordeel,  de  rusttijd  der  vel- 
den, verloren  ging. 

De  analijsen  van  eenige  grondsoorten  zullen  bewijzen,  in  hoe- 
ver het  beweerde   waarheid  bevat. 

De  gronden,  in  welke  men  hier  indigo  plant,  kunnen  naar 

hunne  hoeveelheden  kleiaarde  in  drie  soorten  gerangschikt  wor- 
den, te  weten: 

leem  gronden 

gewone   Heigronden  en 

zware  kleigronden. 

Van  deze  soorten  zijn  op  sawah's  naar  verschillende  omstan- 
digheden, zoo  wel  gunstige  als  tegenovergestelde  resultaten 

verkregen.  Op  zware  kleigronden  die  veel  water  houden,  had- 

den de  indigoplanten ,  na  langdurige  droogte  het  minst  ge- 

leden ,  terwijl  in  vochtige  maanden  losse  leemgronden  het  mees- 
te produkt  hebben  opgeleverd. 

Over  het  algemeen  zijn  de  gronden  van  hier  niet  uitgeput, 

bevatten  de  beste  van  9  tot  14,5  pet  organische  stoffen,  van 

0,20  tot  0,25  in  water  en  van  22  tot  28  in  zoutzuur  op- 
losbare   zelfstandigheden. 
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Eenige  zijn  hunne  uitputting  nabij  en  tot  deze  behooren 

de  hooger  op  hellingen  gelegene  en  die  tagal velden,  bijv:  in 

Tjahijana,  waarop  jaren  achtereen  indigo  werd  geplant.  In  vele 

gronden   vond   ik    slechts  sporen  van  phosphorzuur  en  stikstof. 

De  gronden,  door  mij  alhier  scheikundig  onderzocht,  zijn 

de  volgende. 

a.  Distrikt  Tjahijana,  afdeeling  Poerbolingo,  zware  klei-ta- 

gal-grond,  volgens  menschen  geheugen,  uit  bijgeloof,  nooit 

beplant.  Eene  groote  uitgestrektheid  dezer  terres  vierges  liggen 

met  welig  gras  begroeid,  nabij  en  tusschen  de  twee  volgende 

grondsoorten. 

b.  Idem,  idem,  gewone  klei-sawah- grond,  nooit  met  indi- 

go, doch  sinds  jaren  met  padi  "en  djagong  beplant. 
c  Idem,  idem,  zware  klei-tagal-grond,  met  padi,  djagong 

en  indigo  beplant,  thans  uitgeput. 

Yan    deze    gronden   komen  er  vele  in  gemeld  distrikt    voor. 

d.  Distrikt  Kertanegara,  afdeeling  Poerbolingo;  gewone 

klei-sawah-grond,  jaren  lang  met  padi  en  djagong  beplant; 

nog  zeer   vruchtbaar. 

e.  Idem,  idem  gewone  klei-sawah-grond,  jaren  lang  met 

padi  en  djagong,  sedert  4  jaren  met  indigo  beplant;  onvrucht- 
baar. 

f.  Distrikt  Poerbolingo,  gewone  klei-sawah-grond  alleen  met 

padi    en  djagong    beplant;  nog  vruchtbaar. 

g.  Idem,  idem  zware  klei-sawah-grond,  met  padi,  djagong 
en  indigo  beplant;  onvruchtbaar. 

k.  Banjoemas,  zware  klei-sawah-grond,  sinds  jaren  met  padi 
en  indigo  beplant. 
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"De  analysen,  die  ik  hier  liet  volgen,  spreken  te  duidelijk 
dan  dat  een  verder  onderzoek  noodig  zon  zijn. 

De  terre  vierge  (a)  voldoet  ruimschoots  aan  alle  vereischten 

van  eene  vruchtbare  grondsoort  en  overtreft  in  hoeveelheid 

stikstof,  organische  stoffen  en  oplosbare  zouten  alle  genoemde. 

Die  stollen  verminderen  naarmate  de  gronden  met  padi  en  dja- 

gong  beplant  waren  geweest,  maar  verdwijnen  bijkans  in  die, 

waar  indigo,  padi  en  djagong  groeiden. 

Dat  de  grond  in  de  afdeeling  Banjoemas,  met  indigo  en 

padi  sinds  jaren  beplant,  nog  vruchtbaar  is,  mag  aan  zijne 

goede  eigenschappen,  maar  vooral  aan  de  zorg  van  het  in- 
landsche  bestuur,  geen  tweede  en  derde  gewas  van  deze  velden 

te    vergen    doch    deze  in  rust  te  laten,    worden   toegeschreven. 

Ik  vermeen  door  deze  weinige  getallen,  zoo  eenvoudig  voor 

ons  liggende,  doch  met  veel  zorg  en  arbeid  verkregen,  dui- 
delijk bewezen  te  hebben: 

Dat  de  indigokultuur  een1  zeer  nadeeligen  invloed  op  die 
der  padi  uitoefent. 

Ik  mag  hier  niet  verzwijgen  de  treurige  voorbeelden,  die  de 

landbouwkundige  geschiedenis  van  langzame  doch  zekere  uit- 

putting  oplevert.  Nergens  echter  zijn  zij  welligt  meer  in  het 

oog  vallende,  dan  in  de  voornaamste  staten  van  Noord- Ame- 

rika, Marijland,  Yirginië  en  Noord-Caroiina,  die,  eens  rijk  en 
vruchtbaar,  door  een  lang  voortgezet  stelsel  van  roekelooze  en 

uitputtende  bebouwing,  in  het  algemeen  arm  geworden  en  tot 

eene  hopelooze  onvruchtbaarheid  gebragt  zijn. 

Het  is  daarom  te  hopen,  dat  de  toekomstige  bloei  en  wel- 
vaart van  Java  niet  zal  worden  opgeofferd  aan  tegenwoordigen 

en  kortstondigen  rijkdom. 



B  IJ  DRAGEN 

ÏOT     DE 

GEOLOGISCHE  EN  MINERALOGISCIIE  KENNIS 

VAN 

NEDERLANDSCH  INDIË. 

DOOR 

de  Ingenieurs  van  het  Mijnwezen  in  Nederlandsen  Indië. 

X. 

ONDERZOEK   NAAR  DE    KOLEN,  GEVONDEN  LANGS 

HET   STRAND   DER   MEEUWENBAAI,  RESIDEN- 
TIE BANTAM, 

DO  Oll 

AliWASI  12  O  ACH  I. 

Reeds  bij  herhaling  is  door  verschillende  leden  der  Natuur- 

kundige Vereeniging  in  Nederlandsen  Indië,  zoowel  in  dagbla- 

den als  in  het  Natuurkundig  Tijdschrift,  geschreven  geworden 

over  de  gevondene  kolen  aan  de  Meeuwenbaai  en  het  onder- 

zoek daarnaar.  Hetgeen  ik  hier  dus  kortelijk  zal  aanstippen, 

kan  in  geenen  deele  op  volledigheid,  nieuwheid  of  belang- 

rijkheid van  stof  aanspraak  maken.  Daarbij  is  de  phijsiog- 

nomie  van  Javas  Westhoek,  zoowel  door  mondelinge  als  door 

schriftelijke   mededeelingen,  zoo  algemeen  bekend  gemaakt,  dat 
IX,  4 
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ik,  mij  verder  van  alle  omschrijvingen  dienaangaande  onthou- 

dende, hier  slechts  in  weinige  woorden,  de  resultaten  van  mijn 

onderzoek  zal  ter  neder  schrijven. 

Ie.  Yoor  zooveel  mij  bekend  is  geworden  gedurende  mijn 

verblijf  in  die  streek,  komt  koolformatie  geenszins  voor  aan 

de  Mceuwcnbaai  en  het  omliggende  terrein.  Het  zee-alluvium 

en  diluvium,  de  zand-,  klei-  en  mergel-steenen,  verder,  klei, 

mergel,  zand  en  rolsteenen  der  tertiaire  groep,  hebben  daar  de 

overhand.  De  formatie,  waarin  de  kolen  voorkomen,  is  naar 

mijn  gevoelen  tertiair  en  zeer  arm  aan  versteeningen.  Veel 

fossiel  hout  (verkiezeld  en  verkoold)  in  schoone  exemplaren, 

treft  men  overal  in  de  beken  en  stroomen  aan ,  alsmede  eeni^e 

plan  ten-afdrukken  in  den  kool  schiefer. 

De  Goenoeng  Kendang  die,  aanvangende  bij  Tandjong  Ge- 

deh,  de  residentie  Bantam  doortrekt  en  zijne  voortzetting  heeft 

in  de  Preanger  Kegentschappen ,  bestaat  uit  trachiet,  dat  de 

koollagen  aan  de  Meeuwenbaai  heeft  opgeheven  en  aan  den  dag 

gelegd. 
Die  hcuvelreeks  bereikt  nabij  de  plaats,  waar  ik  werkzaam 

was,  ecne  hoogte  van  circa  400  voet.  Het  terrein  is  ongelijk 

heuvelachtig,  doorsneden  van  vele  stroompjes  en  bedekt  met 

zwaar  hout.     Overal  treft  men  goed,  drinkbaar  water  aan. 

2C.  Aanvangende  bij  den  linkeroever  der  rivier  van  Djoeng- 

koelon  en  Java's  kust  volgende  tot  aan  Tandjong  Gedeh  en 
vervolgens  aan  het  zuider  zeestrand,  vindt  men  rolstukken  van 

kool,  terwijl  in  de  streek  beoosten,  bezuidoosten  en  benoord- 

oosten  de  kampong  Djoengkoelon ,  voor  zoo  veel  het  gelegen  is 

benoorden  den  Goenoeng  Kendang,  door  mij  geen  kool  is  gevonden. 

8e.  Er  zijn  door  mij  gevonden  twee  koollagen  aan  de  Tjite- 

moe,  een  aan  het  Zniderzeestrand,  een  aan  de  Tjigentong  be- 

saar, een  aan  de  Tjigentong  ketjil,  een  aan  de  Tjibajor  en 

een  aan  de  Tjinebong. 

a.  De  eerste  sektic  aan  de  Tjitemoe  heeft  ecne  zwaarte  van 

0,70  ncd.  el,  waarvan  0,21  ned.  el  als  koollaag  moet  aange- 

merkt worden,  terwijl  hei  overige  uit  klei  en  zanderigen  klei- 
steen  bestaat. 
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b.  Niet  ver  van  die  eerste  sektie  treft  men  eene  tweede  aan , 

mede  aan  dezelfde  beek,  waarvan  de  lagen  elkander  aldus  op- 

volgen: 6,86  ned.  el  humus,  0,07  ned.  el  broze  geelachtig 

witte  kleisteen,  0,10  ned.  el  kool,  0,30  ned.  el  klcistcen, 

0,15  ned.  el  geelachtige  zanderige  kleisteen,  0,75  ned.  el  harde 

kool,  0,30  ned.  el  koolhoudende  blaauwachtige  zanderige  klei- 

steen, 0,15  ned.  el  geelachtige  zanderige  kleisteen,  en  als  on- 

derste laag  harde  kubiekbreukige  kool,  hier  en  daar  gemengd 

met  kleisteen  van  eene  groene  kleur. 

c.  Aan  de  Tjitjeremejah  nabij  het  zuiderzeestrand  bevindt 

zich  7  ned.  el  humus,  0,85  ned.  el  geelachtig  witte,  broze  en 

grofkorrelige  zandsteen,  uitmakende  het  dak  eencr  koollaag  van 

0,70  ned.  el  zwaarte,  hebbende  een1  vrij  harden  bruinen  klei- 
steen tot  muur.     De  kool  dier  laag  is  slecht. 

d.  Aan  de  Tjigentong  kctjil  onderzocht  ik  een  koollaag  je  van 

0,15  ned.  el  zwaarte,  met  zanderigen  kleisteen  als  dak  en  zand- 
steen tot  muur. 

e.  De  sektie  aan  de  Tjigentong  besaar  is  zwaar*  0,70  ned.  el, 
waarin  eene  koollaag  van  0,45  ned.  el  zwaarte  gevonden  wordt. 

Die  laas  helt  10°  in  de  rij^tino'  van  w.  en  o.  De  kool  is  hard 
en  bruikbaar. 

f.  Aan  de  Tjibajor  vond  ik  0,45  ned.  el  gele  zanderige  klei 

gemengd  met  stukjes  kleisteen,  0,80  ned.  el  bruinen  koolhouden- 
den  kleisteen,  zijnde  het  dak  der  koollaag,  die  eene  zwaarte  van 

0,70  ned.  el  en  een1  sToenacliti^en  kleisteen  tot  muur  heeft. 

De  laag  helt  gemiddeld  35°.  Hare  rigting  is  bijna  van  oost  naar 
west.  De  kool  is  hard  en  bruikbaar. 

g.  De  Tjinebong  levert  de  navolgende  onbeduidende  sektie 

op:  5  ned.  el  humus,  als  dak  van  een  koollaagje  van  0,25 

ned.  zwaarte,  dat  tot  muur  heefteen1  gelen  kleisteen,  welke  klei- 
steen rust  op  eene  laag  kleisteen,  die  zeer  veel  kool  bevat  en 

0,62  ned.  cl  zwaar  is. 

4C.  Uit  het  voorgaande  blijkt,  dat  de  gevondene  koollagen 

eene  geringe  zwaarte  bezitten  en  haar  dak  en  muur  weinig  vast- 

heid hebben.  Zij  liggen  evenwel  op  betrekkelijk  kleinen  af- 

stand   van    elkander,  digt  bij  de  baai,  die  eene  schoone,  ruime 



eii  veilige  ligplaats  aanbiedt  voor  de  grootste  afvoer  vaartuigen. 

Volgens  mijn  gevoelen  hangen  deze  koollagen  te  zamen,  met 

de  door  den  lieer  Junghuhn  gevondene  lagen  aan  het  zuider 

zeestrand  (afdeeling  Lebak,  residentie  Bantam),  alsmede  met 

de  kolen,  op  het  Prinseneiland  gevonden  (1). 

5e.  De  kool  van  de  Meeuwenbaai  is  pekkool,  behoorende 
tot  de  bruinkolen.  Zij  is  in  liet  algemeen  niet  hard,  brandt 

met  een'  lielugrijzen  rook,  is  moeijelijk  vlamhoudend  en  ontwik- 

kelt bij  de  verbranding  een'  sterken  zwavelrenk.  Zij  is  dof  glan- 
zend, kubiekbreukig  over  het  algemeen  en  pijriethoudend. 

Op  deze  minder  goede  eigenschappen  der  kool  maakt  die  van 

de  Tjibajor  en  Tjigentong  besaar  eene  uitzondering,  die  hard  is, 

weinig  pij  riet  bevat  en  beter  brandt,  waardoor  die  kool  zich  meer 

tot    stoomgebruik    eigent   dan    die   van   de  overige  vindplaatsen. 

6e.  Uit  het  ter  nedergeschrevene  maak  ik  de  gevolgtrekking, 
dat,  ofschoon  de  tot  no^  toe  jrevondene  koolWen  aan  de  Meeu- 

wenbaai,  op  zich  zelve  genomen,  geene  aanleiding  geven  tot 

eene  exploitatie  dier  minerale  brandstof,  van  wege  de  geringe 

zwaarte  dier  lagen  en  de  min  goede  kwaliteit  der  kool,  doch 

in  aanmerking  nemende  de  gunstige  ligplaats  en  de  uitgestrek- 
heid  van  het  terrein  (2)  waarin  die  kool  aangetroffen  wordt, 

en  vooral,  om  dat  ze  gevonden  wordt  in  de  lagen  der  tertiaire 

groep,  eene  formatie  waarin  volgens  de  theorie  der  geologie 

getoetst  aan  de  praktijk,  somtijds  zeer  bruikbare  en  exploiteer- 
bare koollagen  voorkomen ,  eene  voortzetting  van  mijn  voorloopig 

onderzoek,  op  grootere  schaal,  hetzij  door  boringen,  dan  wel 

door  het  openen  eener  proefmijn,  als  eene  hoogst  wenschelijke 

zaak  te  beschouwen  is,  ten  einde  uit  de  resultaten  daarvan  een 

beslissend  oordeel  kunne  geveld  worden  over  de  al  of  niet  ont- 

ginbaarheid  der  koollagen  van  Java's  Westhoek. 

Buitenzorg ,  den  3n  Februari]  1855. 

(1)  Volgens  mededeeliug  aan  het  Gouverneraa.t  door  Mr.  G.  P.  'Jen  Cate. 



ONDERZOEK  NAAR   KOPERERTS   BIJ   HET  GEBERG- 

TE TAMPI  AAN  DE   PENITI-RÏVIER,  EN  VERDE- 
RE  REIS    DOOR   EEN   GEDEELTE   DER  LAND- 

SCHAPPEN MANDOR  EN  MAMPAU  WA. 

DOOR 

BS     ËVERWIJN. 

In  den  loop  van  liet  jaar  1854  bezocht  ilc  een  gedeelte  der 

landschappen  Mandor  en  Mampanwa,  en  deed  daarbij  tevens  on- 

derzoek naar  het  aanwezen  van  kopererts  bij  het  gebergte  Tam- 

pi  aan  de  Peniti-rivier. 

De  monding  der  Peniti-rivier  is  slechts  op  jveinige  palen 

noordelijk  van  die  der  Kapoeas-of  Pontianak-rivier  gelegen. 

Die  rivier  voor  ongeveer  9  geografische  mijlen  of  44  java- 

palen  opvarende,  vindt  men  aan  den  linkeroever  eene  lan- 

dingsplaats en  verder  het  voetpad,  dat  naar  het  Tampi-ge- 

bergte  leidt. 

De  vindplaats  van  den  kopererts  is  gelegen  aan  den  voet 

van  het  gebergte  en  wordt  door  dat  gebergte  zoowel  ten  westen 

als  ten  noorden  omgeven.  Even  bezuiden  vindt  men  eene  goud- 

ontginning,  die  voor  ongeveer  drie  jaren  door,  een  achttal 

chineschc  gouduravers  werd  beo-onnen. 
De    geologische    formatie    van    het   terrein   is    daar   niet  zeer D  O 

uiteenloopend ;  men  ziet  bij  het  gebergte  overal  zandsteen-  en 

kleischiefer-lagen ,  die  door  een  meerder  of  minder  gehalte 

aan  ijzeroxyde,  en  ook  door  plutonische  werking  een  bijzonder 

karakter  hebben  verkregen. 

De  vcrweringsprod Likten  van  die  neptunische  lagen  vormden 

zand-  en  klei-gronden ,  welke  in  die  landstreek  bijna  overal 
eene  geringe  hoeveelheid  goud  bevatten. 
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De  kopererts,  die  eenige  maleische  goudgravers  voor  onge- 

veer zes  jaren  bij  liet  Tampi-gebcrgte  ontdekten,  werd  daar 

ook  spoedig  door  mij  gevonden.  Op  eenige  plaatsen  liet  zand 

uit  de  nabijheid  der  aanwezige  beekjes  uitwasschende,  verkreeg 

ik  koperglans  (Cu 2  S.),  gedegen  koper  en  malachiet;  echter 
van  elk  dezer  soorten  slechts  eene  geringe  hoeveelheid 

Het  terrein  verder  onderzoekende,  kwam  ik  tot  de  overtui- 

ging, dat  de  kopererts  bij  het  Tampi-gebergte  slechts  over 

eene  geringe  uitgestrektheid  in  eenen  alluvialen  grond  voor- 
kwam, en  dat  alzoo  die  erts  door  water  moest  zijn  afgevoerd. 

Het  was  dus  verder  alleen  van  belang  den  oorsprong  vanden 

erts  op  te  sporen ,  hetgeen  mij  na  vele  vruchtelooze  werkzaamhe- 
den gelukte. 

Ik  vond  namelijk  op  eenige  diepte  beneden  de  oppervlakte, 

in  eene  bonte  kleischiefer-formatie,  niet  alleen  stukken  witte 

klciaarde  met  koperglans,  maar  ook  eenige  metaaladertjes,  van 

welke  de  meesten  fijn  verdeelden  koperglans,  meer  of  minder 

vermengd  met  ge-kristalliseerden  ijzerpyriet,  bevatten. 
Deze  metaaladertjes,  volgens  mijn  gevoelen  door  plutonische 

werking  ontstaan,  gaven  aanleiding  tot  de  vooronderstelling,  dat 

op  grootere  diepte  meer  kopererts  voorkomt. 

Mijns  inziens  bestaat  er  dan  ook  mogelijkheid  om  daar  met 

goed  gevolg  eene  ontginning  te  beginnen.  De  grootste  be- 

zwaren daartegen  zijn  voor  het  tegenwoordige  de  geringe  be- 

volking van  die  landstreek  en  de  slechte  gelegenheid  tot  af- 

voer van  produkten. 

De  kopererts ,  die  bij  het  Tampi-gebergte  voorkomt ,  is  van 
eene  zeer  goede  hoedanigheid.  Bij  eene  ruwe  sortering  der 

steenen,  gedurende  eene  graving  verkregen,  verzamelde  ik  in 

den  tijd  van  één1  dag  ruim  100  kilogrammen  erts,  die  vol- 
gens later  door  mij  genomene  proeven  16  a  20  procent  me- 

tallisch koper  bevatten. 

Van  af  het  voetpad,  dat  naar  het  Tampi-gebergte  leidt,  de 

Peniti-  rivier  nog  voor  eenige  palen  opvarende,  komt  men  aan 

het  voetpad,  dat  naar  de  hoofdplaats  Mandor  loopt.  Het  ter- 

rein   is    daar  hoog  en  heuvelachtig,  en,  voor  zoo  ver  ik  zulks 



heb   kannen    nagaan,   grootcndccls  van  phitonischcn  oorsprong 

De  vaste  rots  komt  op  vele  plaatsen  overeen  met  sommige  por- 

fieren (veldspaath-gesteenten).    liet  is  cene  liclit  geel  gekleurde 
kleiaarde,  vermengd  met  kwartskorrels. 

Als  verweringsproduktcn  ziet  men  bij  na  overal  eene  vaste  klei- 

aarde, of  een  wit  kwartszand  van  meerdere  of  mindere  grofheid, 

dat  op  die  plaatsen,  waar  de  grond  op  goud  bewerkt  is,  niet 

zelden  kleine  kristallen  van  ijzerpyriet  bevat. 

Van  Mandor  keerde  ik  terug  naar  de  monding  der  Pcniti- 

rivier  en  begaf  mij  van  daar  naar  Mampauwa.  Vooraf  bezocht 

ik  echter  nog  de  heuvels,  die  niet  ver  van  de  kust  bij  de  ri- 
viertjes Poeron  en  Paniraman  zijn  gelegen. 

Deze  heuvels  zijn  bijna  allen  van  plutonisclien  oorsprong 

op  eenige  plaatsen  bestaan  zij  uit  eene  harde  kwartsrots,  op 

andere  uit  eene  granietsoort.  Slechts  bij  een  der  heuvels,  niet 

ver  van  Paniraman,  vond  ik  lagen  van  neptunischen  oorsprong, 

die  daar  eene  sterke  helling  hebben.  Zij  bestaan  uit  eene  fijne 

kleiaarde,  zijn  zeer  digt  en  hard,  meestal  van  eene  blaauw- 

achtig  grijze  kleur,  doch  ook  op  eenige  plaatsen  door  pluto- 

nische  werking  roodachtig-  of  bont  gekleurd. o  o  o 

Te  Mampauwa  aangekomen,  voer  ik  eerst  de  rivier  op  tot 

aan  Mentidong,  en  maakte  van  af  deze  plaats  eene  voetreis  door 

de  landstreek ,  die  ten  zuiden  van  de  Mampauwa-rivier  is  gelegen. 
Reeds  op  een  half  uur  gaans  van  Mentidong  vindt  men  een 

bergachtig  land,  dat  zich  uitstrekt  tot  aan  Snaman  (10  uren 

gaans  van  Mentidong),  en  verder  tot  boven  de  maleische  kam- 

pong  Karagan  (aan  de  Mampauwa-rivier). 

De  voornaamste  bergtoppen  langs  het  voetpad  tusschen  Men- 

tidong er  Snaman  zijn:  de  Jelompang,  Korok,  Ballo,  Malch , 

Bojer,  Raija,  enz.  Zij  hebben  alle  eene  zachte  helling;  slechts 

enkele,  zoo  als  de  Toengal,  zijn  in  de  verte  kenbaar  door  hun- 
ne steile  rotswanden. 

De  formatie  is  hoofdzakelijk  plutonisch;  graniet,  verschil] 

de    hoornblendc    gesteenten    en    porfieraders,    waaronder   eenige, 

die  sterk  pyrict-houdend  zijn,  maken  in  die  lai 
naamste  rotssoorten  uil, 



—  56   — 

Bij  het  gebergte  Snaman  vindt  men  neptunische  aardlagen; 

het  zijn  zandsteenlagen ,  die  onder  eene  sterke  helling  tegen 

het  gebergte  aanliggen.  Zij  zijn  fijn-  en  grofkorrelig,  nu  eens 
zwart,  dan  weder  roodachtig  gekleurd;  oorspronkelijk  schijnt 

het  echter  dezelfde  zandsteenformatie  te  zijn  geweest,  die  alleen 

door  eruptieve  werking  eene  kleursverandering  heeft  onder- 

gaan. 
De  lagere  alluviale  gronden  bestaan  hoofdzakelijk  uit  een 

•wit,  somtijds  ook  roodachtig  gekleurd,  kwartszand,  dat  alleen 

in  de  nabijheid  van  het  gebergte  Snaman  op  goud  wordt  be- 
werkt. 

Yan  Snaman  zette  ik  de  reis  verder  voort  tot  aan  Karagan 

en  van  daar  tot  aan  het  gebergte  Tijang,  doch  vond  ook  daar 

geene  mineralen  van  eenig  aanbelang.  Graniet  en  verschillen- 

de .kwartsgesteenten  zijn  de  voornaamste  rotssoorten,  waaruit 

de  bergen  boven  Karagan  zooals:  Batoe  Rara,  Tjamboen,  Seba- 

kal,  Kinaman,  Tijang,  Pegandan  en  Pandan,  zijn  zamenge- 
steld. 

De  drie  laatste  der  hier  genoemde  bergtoppen  zijn  de  hoog- 

ste der  daar  voorkomende.  De  Tijang  is  kenbaar  aan  zijne 

steile,  uit  harden  kwarts  bestaande,  rotswanden.  Nabij  de  ge- 

bergten Pegandan  en  Pandan  zijn  de  bronnen  der  Mampauwa- 
rivier  gelegen. 

Ook  boven  Karagan  bestaan  de  lagere  gronden  bijna  overal 

uit  een  fijn-  of  grof-korrelig  kwartszand,  vermengd  met  rol- 

steenen  van  verschillende  soort.  Goud  komt  daar  slechts  spaar- 

zaam voor;  hier  en  daar  vindt  men  eenige  kleine  goudwas- 

scherijen  van  Dajah's. 
Hoewel  de  geheele  door  mij  bezochte  landstreek  arm  schijnt 

te  zijn  aan  delfstoffen,  die  voor  ontginning  geschikt  zijn, 

is  zij  evenwel  niet  geheel  van  belang  ontbloot,  en  wel  hoofd- 

zakelijk met  betrekking  tot  den  landbouw,  waarvoor  de  grond 

bij  uitnemendheid  geschikt  is.  Zoowel  Chinezen  als  Dajalis 

houden  zich  bijna  uitsluitend  daarmede  bezig,  en  overal  ziet 

men  daar  de  schoonste  rijstvelden,  die  op  de  meeste  plaatsen 

eenen  dubbelen  oogst  opleveren. 
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Te  Mampauwa  terug  gekomen,  werden  door  mij,  alvorens 

naar  Pontianak  terug  te  keeren,  nog  bezocht  de  eilanden  Pa- 

niboenan  en  Temadjon.  Op  beide  deze  eilanden  is  de  hoofd- 

formatie graniet,  die  op  vele  plaatsen  'wordt  doorsneden  door 
aders  vangroensteen;  overigens  vindt  men  daar  niets  van  eenm' 

geologisch  of  mineraloo-isch  aanbelang. 

BuUenzorg ,  den  10en  Haart  1S55. 



XII. 

ONDERZOEK   NAAR    TINERTS    IN    DR    LANDSCHAP- 

PEN   SOEKADANA,    SIMPANG    EN    MAT  AM    EN, 

NAAR  ANTIMONIUM-ERTS  OP  DE  KARÏMATA- 
EILANDEN. 

DOOK 

R,  EVEI4W  ij  ar. 

In  cle  maanden  Mei,  Junij  en  Julij  1854  werd  door  mij 

onderzoek  gedaan  naar  het  aanwezen  van  tinerts  in  de  land- 

schappen Soekadana,  Simpang  en  Matam,  terwijl  ik  in  dien 

tijd  ook  de  Karimata-eilanden  bezocht  ter  opsporing  van  an- 
ti moninm-erts. 

De  hier  genoemde  landschappen  liggen  bijna  geheel  tusschen 

1°  en  2°  z.  b.  en  zijn  uit  een  geologisch  en  mineralogisch 

oogpunt  beschouwd  niet  van  alle  belang  ontbloot. 

In  Soekadana  is  de  formatie  van  het  terrein  grootendeels 

plutonisch;  slechts  op  een  paar  plaatsen,  zooals  bij  het  geberg- 

te Melia  en  op  het  eilandje  Seranama,  komt  een  mctamor- 

fisch  gesteente  voor. 

De  plutonische  rotssoortcn ,  van  welke  men  den  aard  en  het 

voorkomen  bijna  geheel  aan  de  kusten  ten  noorden  en  ten  zui- 

den van  de  kampong  Soekadana  (Nieuw  Brussel)  kan  nagaan  , 

zijn  hoofdzakelijk  graniet,  syeniet  en  ecne  rotssoort,  die  den 

overgang  tusschen  deze  twee  uitmaakt.  Zij  bevatten  bijna  al- 
le ecne  grootere  of  kleinere  hoeveelheid  magnetischen  ijzererts 

en  ijzerglans,  die  fijn  verdeeld  in  de  rotsmassa  voorkomen. 

Deze    ijzererts,    die    men  bovendien    daar  in    de  meeste  door 
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verwering  ontstane  gronden  en  ook  vooral  op  vele  stranden, 

als  een  fijn  zwart  zand  aantreft,  heeft  vroeger  waarschijnlijk 

aanleiding  gegeven  tot  de  vooronderstelling,  dat  er  tinerts  zon- 
de voorkomen. 

Niet  alleen  zag  ik  gedurende  het  onderzoek  nergens  eeüig 

spoor  van  tinerts,  maar  ook,  den  aard  der  voorkomende  plu- 
tonische  rotssoorten  in  aanmerking  genomen,  houd  ik  het  voor 

hoogst  onwaarschijnlijk,  dat  men  daar  immer  dien  erts  zal 
vinden. 

In  het  landschap  Simpang,  dat  zich  ten  noorden  van  Soeka- 
dana  uitstrekt,  is  het  terrein  over  het  algemeene  vlak  en  op 

vele  plaatsen  zelfs  laag  en  moerassig.  Alleen  aan  het  riviertje 

Matam,  op  ongeveer  17  palen  van  de  kampong  Simpang,  is 

de  grond  zeer  heuvelachtig.  De  daar  voorkomende  plutonische 

formatie  is  porfier,  die  overal  hetzelfde  voorkomen  heeft  en 

nergens  sporen  van  eenigen  erts  of  van  ecnig  metaal  bevat. 

Het  zuidelijk  van  Sockadana  gelegene  landschap  strekt  zich 

uit  langs  de  Pawan-rivier  en  hare  verschillende  zijtakken. 

Het  is  gedeeltelijk  eene  vlakke  en  gedeeltelijk  eene  bergachtige 
landstreek,    in    welke   de    geologische   formatie   van    het  terrein '  DO 

meer  verscheidenheid  oplevert,  dan  in  een  der  reeds  genoemde 

landschappen. 

Yan   af   de    monding    der    Pawan-rivier    tot   boven    de  kam- o 

pong  Moarakajong  komen  geene  heuvels  of  bergen  voor,  en 

men  ziet  daar  niets  dan  alluviale,  op  enkele  plaatsen  ook  dilu- 

viale,  zand-  en  klei-gronden. 

Boven  de  maleische  kampong  Seblangailng  vindt  men  bijna 

overal  neptunische  en  plutonische  gesteenten  van  vrocgeren  oor- 
sprong. 

De  eerste,  hoewel  in  uiterlijk  voorkomen  zeer  van  elkander 

verschillende,  belmoren  hoogst  waarschijnlijk  alle  tot  eene  zelf- 

de en  wel  zeer  oude  formatie.  Het  eerste  is  waarschijnlijk, 

omdat  de  zamenstelling  in  het  algemeen  overeenkomt,  kun* 

nende  het  verschil  in  uiterlijk  voorkomen  verklaard  worden  uit 

de  plutonische  werking,  waaraan  zij  wraren  blootgesteld.  Dat 
zij    bovendien    tot    cene  oude  formatie  behóoren;  blijkt  daaruit, 
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dat  de  lagen  op  vele  plaatsen  door  graniet  en  syeniet  zijn  op- 

geheven en  gemetamorfoseerd,  en  alzoo  bestonden  vóórdat  die 

opheffing  plaats  had. 

De  hier  bedoelde  neptimische  formatie  is  een  kleigesteente , 

dat  onder  anderen  aan  de  rivieren  Lauw  en  Pendjawaan  nog 

in  zijnen  oorspronkelijken  toestand  voorkomt. 

De  verschillende  metamorfische  toestanden  van  dat  kleige- 

steente komen  op  onderscheidene  plaatsen  voor,  zooals  bij  het 

gebergte  Seblangaang,  waar  de  daaruit  bestaande  aardlagen  zijn 

opgeheven  door  hoornblende  houcl enden  graniet.  Zij  gingen  daar- 

door over  in  een'  donkergekleurden  en  harden  kleischiefer ,  en 
op  eenige  plaatsen  zelfs  in  hoornkleisteen ,  een  licht  gekleurd 

en  zeer  hard  gesteente,  waarin  men  meestal  uitscheidingen  van 

ijzerpyriet  aantreft. 

Bij  de  heuvels  van  Marasaij  is  het  niet  ver  van  daar  voor- 

komende kleigesteente  overgegaan  in  eene  licht  gekleurde,  van 

fijne  aders  ijzeroxyde  doorsnedene,  rotsmassa;  terwijl  verder 

nog  boven  de  kampong  Djawi  hier  en  daar  een  donker  ge- 
kleurd en  hard  gesteente  voorkomt,  dat  waarschijnlijk  eveneens 

ontstaan  is  uit  neptunische  aardlagen,  die  aan  plutonische  wer- 

king waren  blootgesteld. 

De  plutonische  rotssoorten  in  het  landschap  Matam  zijn  in 

zamenstelling  meer  verschillend ,  en  komen  meer  algemeen  voor, 

dan  die  van  neptunischen  oorsprong. 

Behalve  den  reeds  genoemden  hoornblende  houdenden  graniet, 

komt  nog  de  gewone  graniet  voor  bij  de  gebergten  Trintang 

en  Koman,  aan  de  rivier  Laur,  alsook  bij  de  heuvels,  die  te- 

genover de  maleische  kampong  Djawi  zijn  gelegen.  Yerder  vindt 

men  nog  tusschen  de  Dajasche  kampongs  Penoelakan  en  Riam- 

dadab  rooden  veldspaath-porfier  en  witten  kwarts- porfier;  doch 

overigens  zijn  de  aanwezige  plutonische  rotssoorten,  wat  het 

uiterlijke  voorkomen  betreft,  wel  eenigzins  verschillend,  maar 

de  hoofdbestanddeelen  van  de  meeste  zijn  dezelfde.  Zij  bestaan 

voornamelijk  uit  hoornblende,  die  somtijds  voorkomt  als  hoorn- 
blendeschiefer,  doch  meestal  is  vermengd  met  veldspaath  en  in 

enkele  gevallen  ook  met  kwarts  en  mika. 
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Even  als  in  het  landschap  Sockadana,  bevatten  bijna  alle  pluto- 
nische  rotssoorten  in  Matam  fijn  verdeelden  magnetischen  ijzererts 

en  ijzerglans,  die  men  op  vele  plaatsen  als  een  zwart  zand  aan- 
treft Nergens  werd  door  mij  eenig  spoor  van  tinerts  ontdekt. 

Volgens  door  mij  ontvangen  berigt  vindt  men  niet  ver  van  de 

dajahsche  kampong  BHntji,  aan  de  rivier  Pendjawaan,  ongeveer 

twee  dagreizen  verder  dan  de  kampong  Batoelapis,  veel  ijzer- 

erts. Die  ijzererts  wordt  door  de  Dajah's  gebruikt  tot  het  ver- 
vaardigen van  hunne  wapens  en  gereedschappen,  en  is,  volgens 

de  door  mij  geziene  exemplaren  van  bewerkt  ijzer,  van  cene 

zeer  goede  hoedanigheid.  Deze  zaak  is  echter  betrekkelijk  van 

weinig  belang;  want  door  den  grooten  afstand  der  vindplaats 

en  de  onbevaarbaarheid  der  rivier  Pendjawaan  kan  er  nimmer 

aan  gedacht  worden  om  daar  met  voordeel  eene  exploitatie  op 

oroote  schaal  te  beginnen. 

Ook  aan  den  linkeroever  der  rivier  Pa  wan,  even  boven  de 

kampong  Batoe-bessi,  komt  ijzererts  voor;  echter  slechts  in  ge- 
ringe hoeveelheid  en  van  geene  bijzonder  goede  hoedanigheid. 

Aan  de  rivier  Laur,  niet  ver  van  het  gebergte  Koman  en 

ook  op  eenige  andere  plaatsen,  bestaat  de  grond  uit  diluvialc 

zand-  en  klei-lagen,  die  goud  bevatten.  In  vroeger  tijd  groe- 

ven Chinezen  naar  dat  metaal,  doch  verkregen  te  weinig  voor- 

deel om  de  bewerking  voort  te  zetten ,  zoodat  tegenwoordig  daar 

geene  goudontginningen  meer  plaats  hebben. 

In  de  drie  genoemde  landschappen  heb  ik  alzoo  geen1  tinerts 
gevonden,  en  ook,  den  aard  der  aanwezige  plutonische  rots- 

soorten in  aanmerking  genomen,  houd  ik  het  voor  onwaar- 

schijnlijk, dat  men,  behalve  ijzererts,  daar  immer  iets  van 

aanbelang  zal  vinden.  Daar  echter  het  terrein  te  uitgestrekt 

is,  en  ook  de  natuurlijke  gesteldheid  er  van  dikwijls  te  vele 

moeijelijkheclen  oplevert,  was  ik  niet  in  staat  om  alle  voor- 

name gebergten  in  die  landschappen  te  bezoeken,  zoodat  nog 

de  mogelijkheid  blijft  bestaan,  dat  later,  op  eene  der  niet  door 

mij  bezochte  plaatsen,  eenige  belangrijke  erts  wordt  gevonden. 

Van  de  verschillende  Kar imata- eilanden,  die  nabij  Borneo's 

westkust  tusschen  1°  en  %°  z.  br.  zijn  gelegen,  is  dat,  bekend 
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onder  den  naam  van  Karimata,  niet  alleen  liet  grootste,  maar 

ook  geologisch  en  mineralogisch  in  vele  opzigten  liet  belang- 

rijkste. Dit  eiland  heeft  eene  oppervlakte  van  5  a  6  vierk. 

geografische  mijlen  en  is  grootendeels  zeer  bergachtig.  Het 

hoofdgebergte  strekt  zich  ongeveer  uit  van  het  n.  o.  naar  het 

z.  w.  en  bestaat  geheel  uit  eene  digte  en  zeer  harde  graniet- 

soort, van  welke  verbazend  groote  brokstukken  langs  den  berg- 

rug door  elkander  liggen,  en  daar  bijna  allen  plantengroei  be- 
letten. 

Aan  de  zuidkust  van  het  eiland  komt  nog  eene  granietsoort 

voor,  die  tot  verwering  is  overgegaan  en  bijzonder  veel  fijn 

verdeelden  magnetisch  en  ijzererts  bevat. 

Langs  de  n.  o.  kust  van  het  eiland  komt  op  eenige  plaat- 

sen, zoo  als  bij  het  riviertje  Ajerbawang,  eene  metamorfische 

rotssoort  voor,  die  daar  van  granietaders  is  doorsneden. 

Op  de  overige  Karimata-eilanden  komen  zoowel  neptunische 

als  plutonische  formatiën  voor. 

De  eerste  kan  men  bijzonder  goed  nagaan  op  de  eilanden, 

Tokong,  Perangin  of  Oemor  waar  de  aardlagen  voorkomen  on- 

der eener  helling  van  40°  met  den  horizon.  Het  is  eene  min 
of  meer  zandachtigc  kleischieferformatie,  die  door  plutonische 

werking  is  opgeheven  en  daardoor  is  overgegaan  in  een  wit 

gesteente,  dat  op  vele  plaatsen  door  een  gehalte  aan  ijzeroxijde 

licht  rood  of  bont  is  gekleurd.  In  de  massa  van  het  gesteen- 
te ziet  men  daar  vele  holen  en  kloven,  in  welke  eetbare 

vogelnestjes  worden  gevonden,  die  in  het  daarvoor  geschik- 

te jaargetijde  door  de  bewoners  van  Karimata  worden  ver- 
zameld. 

De  klcischiefer-formatie  van  het  eilandje  Bessi  komt  groo- 

tendeels overeen  niet  die  der  Oemor-eilanden.  Waarschijnlijk 

door  plutonische  werking,  is  daar  ijzererts  aan  den  dag  geko- 
men, waardoor  het  oorspronkelijke  gesteente  is  overgegaan  in 

eene  roodbruin  gekleurde  rots.  In  deze  ziet  men  niet  alleen 

overal  kogel-  en  knol-vormige  afzettingen  ven  kleibi ui n ijzer- 

steen ,  maar  de  rotsmassa  is  bovendien  op  vele  plaatsen  netvor- 

mig  doorsneden  inct  adertjes  van  ijzeroxijde. 
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Op  het  eiland  Lissing  bestaat  de  neptunische  formatie  even- 

eens uiteen  door  ijzeroxijdu  roodbruin  gekleurde,  en  niet  kwarts- 

aders doorsneden ,  kleigesteente. 

Op  de  niet  ver  van  elkander  gelegene  eilanden  Mentigi, 

Laja  en  Maledang  komen  niet  dan  plutonische  rotsen  voor, 

en  wel  op  eertsgenoemd  eiland  eenc  donker  bruinroode,  uit 

veldspaath  en  kwarts  zamengestelde,  rotssoort,  waarin  men  op 

vele  plaatsen  ijzermika  vindt,  die  gedeeltelijke  in  kleine  kris- 
talholen  en  gedeeltelijk  fijn  verdeeld  in  cle  rotsmassa  wordt 

aangetroffen. 

Het  plutonische  gesteente  op  de  eilanden  Laja  en  Maledang 

bestaat  hoofdzakelijk  uit  een1  vleeschroodcn  veldspaath,  terwijl 
als  voornaamste  inmengselen  voorkomen  hoornblende,  mika,  mag- 

netische ijzererts  en  ijzcrglans. 

Op  de  Pelapis-  of  Melapis-eilanden  vindt  men  zoowel  neptuni- 
sche  als  plutonische  vormingen.  De  eerste  zijn  alle  klei  gesteenten, 

die  door  graniet  en  een  met  sijeniet  overeenkomend  gesteente 

zoodanig  zijn  gemetamorfoseerd,  dat  het  dikwijls  mocijelijk  is 

het  oorspronkelijke  karakter  van  dezelve  te  herkennen.  Ook  op 

deze  eilanden  bevatten  de  plutonische  rotssoorten  eenc  kleine 

hoeveelheid  magnctischen  ijzererts  en  ijzcrglans. 

Het  eiland  Panumbangan,  dat  na  Karimata  het  grootste  der 

gehcele  groep  is,  bestaat  grootendeels  uit  eene  digte  en  zeer 

harde  granietsoort,  die  bijna  overal  fijn  verdeelden  magnctischen 

ijzererts  en  ijzcrglans  bevat.  Slechts  op  een  paar  plaatsen  aan 

de  noordkust  van  het  eiland  komt  eenc  rotssoort  voor,  die 

waarschijnlijk  van  neptunischen  oorsprong  is.  Bijzonder  op- 
merkenswaardig is  een  gedeelte  der  westkust  van  het  eiland, 

waar  de  graniet  zich  voordoet  onder  den  vorm  van  groote  pa- 

rallelopipeda ,  van  welke  de  vlakken  van  afscheiding  zeer  dui- 
delijk zigtbaar  zijn. 

Alles  te  zamen  genomen,  wat  mij  door  het  geologisch  en 

ïnineralogisch  onderzoek  der  verschillende  eilanden  is  bekend, 

geworden,  komt  zulks  in  weinige  woorden  op  het  volgende  neder. 

Op  de  Karimata-eilanden  vindt  men  zoowel  neptunischc  formatié'n , 
van  welke  de  eerste  waarschijnlijk  alle  behooren  tot    eenc    zelf- 
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de  formatie,  terwijl  de  laatste  bestaan  uit  graniet  of  uit  eene 

rotssoort,  die  weinig  daarvan  verschilt.  Yerder  vindt  men  op 

deze  eilanden  bijna  overal  eene  soort  van  ijzererts,  nergens  in 

die  hoeveelheid  of  van  die  hoedanigheid ,  dat  aan  eene  ontgin- 
ning daarvan  kan  worden  gedacht. 

De  antimoniumerts,  die  volgens  verschillende  berigten  op  het 

eilandje  Mentigi  en  ook  op  Karimata  moet  voorkomen ,  heb  ik 

nergens  aangetroffen,  en  ik  moet  alzoo  betwijfelen,  dat  de  exem- 

plaren van  dien  erts,  die  vroeger  van  Borneo's  westkust  naar 
Java  Averden  gezonden,  wezenlijk  van  genoemde  eilanden  af- 

komstig wraren. 



TWEEDE     BÜDRAG  E 

TOT    DE     KENNIS    DER 

ÏCHTHYOLOGISCHE     FAUNA 

VAN    DE 

BATOE-EILANDEN. 
DOOK 

P.    BLEÜKKR. 

Kort  nadat  mijne  Bijdrage  tot  de  kennis  der  Ichthijologische 

fauna  van  de  Batoe- eilanden  was  afgedrukt  (1)  ontving  ik  weder 

eene  aantal  visschen,  aldaar  verzameld,  en  mij  afgestaan  door  den 

heer  J.  J.  Schellaert,  officier  van  gezondheid  bij  het  neder- 

landsch-indische  leger.  Deze  verzameling  bestaat  uit  de  vol- 

gende soorten. 

1  Serranus  hexagonatus  CV. 

2  *  Therapon  servus  CV. 
3  Pterois  volitans  CV. 

4  »         zebra  CV. 

5  *  Scorpaena  polyprion  Blkr. 

6  Synanceia  brachio   CV. 

7  *  Taurichthys  varius  CV. 

8  *  Gobius   phalaena  CV. 

9  *  Echeneis  remoroïdes  Blkr. 

11  *  Pomacentrus  albifasciatus  M. 
Schiep. 

12  »       baakanensis  Blkr. 

13  Amphiprion  percala  CV. 

14  Dascyllus  aruanus  CV. 

15  *  Glyphisodon  coelestinus    Soland. 

1G  *  Julis   (Halichoeres)  Harloflii  Blkr. 

17  »      (      »        )   miniatus  K.  T.H. 

13  v     (      »        )    phaiotaenia  Blkr. 

10      Pseudochromis  fuscus  M.  Trosch.  19      Cheilinus  decacanthus  Blkr. 

(1)  Natuurkundig  Tijdschrift  voor  Ned.  Ind.  Dl.  VIII  p.  305  — 32S. 

IX. 
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20  *  Cobitis   fasciata  CV.  25  Muraena  cancellala    Richds. 

21  Saurus  synodus  CV.  26  *  Diodon  noverumaculatus  Cuv. 

22  *  Moriogua   macrochir   Bikr.  27  *  Ostracion  coroutus   L. 

23  *  Leiuranus  Lacepedii  Blkr.  28  *         »  cubicus  BI. 

24  JVÏuraena   colubrina    Richds.  29      Syngnathus    haematopterus   Blkr. 

De  met  een  *  gemerkte  soorten,  ten  getale  van  15,  waren 

nog  niet  van  de  Batoe-eilanden  bekend.  Nieuw  voor  de  kennis 
van  Sumatra  zijn  Taurichthijs  varins  CV.,  Gobius  phalaena  CY. , 

Echeneis  remoroïdes  Blkr,  Clieilinus  decacanthus  Blkr,  Mo- 

ringna  macrochir  Blkr,  Leiuranus  Lacepedii  Blkr  en  Ostracion 

cubicus  BI.  Het  aantal  bekend  gewordene  sumatrasche  vis- 

sclien  stijgt  daardoor  tot  669.  Als  nieuw  voor  de  wetenschap 

beschouw  ik  Echeneis  remoroïdes  en  Moringna  macrochir.  Het 

voorkomen  in  de  verzameling  van  Cobitis  fasciata  is  misschien 

door  eene  toevallige  bijvoeging  veroorzaakt. 

De  mij  thans  van  de  Batoe-eilanden  bekende  vischsoorten 

zijner  de  hieronder  genoemde  91. 

1.  Apogon  hypselonotus  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  VIII  p.  309. 

2.  »  noverafasciatus  CV.,   ibid.  III  p.  163. 

3  Cheilodipterus  quinqueliaeatus  CV.,   ibid  III  p.  253. 

4  Gramrnistes  orientalis  BI.  Schn.,   ibid  IV  p.  105. 

5  Serranus  hexagonatus  CV.,  ibid.   VI  p.  191. 

6  »  urophthalmus  Blkr,  ibid.   Vlll  p.  310. 

7  Therapon  servus  CV.,  Verh.   Bat.   Gen.  XXII  Percoïd. 

8  Holocentrura   diadema  CV.,  Nat.   T.  Ned.  III  p.  259. 

9  »  leonoïdes   Blkr,  Verh.  B.   Gen.  XXII   Perc. 

10.  Myripristis  adustus  Blkr,  Nat  T.  Ned.  Ind.  IV  p.   108. 

11.  Pteiois  volitans  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Sclerop. 

12.  »       zebra  CV.,   Nat.   T.  N.  Ind.  III  p.  265. 

13.  Scorpaena  polylepis  Blkr,   ib.  II   p.  173. 

14.  »       polyprion  Blkr,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Sclerop. 

15.  Synanceia  brachio  CV.  ,   ibid. 

16.  Chaetodon  baronessa  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  Il  p.  239. 

17.  »  falcula  BI.,   ibid.  VIII  p.  311. 

18.  »  trifascialis  QG.  =  Chaetodon  bifascialis  CV.,   ib.  VIII  p.  812. 

19.  »  vagabundus  Bi.,   Verh.  B.  Gen.  XXIII   Chaet. 

20.  »  vittatus  BI.  Schn.,    ibid. 

21.  Zanclus  cornutus  CV.  ,   ibid. 

22.  Taurichthys  varius  CV.  ,   ibid* 
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23.  Holucaothus  mesoleucos  CV. ,   ibid. 

24.  Scaiophagus  argus  CV.,   ibid. 

25.  Platax  vespertilio  Cuv.  Rüpp.  —  Platax  Blochii  CV.,   ibid. 

26.  »       teira  CV.,   ibid. 

27.  Pempheris  Sehwenkii  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.    VIII  p.  314. 

28.  Amphncanthus  dorsalis  CV.  Verh.  Bat.   Gen.  XXII I   Teuth. 

29.  Acanthurus  raelanurus  CV.,  Nat.   T.  N.  Ind.  III  p.  271. 

30.  Acanthurus  seopas  CV.,   ibid.   II   p.  348. 

81.       „       strigosus  Berm.,  ibid.  IV  p.  264. 

32.  „      velifer.BI.  (nee  CV.  nee  Rüpp.  nee  Blkr  olim) ,  ib.  VIII  p    315. 

33.  Naseus  lituratus  CV.,  ibid.  III  p.  763. 

34.  Priodon  annularis  CV  ,  ibid.  III  p.  558. 

35.  Salarias  celebicus  Blkr,   ibid.  VII  p.  250. 

36.  „       phaiosoma  Blkr,  ibid.  VIII  p.  317. 

37.  „       quadripinnis  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII 

38.  Dinematiehthys  iluocoeteoïdes  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  VIII  p.  319. 

39.  Gobius  phalaena  CV.,   ibid.  II  p.  244. 

40.  „       quinquestrigatus  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Goh. 

41.  Eclieneis  neucrates  L.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Cliiroc.  etc. 

42.  „       remoroïdes  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  IX  p.  70. 

43.  Aniphisile  scutata   Cuv.,  ib.  II  p.   245. 

44.  Plesiops   eoeruleolineatus  ïtüpp. ,  ib.  IV   p.    116. 

45.  „       oxycephalus  Blkr,  ibid.   VIII  p.  320. 

46.  Pseudochioniis  fuscus  M.   Trosch.,   ibid.  IX    p.  69. 

47.  Amphiprion  ephippium   BJ.  Sclm.,  ibid.  VIII   p.  321. 

48.  „       pereuia  CV.,   ibid.  III  p.   287. 

49.  Premnas  biaculeatus  Blkr,  ibid.  VI  p.    105. 

50.  Pomaeentrus    albifasdatus    M.  Schl.  =  Pomacentrus    Ieueopleura  Blkr, 

ibid.  VII  p.  85. 

51.  „      bankanensis  Blkr,   ibid.  III   p.    729   (sub  nom.  Pomac  taeni- 

ops  CV.). 

52.  „       mohn'-censis  Blkr,   ibid.  IV   p.    118. 
53.  Dascyllus   aruanus   CV.,   ibid.   VI  p.   108. 

54.  Glyphisodon  biocellatus  CV.,  ibid.  IV  p.  286. 

55.  „       coelestinus  Soland.,   Verh.  B.  Gen.  XXI  Labr.  Cten. 

56.  „       trifabciatus  Blkr,  ibid. 

57.  Tautoga  melapterua  Blkr,  iljid.  XXII    Gladsch.  Labr. 

58.  Julia  (Julisj   urostigma  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  IV   p.   287. 

59.  „  (Halichoercs)  annularis  K.V.H.,   ib.  V  p.   513. 

60.  „  (     „     )  Ilailoffii  Blkr,   Verh.  B.  G.  XXII   Gladsch.  Labr. 

61.  „•  (     „     )  hortulanus  CV.,  Nat.  T.  N.   Ind.  IV  p.  486. 
62.  „  C     „     )   miniatus  K.  v.  II.  ibid.  III  p.    171. 

63.  „  (     „     )  notopsis  K.  v.  H.,  ibid.  IV  p.  290. 

64.  ,,  (     „     )  phaiopus  Bikr,  ibid.  IV  p.  291. 
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65.  Juiis  (Halichoeres)  phaiotaeuia  Blkr,  ibid.  VIII   p.  322. 

66.  „     (     „  ,)   Vrolikii  Blkr,  ibid.   VIII  p.    323. 

67.  Cheilinus   deuacanthus  Blkr,  ibid.  II  p.   256. 

68.  Plotosus  anguillaris    Cuv.  =  Plotosus  lineatus  CV.,  Vei'h.   Bat.    Gen. 
XXI  Siiur.  Bat. 

69.  ?  Cobitis  fasciuta  CV. 

70.  Hemiramphus  dispar  CV.,  Nat.  T.  N.  Ind.  VI  p.  498. 

71.  „       Dussumieiü  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXIV  Snoek. 

72.  Saurus  synodus  CV.,  ib.  XXIV  Chiroc,  N.  T.  Ned.  Ind.  II  p.  257. 

73.  Plaguiia   inarmorata   Blkr,    ibid.    XXIV   Pleur.,   Nat.    T.    N.  Ind.  I 

p.  411. 
74.  Moiïngua  macrochir  Blkr,  Nat.  T.  N.  Iud.  IX  p.   71. 

75.  Leiuranus  Ls»cepedii  Blkr,  Verh.  B.  Gen.  XXV  Muraen. 

76.  Muraenichthys  gynmopterus   Bikr,  ibid. 

77.  Muraeua  cancdllata  Bichds.  ibid.  Nat.  T.  N.  Ind.  V  p.  53i,    VIII  p.  326. 

78.  „       colubrioa  Bichds.,  Nat.  T.  N.   Ind.  VI  p.   335. 

79.  „       giiseobadia  Bichds.,  ibid.  VIII  p.  325. 

80.  „       isingleenoïdes  Blkr.  Verh.   B.   Gen.  XXV  Muraen. 

81.  Arothrou  tiichoderma  Blkr,  Nat.  T.  N.   Ind.  V  p.  532. 

82.  Gastrophysus  lunaiis  J.  Müll.,  Verh.  B.  Gen.  XXIV  Blootk. 

83.  Diodon  punctatus  CV.,  ibid. 

84.  „       novemmaculatus  Cuv. ,  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  567. 

85.  Balistes  lineatus  Bi.,  Verh.  B.  Gen.  XXIV  Balist. 

86.  Monacanthus  chrysospilos  Blkr,  Nat.  T.   N.  Iud.  IV  p.    126. 

87.  ,,       melauocephalus  Blkr,  ibid.   V  f.   95. 

88.  Ostracion  curnutus  L.,  Verh.  B.  Gen.  XXIV  Balist. 

89.  ,,       cubicus  BI,  ibid. 

9U.  Syngnathus   bmchysoma  Blkr,   Nat.  T.  N.  Ind.  VI [I   p.  327. 

91.       „       haematopterus   Blkr,   Verh.  B.  Gen.  XXV  Trok.   Vi^ch. 



DESCIilPTIONES  SPECIERUM  DIAGNÜSTICAE, 

PSEUDOCHROMIDES. 

Pseiidochromis  fuscus  M.  Trosch.  Hor.  ichthyol.  Hft  3  1849  p. 

23  tab.  4  fig.  2.  Blkr  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  708. 

Pseudochr.  corpore  oblongo  compresso,  altitudine  "£  ad  4  in  ejus  lon- 

gitudine,  latitudiue  2  cii citer  in  ejus  altitudine;  capite  acuto  .'3*.  circiter 
in  longitudine  corporis,  longiore  quam  alto;  linea  rostro-frontali  declivi 

convexiuscula;  oculis  diametro  3|  ciiciter  in  longitudine  capiiis;  rostro 

acuto  oculo  multo  breviore;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  breviore 

sub  oculi  dimidio  anteriore  de;>inente;  maxillis  dentibus  pluiiseiiatis  serie 

extern a  seiiebus  internis  majoiibus,  utraque  maxiila  amice  caninis  4  ma^- 
nis  curvutis;  maxilla  inferiore  dentibus  serie  externa  lateralibus  mediis 

ceteris  paulo  majoribusj  dentibus  vomerinis  et  palatinis  pluiiseriatis  par- 

vis,  vomerinis  in  tburmam  subsemilunarem,  palatinis  utroque  latere  in 

vittam  gracilern  collocatis;  praeopeiculo  squamis  in  series  transversas  obli- 

quas  4  dispofias  j  squamis  operculaiibus  squamis  praeoperculaiibus  ma- 

joiibus ;  squamis  lateribus  40  p.  m.  in  serie  longitudinali;  linea  laterali 

tubnlis  simplicibus  notata  sub  pinnae  dorsalis  parte  posteriore  interrupta; 

pinna  dorsali  supra  ba^in  pinnarum  pectoralium  incipiente,  parte  spinosa 

parte  radiosa  multo  humiiore,  spina  posiica  spinis  2  anterioribus  longiore, 

parte  radiosa  postice  acutangula  corpore  duplo  fere  bumiiore;  pectorali- 

bus  obtntis  rotundatis  5|,  ventralibus  acutisbimis  4  fere,  caudali  obtusa 

rotundata  5£  ciiciter  in  longitudine  corpoiis;  anali  dorsali  vix  bumiiore 

postice  acutangula,  spii.is  2'  et  3m  subaequalibus;  colore  corpore  fusco; 
squamis  corpore  singulis  babi  mncula  mgricante-fusca,  maculis  vittam  to- 

tidein  üc  seiies  squamarum  similantibus ;  pinnis  dorsali,  anali  et  ventrali- 

bus profunde  violaceo-fuscis ,  dorsali  dimidio  posteriore,  anali  tota  vittis 

longitudinalibus  coeruleis  peicorsisj  pectoralibus  aurantiaci.s ,  bati  macula 

magna  oblonga  transversa  nigra;  caudali  fuscescente-aurantiaca  superne  et 
iuferne  vitta  intramarginali  nigra. 

B.  6.  D.  3+  IS  timp!.  H- 9  vel  10  hae.  ad  3  -+-  14  simpl.  -f-  1 1  vel  12  fis». 

P.  2/16  vel  2/17.  A-  3+  2  simpl;  H-  12  vel  13  fiss.  vel  3+  1  fcimpl 
+  14  fiss.  C.   17  et  lat.  brev. 

Hubit.  Archip.  Batu,  in  mari. 

Wahai,  Ceram  Beptentrionali»»,  in   mari. 
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Larantuka ,  Flores  insul.,  in  mari. 

Longitudo  4  speciminiim  58'"  ad  7u"'. 

Aanm.  Pseudochromis  fuscus  is  door  de  heeren  J.  Muller 

en  Troschel  ,  en  ook  door  mij ,  naar  verkleurde  voorwer- 

pen beschreven.  Beter  bewaarde  voorwerpen  hebben  mij  in  de 

gelegenheid  gesteld  mijne  vroegere  beschrijving  te  verbeteren. 

De  soort  is  kenbaar  aan  hare  zwarte  borstvinvlek,  zwarten  bo- 

vensten en  ondersten  staar tvinran d ,  lange  buikvinnen,  enz. 

Bij  geen  mijner  voorwerpen,  evenmin  als  bij  die  van  Pseu- 
dochromis  tapeinosoma  Blkr  en  Pseudochromis  ocantliochir  Blkr 
ontwaar  ik  iets  van  de  door  de  heeren  J.  Muller  en  Troschel 

beschrevene  kleine  puntjes  of  tandjes  aan  den  bovenachterrand 

des  operkels. 

ECHETsTEOÏDEL 

ILclieneis  remoroïdes  Blkr. 

Echen.  corpore  elongato,  altitudine  9  circiter  in  ejus  longitudine,  anti- 

ce  depresso  latiore  quara  alto,  postice  compresso;  capite  acuto  4»  cii citer 

in  longitudine  corporis;  oculis  subposteris  4A  fere  in  longitudine  capi:is; 

disco  capitis  3*.  circiter  in  longitudine  corporis,  laminis  18  dentatis,  pai- 
te  postcephalica  parte  ccphalica  minus  duplo  breviore;  latitudiue  di  ei  vïx 

plus  quam  2  in  ejus  longitudine;  dentibus  maxillis  pluri.seriatis;  dentibus 

maxilla  superiore  serie  externa  extrorsum  spectantibus  parvis  aequalibus  , 

seriebus  mediis  parvis,  sciie  interna  ceteris  paulo  majoribus;  dentibus 

maxilla  inferiore  serie  externa  seriebus  ceteris  rmijoiibus  curvatis,  serie- 

bus mediis  caninis  nullis;  dentibus  vomero-palatiuis  in  thurmas  2  oblongas 

trigonas  basi  antrorsum  spectantes  et  antice  subunitas  dispositis  deniiijus 

anticis  serie  externa  dentibus  ceteiis  majoribus;  dentibus  linguaiibus  par- 

vis in  thunnam  cordiformem  antice  in  lingua  sitam  dispositis ;  maxilla  su- 

peiiore  vix  vel  non  ante  oculum  de.anente;  squamis  minimis  conspicuis ; 

linea  laterali  valde  conspicua  elevata  sub  parte  dLci  capitis  postcriore 

angulata;  pinnis  dorsali  ec  anali  corpore  vix  plus  quadruplo  brevioribus, 

oppobitis,  obtusis,  dorsali  anali  paulo  humiliore  non  emarginata,  anali 

leviter  emarginata  corpore  humiliore;  pectoralibus  apice  acutiu-cule  postice 

obtuse  rotuudatis  8£  cii  citer,  ventraiibus  acutiusoule  rotundatis  di  cum  ca- 

piiis  vix  superantibus  Si.  circiter,  caudali  extensa  medio  leviter  emargina- 

ta angulis  acuta  6£  circiter  in  longitudine  corporis;  colore  corpore  gtiseo- 

roseo;  pinr.ii  dilute  violascente-roseis  fusco  plus  minusve  arenatis. 
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B.  0.  D.  5  M.npl.  +  5  fiss.  +  14  Hinpl  =  24.  P.  2  bimpl.  +  22  fiss.  +  2 

Birapl.  =  20.  V.  1/1/4.  A.  4  simpl. +  7  fiss.  +  13  simpl.  =24. 

C.  l/ll S/l  et  lat.  brev. 

Ihil.it.   Aic'.  ipel.  B  itn. 

Longi-udo  specimiriis  unici  82'". 

Aanm.  Deze  Echeneis  moet  na  verwant  zijn  aan  Echeneis 

remora  131.,  welke  mij  slechts  uit  beschrijvingen  en  afbeeldingen 

bekend  is.  Volgens  de  beschrijving  van  den  lieer  IJaïuiell  te 

oordcelen  zon  echter  Echeneis  remora  twee  banden  kleine  tand- 

jes hebben  in  cle  onderkaak  en  een'  enkelen  band  in  de  boven- 
kaak en  voorts  de  zuigschijf  betrekkelijk  korter,  de  staartvin 

meer  nitgerand  en  de  vinstralen  minder  talrijk  (D.  21.  A.  20. 

Y.  4.  P.  22).  Indien  deze  beschrijving  juist  is,  kan  mijn 

voorwerp  niet  tot  Echeneis  remora  worden  teruggebragt.  Eche- 
neis Nieuhojii  Blkr  verschilt  er  van  voornamelijk  door  groote 

dikke  gekromde  hondstanden  iii  de  onderkaak  (in  mijne  beschrij- 

ving ÏSTafc.  Tijdschr.  Ned.  Incl.  Dl.  IV  p.  279  niet  vermeld), 

voor  de  aarsvin  beginnende  rugvin,  betrekkelijk  kortere  zuig- 
schijf, in  het  midden  bolle  staartvin,  enz. 

De  drie  soorten  van  Echeneis  mijner  verzameling,  Echeneis 

neucrates  L.,  Echeneis  Nieuhofii  Blkr  en  de  onderwerpelij ke, 

zijn  reeds  zeer  goed  van  elkander  te  onderkennen  aan  haar 

tandenstelsel ,  wat  mij  doet  denken,  dat  ook  bij  de  overige 

soorten  van  dit  geslacht  daarin  vaste  soortelijke  kenmerken  te 

vinden  zijn. 

MUBAENOIDEI 

Moringua  macrochir  Blkr. 

Moring.  corpore  cjlindrico  valde  elongato,  altitudine  37  circiter  in  ejus 

longitudine,  cauda  tantum  compresso;  capite  acuto  convexo  9§.  circiter  in 

longitudine  corpoiis;  oculis  diametro  8  circiter  in  longitudine  capitis;  ros- 

tro  acuto  convexo  oculo  paulo  longiore;  naribus  posterioribus  foraminifor- 

mibus ,  anterioribus  subtubulatis;  rictu  sub  oculi  parte  posteriore  desinente 

4  circiter  in  longitudine  capitis;  maxilla  inferiore  maxilla  superiore  longio- 

re; dentibus    acutis,   palatinis,    nasalibus,     vomeriuis    infraraaxillaribusque 
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uniseriatis,  palatini*  inframaxillaribusque  otroque  latere  p.  m.  8 ,  nnsalibus 

p.  m.  3,  vomeiiuis  p.  rn.  6 ;  dentibus  nasalibus  dentibns  ceteris  longi- 

oribus;  cute  laevi;  linea  laterali  linea  elevata  et  povis  distantibus  nota- 

ta;  ano  antice  in  3"  tertia  corporis  parte  sito;  pinnis  dorsali,  caudali  et 
anali  uniris,  dorsali  et  anali  bipartitis  parte  anteriore  corpore  minus  duplo 

humilioribus  oblique  convexis  rotundatis  tota  earum  longitudine  a  parte 

posteriore  distantibus,  dorsali  \ix  post  initium  analïs  antice  in  4*  quarta 

corporis  parte,  anali  longe  post  anum  incipientibusj  caudali  leviter  emar- 

ginata  subtrancata  angulis  rotundata;  pectoralibus  parvis  obtiise  rotundatis 

5  circiter  in  longitudine  capitis;  corpore  superne  viridi  f»  se  o  arenato,  in- 

ferne  margaiitaceo;  pinnis  aurantiacis;  cauda  parte  pinnifera  posteriore 

Ti'olaceo  cincta. 

B.  11?  D.  part.  ant.  30  p.  m.  P.  8  ad  10.  A.  part.  ant.  35  p.  m.  D. 

post.   C.  et  A.  post.  55  p.  m. 

Habit.  Archip.  Batu. 

Longitudo  speciminis  unici  202  "' . 

Aanm.  Moringua  macrocMr  is  gemakkelijk  herkenbaar  aan 

hare  betrekkelijk  groote  borstvinnen  en  groote  oogen,  minder 

slank  ligchaam,  afgeknot-uitgerande  staartvin,  het  volkomen  van 

een  gescheiden  zijn  der  voorste  en  achterste  rugvin  en  aarsvin- 

gedeelten,  korten  snuit,  enz. 

Scripsi  Batavia  Calendis  Apfilis  MDCCcr.v. 



SCHEIKUNDIG    ONDERZOEK 

VAN    HET 

ARTESISCHE     PUTWATER 

OP    HET    KOPAALEILANDJE 

ONRUST. 
BENEVENS    EENE    OPGAVE    DER    BIJ    DE   PUTBORING    AANGE- 

TROFEENE  LAGEN. 

DOOR 

P.  J.  MA1EK. 

Korten  tijd  na  het  voltooijen  der  artesische  put  op  het  eiland 

Onrust  maakte  ik  gebrnik  van  eene  uitnoodiging  van  den  heer 

Krippexdopff,  luitenant  kolonel  der  genie,  om  die  put  te  gaan 

bezigtigen.  Ik  vergaderde  bij  deze  gelegenheid  eene  genoegzame 

hoeveelheid  water  tot  een  scheikundig  onderzoek,  nadat  ik  voor- 
af eenige  proeven  met  het  water  aan  de  bron  zelve  genomen  had 

De  smaak  van  het  water  is  weinig  inktachtig,  eenigzins  naar 

zwavelwaterstofgas.  Blijft  het  eenigen  tijd  aan  de  lucht  blootgesteld 

en  wordt  het  van  de  van  zelf  zich  afscheidende  deelen  bevrijd, 

dan  is  de  smaak  beter,  alhoewel  een  flaauwe  alkalische  smaak, 

als  men  oplettend  proeft,  duidelijk  is  waar  te  nemen.  Het  soor- 

telijk gewigt  van  het  water  bij  eene  temp.  van  27,6°  Ccls.  is 
1,00141.  Het  heldere  water  heeft  eenen  eenigzins  geelachtigen 

tint  en  kleurt  rood  lakmoespapier  blaauw. 

De  warmte  van  het  water,  zoo  als  het  te  voorschijn  komt, 

was    tijdens    mijn  bezoek   op   Onrust,  is  gezelschap  der  heereu 
IX.  6 
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Krippendorff  en  Maarschalk  den  20nJulij  1854, 's  morgens 
9  ure  33,8o  C.  bij  eene  luchttemperatuur  van  27,3»  C.  De  heer 

Van  Ark,    officier    van    gezondheid  op    Onrust  heeft  mij  later 
omt rent    de warmte    van het  water  c Ie  volgend e  waarnemingen 

toegezonden. 
datum 'smorgeus 

's  morgens 
's  nachts 

6  uur 11  uur  30  minuten 11  uur  30  minuten 

21 
Julij 

93» 

E. 

93o 

E. 93o  E. 

22 // 92 

// 

92,5 

// 

93      // 
23 n 92 

11 

92 

// 
91,5   // 24 ff 92 11 93 

// 

93     // 
25 rf 

91 

11 

92 // 

92,5  // 26 
ir 

92 

1/ 

92 
// 92     // 

27 
7/ 

92 n 92 

// 

92     // 
28 

li 

92 n 
93 

// 

92,5  // 29 
il 

92 ir 
93 

11 

92,    // 30 

ir 

92 

)t 
92,5 

11 

92,    // 31 
ir 

92,5 

11 

93, 

11 

92     // 
1 Aug. 91,5 

11 

.   93> 

n 
92     // 

2 
// 

91,5 

ii 

93 11 

92   '// 

3 
ir 

92 
11 

93 

1/ 

93     // 

Het  maximum  dezer  waarnemingen  is  dus  93<>  E.  ts  33,89°  C. 

en  liet  minimum  91,5°  E.  t=s  33,06°  C. 

Wordt  het  water  uitgedampt,  dan  ontwikkelen  zich  in  den 

beginne  gasblazen.  Naar  mate  de  uitdamping  voortgaat,  wordt 

het  troebel,  neemt  een"'  meer  geelachtigen  tint  aan  en  na 
geheel  verdampt  te  zijn,  blijft  een  zout  over,  dat  grooten- 

deels in  straalvormig  gekristalliseerde  doorschijnende  blaadjes 

zich  had  afgescheiden.  De  kleur  van  het  zout  is  geelachtig 

grijs;  door  langzame  verhitting  in  een'  platinalepel  werd  het 
wit  gekleurd;  door  branden  kleurde  het  zich  donkerder  wegens 

de  verkoling  der  daarin  bevatte  organische  bestanddeelen ,  ont- 

kleurde vervolgens ,  en  stelde  na  bekoeling  een  wit ,  dof,  hier  en 

daar  roodachtig  gekleurd  zout  daar.  Op  platinadraad  in  de  bin- 

nenste vlam  voor  de  blaasbuis  verhit,  kleurde  het  zout  de  bui- 

tenste vlam  geel;  de  gesmolten  parel  was,  heet  zijnde,  doorschij- 



nend,  na  bekoeling  wit  en  dof;  na  bijvoeging  van  veel  kool- 
zure soda  met  een  spoor  salpeter  tot  de  parel  in  smelting  was,  kon 

men  een  spoor  van  mangaanreaktie  waarnemen,  voornamelijk 

wanneer  de  parel,  na  bekoeld  te  zijn,  eenigzins  vochtig  was 

geworden. 

Wordt  het  water  uitgedampt  en  het  verkregene  zout  met  gede- 
stilleerd water  behandeld,  dan  blijft  een  klein  gedeelte  van  het  zout 

onopgelost;  de  oplossing  is  geelachtig  gekleurd,  reageert  sterk 

alkalisch  en  ontwikkelt,  met  een  zuur  overgoten ,  veel  koolzuur- 

gas. Overzadigd  met  zoutzuur,  de  vloeistof  uitgedampt,  het  zout 

gegloeid ,  vervolgens  in  weinig  gedestilleerd  water  opgelost  en  de 

oplossing  met  chloorplatina  en  alkohol  behandeld,  kon  men 

kleine  hoeveelheden  potassa  herkennen.  Verzadigd  met  zoutzuur 

en  de  vloeistof  met  amylumpap  en  chloorwater  behandeld,  kon 

noch  j odium  noch  bromium  worden  waargenomen.  Overzadigd 

met  zoutzuur  en  de  vloeistof  met  kurkumapapier  beproefd,  kon 

na  drooging  van  het  papier  geene  kleurs verandering  worden 

waargenomen.  De  oplosbare  deelen  van  het  zout,  na  met  salpeter- 

zuur  overzadigd  te  zijn,  met  salpeterzure  barietaarde  behan- 
deld, had  niets  tengevolge.  Yer volgens  salpeterzuur  zilveroxyde 

bijgevoegd,  werd  chloorzilver geprecipiteerd.  De  gekoncentreerde 

oplossing  der  in  water  oplosbare  deelen  met  gekoncentreerd 

zwavelzuur  gemengd  en  na  bekoeling  met  een  kristal  van  ijzer- 

vitriool gedigereerd,  ontstond  geene  salpeterzuur-reaktie. 

Het  water  met  zoutzuur  verzadigd  en  uitgedampt,  vervolgens 

de  gekoncentreerde  oplossing  met  zuivere  potasch  gekookt  en 

de  dampen  over  vochtig  kurkumapapier  geleid,  was  geene  am- 
monia-reaktie  waarneembaar. 

Gekoncentreerd  en  gefiltreerd  water  met  zoutzuur  even  zuur 

gemaakt,  vervolgens  een  droppel  ijzerchloried  en  genoegzaam 

azijnzure  potasch  bijgevoegd,  kon  men  na  verloop  van  24  uren 

een  spoor  van  phosphorzuur  ijzeroxyde  waarnemen. 

De  in  water  onoplosbare  deelen  van  het  zout  zijn  op  de  gewone 

wijze  te  ontleden  in  kieselaarde,  ijzeroxyde,  koolzuren  kalk  en 

bitteraarde,  terwijl  sporen  zijn  waar  te  nemen  van  aluinaarde  en 

mangaanprotoxydc. 



— .  76  — 

Kwantitatieve  analyse. 

1.     Bepaling  der   Vaste  deelen 

397    grm.    water  gaven   volkomen   droog   zout,   wegende    0,425    grm. 

Na  behandeling  met  ged.  water  werden  de  daarin  onoplosbare  deelen  verzameld; 

zij  wogen  bij  100»  C.  gedroogd. 

0,012  grm. ;  de  oplosbare  deelen  bedragen  dus 

0,413     « 

0,425     o 

100  grm.  water  dus  0,10705  grm.  zout,  waarvan  in 

water  oplosbaar  zijn  ts  0,10403  grm. 

en  onoplosbaar  e  0,003023   » 

0,107053     * 

3.     Bepaling  van  het   Chloor. 

247,15  grm.  water  gaven  bij  100°  C.  gedroogd  chloorzilver,  wegende  0,112  grm., 
waarin  bevat  zijn   0,027697  grm.  chloor. 

100  grm.  water  dus  0,011207  grm.  chloor. 

3.     Bepaling   van  het  Chloorpotassium, 

De  in  water  oplosbare  deelen  van  het  zout,  verkregen  door  uitdamping  van 

397  grm.  water,  werden  na  verzadiging  met  zoutzuur  met  chloorplatina  behan- 

deld, enz.,  en  gaven  0,026  grm.  bij  100°  C.  gedroogd  chloorplatina- chloorpotas- 
sium, waarin  bevat  zijn  0,00794  grm.  chloorpotassium. 

100  grm.  water  dus  0,0020002  grm.  chloorpotassium,  waarin  0,000951  grm. 
chloor. 

4.     Bepaling  der  Koolzure  soda 

254,63  grm.  water  tot  op  Va  volumen  uitgedampt,  gefiltreerd,  het  nitraat  met 

zoutzuur  overzadigd,  de  vloeistof  vervolgens  tot  droogwordens  toe  uitgedampt, 

het  overmaat  van  zoutzuur  door  hitte  weggedreven  en  het  zout  in  water  opgelost, 

gaven  na  bijvoeging  van  salpeterzuur  en  salpeterzuur  zilveroiyde  0,694  grm  bij 

100o  C.  gedroogd  chloorzilver,   waarin  bevat  zijn  0,17162  grm.  chloor. 

100  grm.  water  dus  0,06740     grm.  chloor;  hiervan 

afgetrokken  0,011207  »  chloor  (zie  de  chloorbepaling), 

blijft  0.056193  *    chloor,    beantwoordende    aan  0,084429  grm. 

watervrije  koolzure  soda,  waarin  bevat  zijn  0,034867  grm.  koolzuur. 
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5.     Bepaling   van    het    Chlooraoditm 

100  -griii.  water  bevatten  0,011207  gnn.  chloor;   gebon- 

den aan  het  potassium  is       0,000951     « ;  deze  hoeveelheid 

afgetrokken,  blijft  0,010250     «  cliloor , 

gevende  met       0,006731      »  sodium. 

0,01G987     »  chloorsodium. 

0.     Kontrole  der  in  water  oplosbare  deelen  der  vaste  deelen  van  het  taaier 

Zij  bedragen  volgens  de  Ie  bepaling  is  100  gnn.  water  0,10403  gnn 
De  afzonderlijke  bepalingen  gaven 

koolzure  soda  0,0S4429  grm. 

chloorpotassium    0,002  « 

»     sodium        0,01  G987     * 

te  zamen  0,103410      * 

7.     Bepaling  der  Kieselaarde. 

Van    397    grm.    water   verkreeg    men    kieselaarde,  na    gloeijing    0,0013    grm. 

wegende. 

100  grm.  water  dus  0,000327  grm. 

8.     Bepaling  van  het  Koolzuur  ijzerprotoxyde. 

Van   397    grm.    water    werden   verkregen    0,001    grm.    ijzeroxyde;    voor    100 

grm.    water  0,000252  grm.  bedragende  en  beant- 

woordende aan  0,0002267  grm.  ijzerprotoxyde,  gevende 
met  0,00013S5     „  koolzuur 

0,000365      //  koolzuur  ijzerprotoxyde. 

9.     Bepaling  der  Koolzure  halkaarde. 

397  grm  water  gaven  oxalas  calcis,  gebrand  0,0065  grm.  koolzure  kalkaarde 

gevende. 

100  grm.  water  dus  0,001637  grm.  koolzure  kalkaarde,  waarin  bevat  zijn 

0,00072  grm.  koolzuur. 

10.     Bepaling    der   Koolzure  bitter 'aarde. 

100  grm.  water  bevatten  0,003023  grm.  in  water  onoplosbare  deelen  van  de 

vaste  deelen  van  liet  water;  hiervan  bedraagt  de  kieselaarde*  0,000327  grm. 
het  ijzeroxyde  0,000252     » 

de  koolzure  kalkaarde  0,001637     » 

te  zamen  0,002216     - 
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het    verschil    t=J    0,00080?    grm.    ia    de   hoeveelheid    koolzure  bitteraarde    in    100 

grm.  water,  waarin  bevat  zijn  0,000417  grm.  koolzuur. 

11.     Bepaling   van   het    Koolzuur. 

325,14  grm.  water  werden  aan  de  bron  onmiddellijk  met  ammonia  gemengd , 

met  chloorcalcium  behandeld,  het  gevormd  precipitaat  later  te  Weltevreden  op  een' 
filter  verzameld ,  gewasschen  en  gedroogd.  De  koolzure  aarden  wogen  volkomen 

droog  0,533  grm. 

Hiervan  werden  0,300  grm.  in  een  gegradueerd  cilinderglas  boven  kwik  met 

zoutzuur  behandeld,  en  gaven  68  kub.  c.  vochtig  koolzuurgas,  gemeten  bij  27,8° 

Gels.  warmte  en  0,7582  m.  tot  0°  herleiden  barometerstand;  of  59,332  kub.  c.  hij 

0°  temp.  en  0,76  m.  B.  droog  gas,  wegende  0,11756  grm. 
325,14  grm.  water  bevatten  dus  0,20887  grm.    koolzuurgas   en 

100  grm.  water  0,064239  grm. 

Hiervan  is  gebonden  aan 

de  kalkaarde   ,     .     .     .     0,00072  grm. 

//  bitteraarde   0,00042     * 

.  soda   0,03486     // 

het  ijzcrprotoxvde   0,00014     * 
te  zamen     0,03614  grm.  Deze 

hoeveelheid   afgetrokken    van    de  geheele  hoeveelheid,  blijft  0,028097  grm.  waarin 

de    koolzure  aarden  in  het  water  zijn  opgelost  !=: '14,181  kub.  c.  bij  0°  temp.   en 
0,76    in  B.    of   15,93    kub.  c.  onder    de   omstandigheden,     waarin    het    putwater 

verkeert. 

Resultaat. 

100  grm.  water                       bevatten  grm. 

Koolzure  soda  (watervrij)           0,084429 

//             kalkaarde    0,001637 

//             bitteraarde    0,000807 

//             ijzerprotoxyde    0,000365 

Chloorpotassium           0,002000 
//            sodium    0,016987 

Kieselaarde       .  0,000327 

te  zamen  0,106552 

Koolzuurgas  0,028097 

Zwavelwaterstofgas  opbepaald 

Organische  stof  idem 

Koolzuur  maugaanprotoxyde  sporen 

Phosphorzure  aluinaarde  idem 
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Uit  het  resultaat  blijkt,  dat  liet  artesische  putwater  op  On- 

rust een  slap  mineraalwater  is,  hetwelk  zelfs  geneeskrachtige 

eigenschappen  bezitten  moet,  en  dat  het  tot  gewoon  drinkwa- 
ter minder  geschikt  is.  Men  kon  evenwel  verwachten ,  dat  na 

eenigen  tijd  het  water  misschien  minder  vaste  bestanddeelcn  be- 

vatten kon.  Men  heeft  er  daarom' den  6en  Sept.  1851<op  nieuw 
water  vergaderd  en  de  volgende  scheikundige  proeven  er  mede 

genomen: 
1.     Bepaling   van   het   soortelijk    gewigt. 

Een  daartoe  geschikt  fiesclije,  dat  bij  27,4°  C.  warmte  65,236  grm.  putwater 

inhield,  bevatte  gedestilleerd  water,  hij  dezelfde  warmte  wegende  65,151  grm. 

Hieruit  laat  zich  het  soortelijk  gewigt  berekenend    1,00131. 

2.     Bepaling   der    Vaste  deelen    van    het  loater. 

155,3  grm.  water  gaven  volkomen  droog  zont,  wegende  0,165  grm;  voor  100 

grm.  water  0,10625  grm.   ledragende. 

3.     Bepaling    van    het    Chloor. 

351,76    grm.    water    gaven    bij    100°  C.  gedroogd  chloorzilvcr,  wegende  0,170 

grm.  waarin  bevat  zijn  0,04204  grm.  chloor 

100  grm.  water  dus  0,011951   grm. 

Uit  deze  proeven  blijkt,  dat  het  artesische  putwater  op  Onrust 

inden  tijd  van  ll/3  maand  geene  verandering  in- zijne  zamen- 

stelling  ondergaan  heeft-  De  proeven  stemmen  zoo  volmaakt 

met  elkander  overeen,  als  men  zulks  bij  dergelijke  onderzoe- 
kingen slechts  verwachten  kan.  Het  water  kan  dus  zonder 

nadeeligen  invloed  op  de  gezondheid  der  verbruikers  uit  te  oefe- 

nen, slechts  tijdelijk  worden  genuttigd. 

Ik  zal  thans  laten  volgen  eene  omschrijving  der  grondsoor- 
ten bij  het  boren  dezer  put  waargenomen.  Ik  heb  deze  te 

danken  aan  den  heer  Krippendorf,  die  mij  ze  gedurende 

eenigen  tijd  ter  bezigtiging  gaf  en  mij  tevens  in  de  omschrij- 

ving zooveel  mogelijk  behulpzaam  was,  waarvoor  ik  bij  deze 

mijnen  dank  betuig. 
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Zand  met  weinig  klei  gemengd,    grijs   van  kleur,  gemakke- 
lijk te  verbrokkelen,   fragmenten  van  schelpen  bevattende. 

Idem,  idem. 

Idem ,  'idem ,  overgaande  tot  de  volgende  soort. 

Koraalkalk  als     /  Gemengd  met  eene  zandachtige  grijze  klei, 
hoofdbestanddeel  )  fragmenten  van  schelpen  bevattende. 

Het  koraal  ver-   \  De  klei  met  zand    gemengd  wordt    vaster , 
mindert.         >  bevat  fragmenten  van  schelpen  en  is  graauw- 

)  achtig  groen  van  kleur. 

Eene  witte  tot  het  grijze  overgaande  voornamelijk  kalkbevattende 
aardsoort  met  weinig  zanden  klei,  met  fragmenten  van  koraal 
en  van  schelpen.  De  aardsoort  heeft  veel  overeenkomst  met 

een*  aardachtigen  kalksinter ,  gevormd  door  koolzure  aarden  be- vattende minerale  wateren. 

Zand  met  klei,  gemakkelijk  te  verbrokkelen,  van  eene  grijze 
tot  het  gele  overgaande  kleur,  bevat  rolsteentjes  van  trachiet- 
achtige  natuur,  voorts  massive  kalksteentjes  en  hier  en  daar 
stukjes  van  koraalkalk. 
Vaste  kalksteen  van  eene  geelgrijze  kleur. 
Idem,  id.  id. 
Een  broos  mengsel  van  zand  met  klei  en  kalk  van  geel  grijze 

kleur. 

Idem ,  doch  de  klei  krijgt  meer  de  overhand;  lichtgeel  van 
kleur. 

Idem ,  idem  ,  idem ,  vaster  van  zamenhang  ,  geelach- 
tig groen  van  kleur. 

Een  los  zamenhangend  mengsel  van  zand  met  klei,  bruist 
niet  met  een  zuur  overgoten;  het  zand  heeft  de  overhand; 
kleur  grijs  iets  groenachtig. 
Meer  vaste  klei  met  eenig  zanden  sporen  van  kalk,  groen- 

bruinachtig  van  kleur. 
Vaste  zamenhangende  klei  met  een  weinig  zand,  bruinzwart 

van  kleur. 
Idem,         idem.         idem. 
Idem  ,         idem ,         geelachtig  grijs  van  kleur. 
Zand  met  klei,  lichtgroen  van  kleur,  na  het  droogen  broos; 

het  onderste  gedeelte  bevat  rolsteentjes  van  trachietachtige  natuur. 
Idem,         als  het  onderste  gedeelte  van  W.  33. 
Idem ,         idem ,     de  rolsteenen  nemen  in  grootte  toe. 
Idem ,         idem. 
Zand  met  weinig  klei ,  met  rolsteentjes. 
Klei,  zand  met  rolsteentjes,  enkele  stukjes  met  harde  klei 

en  stukjes  kalksteen. 

Ie  laag. 

3  ned.  ellen. 

IIe  laag. 

ned  ellen. 

IIIe laag. 

4  ned.  ellen. 

IVe  laag 

2  ned.  ellen. 

Ve  laag. 

2  ned.  ellen. 
VIe  laag. 

2  ned.  ellen. VIP  laag. 

1  ned.  el. 
VIIP  laag. 

2  ned.  ellen. 
IX"  laag. 

3  ned.  ellen. 

Xe  laag. 

4  ned.  ellcu. 

X  Plaag. 

7  ned.  ellen. 
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39 Klei  met  zand  en  rolsteentjes ,    de    klei  is  meer  vast  van  za- 
menhang  en  de  rolsteentjes  nemen  in  hoeveelheid  afj  de  kleur 
is  bruin  naar  liet  grijze  gaande. 

40 Vaste  klei  van  blaauwachtig  grijze  kleur,  met  rolstecnen. 

XII  lang. 

41 Idem,  vetachtig  op  het  gevoel. 2  ued.  ellen. 

42 Idem,     idem.  als  41,  echter  zonder  rolsteentjes. 
43 Idem ,              idem. 
•1  t 

4  5 
46 

Idem,               idem. 
Idem,              idem. 
Idem,             idem,     geelachtig  groen  van  kleur. 

XIII  lang. 

7  ned.  ellen. 

47 Idem,              idem,     blaauwachtig  bruin. 
48 Idem,               idem,              idem. 
49 Zand  met  klei,  lichtgrijs  van  kleur  gemakkelijk  te  verbrok- 

kelen. 
XIV  lang. 

50 Idem,             idem. 3  ned.  ellen. 

51 Idem ,              idem. 
52 Idem,              idem,     met  fragmenten  van  schelpen. 

XV  laag. 

3  ned.  ellen. 53 Gedeeltelijk  als  52;    zijnde  er  bovendien  vaste steenen  onder, 
voornamelijk  uit  kalk,  klei  en  kieselaardc  bestaande. 

54 Zand  met  weinig  klei    en    rolsteentjes,    voorts   vaste    steenen 
inhoudende,  voornamelijk  uit  kalk  en  kleiaarde  bestaande. 

XVI  laag. 

55 Klei  met  zand  van  middelmatigen  zamenhang,  grijs  vau  kleur. 
1   ned.   el. 

50 Klei    met   zand,     idem,     echter  doortrokken    van    koolzure 

XVII  laag. 

kalkla: 
1  ned.  cl. 

57 
Zand  met  klei  vau  grijze  eenigzins  geelachtige  kleur. 

58 Zand  door  een  weinig  klei  tot  ceue  los  zanicuhangcndc  aarde 
XVIII  laag. 

verbonden,  bevat  kleine  stukjes  ecner  harde  kleisoort. 
3  ned.  ellen. 

59 Klei  met  zand  van  geelgrijze  kleur. 
60 Meer  vaste  klei  van  vuilgroenachtige  kleur. 
61 Iets  vastere    klei  als  60  overgaande    tot   de   plastische    klei ; 

XIX  laag. 

de  kleur  vuil  blaauwachtig  en  een  weinig  vetachtig  op  het  gevoel. 2  ned.  ellen. 
62 Blaauwachtig  groene  klei  met   zand,    van  minder  vasten  za- 

menhang  als  61. 
63 Blaauwachtig  groene  klei  (plastische). 
64 Even  als  30. 
65 Idem. 

XX  laag. 

66 Plastische  klei,  blaauwachtig  van  kleur. 9  ned.  ellen 
67 

Idem,                  graauwachtig     idem. 
68 Idem ,               bruinachtig  grijs  en  zeer  vetachtig  op  het  gevoel. 
69 Idem  als  68. 

70 Idem. 

71 Grijs  of  bruin  zand  door  een  weinig  klei  tot  cene  los  zamen- 
hangende  massa  verbonden,    bevat  hier  en  daar  kleine  glinste- 

XX] lang. 

rende  kwartskristallcn. 
2  ned.  ellen. 

72 Hetzelfde  zand  (meer  grofkorreli 
73 

Plastische  klei  van  in 't  bruine  in  't  grocnachtig  gaande  kleur, 
bevat    verharde    stukjes    bestaande    voornamelijk    uit    koolzure XX 11  laag. 

kalkaarde  met   klei. 28  ned.  ellen 
;  i Idem  als  73. 
75 Idem,     id. 

IX 
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Zuivere  plastische  klei  van  blaauwachiige  kleur. 
Als  73. 
Idem,     de  kleur  meer  geelachtig. 
Idem.     als  73. 
Idem.     idem. 

Plastische  klei  van  grocnachtig  blaauwe  kleur;  schoone  kleisoort. 

Een  schoon  kwartszand,  eenigzins  grofkorrelig  hevat  frag- 
menten van  schelpen   en  kleistukjes. 

In  deze  zandlaag  borende,  kwam  het  water  te  voorschijn; 
hare  dikte  is  onbekend. 

XXII  laag. 

28  ned.  ellen. 

XXIII  laag. 
—  ned.  ellen 

Uit  de  omschrijving  .  dezer  grondsoorten  blijkt,  dat  de  ko- 
raal vorming  op  4  ned.  ellen  diepte  onder  der  beganen  grond 

van  het  eiland  Onrust  begint  en  eene  magtigheid  bereikt  van 

13  ned.  ellen.  Yan  de  4e  tot  12e  el  maakt  zij  het  hoofdbe- 
standdeel clcr  grondsoort  nit  en  vermindert  vervolgens.  Op  eene 

diepte  tusschen  17  en  20  ned.  ellen  worden  slechts  fragmen- 
ten van  koraal  gevonden.  Op  21  en  22  ned.  ellen  diepte  is 

een  vaste  kalksteen;  vervolgens  komen  afwisselende  mengsels 

van  zand  en  klei  in  verschillende  verscheidenheden,  hier  en  daar 

trachietachtige  rolsteentjes  bevattende;  nog  lager  heeft  eene 

schoone  kleisoort  de  overhand,  afwisselende  met  lagen  van 

zand  en  klei,  zoo  als  boven  in  de  omschrijving  meer  naauw- 

keurio-  is  aangetoond. 

Eene  eeuwigheid  van  tijd  is  zeker  noodig  geweest,  om  zulke 

lagen  kalk,  klei  en  zand  te  vormen  en  op  te  stapelen,  alvorens 

nog   de  koraalvorming  liad  kunnen  plaats  hebben. 

Uit  den  aard  der  zamenstelling  van  het  artesische  putwater 

te  oordeel  en,  kan  men  aannemen,  dat  waarschijnelijk  een  albiet 

of  trachietachtig  gesteente  de  kern  van  het  eiland  Onrust  vormt; 

want  het  betrekkelijk  groote  gehalte  aan  koolzure  soda  heeft 

het  water  te  danken   aan    sodarijke  rotssoorten,  die  gedurig  aan 



de  inwerking  van  koolzuurgas  en  waterdampen  blootgesteld  zijn. 

Mogelijk,  dal  het  eilaud  Onrust  pp  eene  trachietverheffing  rust, 

die  in  zamenhang  staat  met  de  trachielribben  van  Java's  vulkanen. 



OVER 

DE 

NATUURKUNDIGE  GRONDEN 
WAAROP    DE 

INRIGTING  DER  GETROKKENE  VUURWAPENEN 

BERUST, 

DOOR 

A.    W.   I».    WEÏT5BEL.  (1> 

De  geheele  beschaafde  wereld  houdt,  in  onze  dagen,  het  oog- 
gevestigd  op  den  merkwaardigen  krijg,  die  in  het  Oosten  van 

Europa  gevoerd  wordt,  en  gewis  ook  gij  M.  H.  volgt  met  belangstel- 
ling de  berigten  die  ons,  in  de  nieuwsbladen,  van  het  tooneel 

des  oorlogs  geworden.  Bij  het  lezen  dier  berigten,  zal  het  on- 

getwijfeld uwe  opmerkzaamheid  tot  zich  hebben  getrokken,  hoe 

de  strijdende  partijen  zich  bedienen  van  vuurwapenen,  die  zoo 

juist  en  zoover  dragen,  dat  de  opgaven  dienaangaande  aan  het 

fabelachtige  grenzen.  In  die  opgaven  komt  dan  ook  veel  voor  wat 

overdreven  is,  maar  toch  nog  véél  meer ,  wTat  naauwkeurig 
met  de  waarheid  overeenstemt,  althans  kan  overeenstemmen. 

Daar  nu  de  gronden,  waarop  de  inrigting  dier  moorddadi- 
ge maar  toch  bewonderenswaardige  wapenen  rust,  geheel 

ontleend  zijn  aan  de  natuurkunde,  en  dus  aan  de  wetenschap, 

die    ons    hier    vereenigt,    heb    ik    het^  niet     ongepast    geacht 

(1)     Voorgelezen    in  Je  vijfde    Algemcene  Vergadering  der  Natuurkundige  Ver- 

eniging in  Nederlandsen  Tndië  gehouden  den  2Sn  Februarij  1855. 



die  gronden  tot  het  onderworp  mijner  rede  te  kiezen,  toen  mij 

liet  vcreerend  voorstel  gedaan  word,  in  de/e  uwe  vergadering, 

eene  bijdrage  te  leveren.  Dan,  die  bijdrage  moest  kort  zijn  en 

ik  zal  mij  derhalve  moeten  vergenoegen  met  de  vermelding 

der  hoofdzaken,  uwe  toegevendheid  inroepende  wanneer  ik,  in 

weerwil  van  mijn  pogen,  niet  zoo  duidelijk  en  volledig  mogt 

wezen  als  bij  meerdere  uitvoerigheid  mogelijk  zou  zijn. 

Ik  neem  aan  M.  IL,  dat  aan  u  allen  de  inrigting  bekend  is 

van  het  gewone  oude  geweer,  bijv.  van  het  tegenwoordige  infan- 

teiïe-geweer,  wat  een'  inwendig  gladden  loop  heeft  en  waaruit 
een  bolvormige  kogel  gedreven  wordt,  door  middel  der  gassen, 

die  zich  plotseling  uit  liet  verbrandend  buskruid  ontwikkelen. 

Met  dit  geweer  heeft  men  zich,  in  alle  legers  der  beschaafde 

wereld,  gedurende  vele  jaren,  ja  gedurende  eeuwen,  tevredenge- 
steld, en  medelijdend  zouden  wij  hierover  de  schouders  ophalen 

indien  wij  niet  wisten,  dat  de  natuurkundige  wetenschappen 

eerst  in  de  laatste  jaren  met  reuzenschreden  zijn  vooruit  ge- 

gaan en  vooral  meer  algemeen  zijn  beoefend    geworden. 

Onder  de  vele  gebreken ,  die  dit  geweer  aankleefden  en,  voor 

zooveel  het  gebruikt  wordt,  nog  heden  aankleven,  mag  ik  thans 

alleen  die  onder  uwe  aandacht  brengen ,  welke  het  inwendige 

van  don  loop  en  den  kogel  betreffen. 

De  loop  is  inwendig  glad,  geheel  cilindervormig  en  de  ko- 

gel bolrond  en  uit  lood  gegoten  of  geperst.  ïusschen  cle  mid- 

del lijn  van  den  kogel  en  die  der  ziel,  of  inwendige  ruimte  van 

den  loop,  bestaat  een  klein  verschil,  wat  men  speelruimte  noemt 

en  wat  aanwezig  is  om  den  kogel  gemakkelijk  in  den  loop  te 

kunnen  brengen  en  het  geweer  derhalve  met  spoed  te  kunnen 

laden.  Die  speelruimte  is  een  dor  voornaamste  oorzaken  der 

geringe  trofkans,  die  men  met  een  dergelijk  wapen  heeft.  Na 

het  volbrengen  dor  lading  toch ,  zal  het  maar  zelden  voorkomen, 

dat  de  kogel  zoodanig  op  liet  buskruid  ligt,  dat  zijne  as  zich 

juist  in  do  as  der  ziel  van  don  loop  bevindt.  Meestal  zal  hij 

of  tegen  de  regter-,  of  tegen  de  linker-,  of  te^cn  de  boven- 

of  tegen  de  onderzijde  van  de  ziel  gedrukt  liggen,  zoo  als  ligt 

te    begrijpen   is.     Het   buskruidgas,    wat    bestemd    is    hem    uit 
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den  loop  te  drijven,  drukt  hem  nu  plotseling  sterk  tegen  de  zijde 

waar  hij  ligt ,  en  door  eene  natuurwet,  gewis  aan  u  allen  bekend, 

wordt  hij  nu  van  daar  terug,  naar  de  tegenovergestelde  zijde, 

van  hier  weder  naar  die,  waar  hij  aanvankelijk  lag  en  zoo,  heen 

en  weer,  naar  buiten  den  loop  gedreven.  Raakt  de  kogel  in 

het  oogenblik,  waarin  hij  den  loop  verlaat,  dien  loop  nu  voor 

het  laatst  aan  de  linkerzijde,  dan  zal  hij  ook  naar  de  regterzij- 

de  in  de  ruimte  snellen,  of  met  andere  woorden  regts  afwijken 

van  de.rigting,  die  de  schutter  aan  den  loop  gegeven  had.  Haakt 

hij  hem  voor  het  laatst  aan  den  bovenkant  clan  zal  hij  buiten 

het  geweer  dalen  en  zoo  vervol e-ens. 
Men  ziet  dus,  dat  er  bij  het  schieten  uit  een  geweer,  waarin 

de  kogel  speelruimte  behouden  heeft,  ook  voor  den  bestgeoefen- 
den,  talrijke  kansen  tot  misschieten  zijn. 

Men  poogde  aanvankelijk  dit  gebrek  te  verhelpen  door  den 

kogel  te  omwikkelen  niet  een'  wollen  of  katoenen  lap,  die  uitwen- 
dig met  vet  bestreken  was,  hem  zoo  naauwkeurig  in  den  loop  te 

doen  sluiten  en  zijne  as  in  die  der  ziel  te  brengen.  Hierdoor 

bekwam  men  nog  een  ander  resultaat,  namelijk  dat  alle  cle  gas- 

sen, die  zich  uit  het  buskruid  ontwikkelden  en  die  aanvanke- 

lijk, voor  een  gedeelte,  door  de  speelruimte  ontsnapten,  thans  op 

den  kogel  werkten  en  men  derhalve  bij  minder  lading,  binnen 

zekere  grenzen,  dien  kogel  op  grooteren  afstand  kon    brengen. 

Ten  -aanzien  der  trefkans  had  men  evenwel  door  dezen  maat- 

regel zoo  weinig  gewonnen,  dat  de  verbeterde  uitkomsten  in 

verre  na  niet  opwogen  tegen  de  moeite  en  kosten,  cl  ie  zij  veroor- 
zaakten. Er  waren  dan  ook  andere  aanleidingen ,  die  bestendig 

afwijkingen  in  het  schot  moesten  ten  gevolge  hebben. 

Deze  aanleidingen  waren  nogmaals  te  vinden  in  den  ko- 

gel. Het  'zij  mij  vergund,  ofschoon  sprekende  in  eene  vergadering 
van  natuurkundigen,  hier  eenigzins  uitte  weiden  over,  of  liever, 
te  herinneren  enkele  feiten  en  zeer  elementaire  wetten  uit  het 

gebied  der  phijsica. 

Ieder  ligchaam  bestaat  uit  stofdeeltjes  of  atomen  die,  naarmate 

van    den   aard    des   ligchaams,  meer  of  min  digt  bijeen,    maar 
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toch  nog  altijd  op  eenigen,  ofschoon  soms  door  het  oog  niet 

waar  te  nemen1    afstand  van  elkander  liggen. 
De  afstand  of  de  ruimten  tussclien  de  atomen  noemt  men 

poriën  en  wij  weten ,  dat  het  eene  ligchaam  oneindig  meer  po- 

reus is  dan  het  andere.  Maar  niet  alleen  dit,  in  hetzelfde  lig- 

chaam is  het  eene  gedeelte  doorgaans  meer  poreus  dan  het  an- 

dere, of  wel  de  atomen  van  hetzelfde  ligchaam  liggen  meestal 

niet  overal  gelijkmatig  verdeeld.  Wanneer  men  een1  looden 
cilinder  in  stukken  van  gelijke  lengte  verdeelde,  zouden  zeer 

waarschijnlijk  niet  al  die  stukken  volmaakt  even  zwaar  zijn. 

Om  dezelfde  reden  is  ook  een  looden  kogel  niet  overal  even 

zwaar,  maar  zullen  de  stofdeeltjes  rondom  het  eene  punt  digter 

bij  elkander  liggen  dan  rondom  het  andere.  Het  zwaartepunt,  zelfs 

van  een1  gepersten  looden  kogel,  kan  derhalve  ook  maar  bij 
uitzondering  met  het  middelpunt  van  den  bol  zamenvallen. 

Bij  gegotene  kogels  bestaat  er  nog  veel  meer  kans  dat  het  zwaarte- 

punt niet  in  het  middelpunt  van  den  bol  ligt.  De  ledige  ko- 
gel vorm  is  natuurlijk  met  lucht  gevuld;  die  lucht  wordt 

door  het  gesmolten  lood,  bij  het  gieten,  verwarmd  en  zet  zich 

uit.  Zij  poogt  te  ontsnappen  maar  kan  dit  niet  geheel  en  al, 

dewijl  de  vorm  zoo  veel  doenlijk  gesloten  is.  Die  lucht  wordt 

derhalve  door  het  vloeibare  lood  omringd  en  vormt  naderhand 

in  den  kogel  eene  of  meer  holten  of  gallen,  die  op  de  ligging 

van  het  zwaartepunt  van  invloed  zijn.  Ook  de  omstandigheid 

dat  het  lood  minder  ruimte  inneemt  in  vasten  dan  in  vloei- 

baren staat,  kan  aanleiding  geven  dat  zich  in  den  kogel 

gallen  vormen. 

Nu  weten  wij  dat  de  kracht,  die  eenig  ligchaam  moet  voort- 
drijven, zich  moet  mededeelen  aan  al  de  atomen  waaruit  het 

ligchaam  bestaat  en  als  het  ware  geheel  in  dat  ligchaam  moet 

overgaan,  zal  het  zijne  plaats  verlaten. 

Wij  weten  dat,  wanneer  twee  ligchamen  van  denzelfden 

vorm,  van  dezelfde  afmetingen  maar  van  verschillend  specifiek 

gewigt,  door  gelijke  krachten  worden  voortgedreven ,  het  ligtste 

de  grootste  snelheid  zal  ontvangen. 

Hieruit    vloeit   voort,  dat,  wanneer  een   ligchaam  niet  overal 
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even  digt  of,  met  andere  woorden,  even  zwaar  is,  liet  zwaarste 

gedeelte  van  dat  ligchaam,  zoodra  liet  ligchaan  door  eene  kracht 

wordt  voortgedreven,  van  die  kracht  minder  snelheid  zal  ont- 

vangen dan  de  ligtere  deelen.  De  ligtere  deelen  pogen  der- 

halve de  zwaardere  voorbij  te  snellen  maar  zij  zijn  daaraan  on- 

afscheidelijk verbonden  en  kunnen  derhalve  niet  anders  dan  zich 
daarom  rond  wentelen. 

Een  ronde  kogel,  die  uit  een'  gladden  geweerloop  geschoten 
wordt,  zal  dus,  al  sloot  hij  ook  nog  zoo  volkomen  in  dien  loop, 

altijd  rondom  zijn  zwaartepunt  wentelen  zoodra  hij  in  de  ruim- 

te gekomen  is. 

Nu  heeft  ieder  ligchaam  dat  rondwentelt,  terwijl  het  zich 

voortbeweegt,  de  eigenschap,  dat  het  van  plaats  verandert  naar 

de  zijde  waarheen  het  wentelt.  Een  kogel  bijv.  die  om  zijne 

as  van  de  linker  naar  de  regterzijde  wentelt,  terwijl  hij  de 

lucht  doorklieft,  zal  ook  regts  afwijken  van  de  rigting  die  men 

hem  aanvankelijk  had  gegeven;  en  dit  is  zeer  natuurlijk,  want 

vooronderstellen  wij  dat  die  kogel  om  eene  vertikale  as  wentel- 

de, en  nemen  wij  zelfs  aan,  dat  hij  overal  eene  gelijkmatige 

digtheid  bezat,  dan  nog  zal  zijne  linkerhelft  zich  sneller  voor- 

waarts bewegen  dan  zijne  regterhelft.  Immers  de  snelheid  van  die 

linkerhelft  wordt  vermeerderd  door  de  snelheid  van  de  wente- 

lende beweging,  die  hier  naar  voren  plaats  heeft,  terwijl  de  snel- 
heid der  regterhelft  wordt  verminderd  door  de  snelheid  der 

wentelende  beweging,  dewijl  zij  daar  naar  achter  is  gerigt.  De 

linker  voorzijde  van  den  kogel  botst  en  wrijft  derhalve  ook 

met  meer  kracht,  dan  de  regter,  tegen  de  luchtdeeltjes  die  de 

kogel  op  zijnen  weg  ontmoet,  hij  vindt  ter  linkerzijde  meer  te- 

genstand, hij  moet  voor  dien  tegenstand  wijken  en  zich  derhal- 

ve regts  begeven. 

Schoot  men  nu  geene  andere  kogels  dan  zoodanige,  die  over- 

al gelijkmatige  digtheid  hadden,  dan  zou  men  welligt  door  proe- 
ven kunnen  ontdekken  naar  welke  zijde  de  wentelingen,  en  dus 

ook  de  afwijkingen,  plaats  hadden,  maar  wij  hebben  gezien  dat 

het  zwaartepunt  van  een  kogel  slechts  bij  uitzondering  in 

zijn  middelpunt  kan  liggen   en  dat  men  nimmer   weet  waar  het 
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eigenlijk  gelegen  is;  wij  weten  dat  de  wentelende  beweging  rond- 

om het  zwaartepunt  plaats  heeft,  en  men  kan  das  ook  nim- 

mer vooraf  zeggen  naar  welke  zijde  de  wentelingen  en  afwij- 

kingen zullen  geschieden. 

Toen  deze  bijzonderheden  eenmaal  bekend  waren,  was  liet 

ook  duidelijk,  dat  alle  afwijkingen  konden  voorgekomen  worden 

wanneer  men  den  kogel  het  wentelen  kon  beletten.  Dit  even- 

wel was  onmogelijk  en  men  besloot  derhalve  zijne  wentelingen 

te  regelen  of,  gelijk  men  het  noemde,  hem  eenc  normale  wen- 

telende beweging  te  geven.  Hierdoor  zou  men  vooraf  weten 

naar  welke  zijde  de  afwijkingen  moesten  plaatshebben;  men  kon 

die  afwijkingen  zeer  gering  maken  door  den  kogel  slechts  lang- 

zaam te  doen  wentelen  en  die  geringe  afwijkingen  verder  scha- 

deloos maken  door  het  doelmatig  plaatsen  van  de  vizierkeep 
en  vizierkorrel. 

Men  bereikte  dit  doel  door  den  loop  inwendig  van  trekken 

of  groeven  te  voorzien.  Die  groeven  beginnen  beneden  aan  den 

kulas  of  slootbodem  en  eindigen  boven  aan  de  tromp.  Zij  loo- 

pen  niet  evenwijdig  aan  de  as  der  ziel,  of  regt  op  en  neer, 

maar  beschrijven  daarom  heen  eene  spiraal  of  schroeflijn.  De 

middellijn  van  den  kogel  werd  nn,  in  stede  van  iets  kleiner, 

een  weinig  grooter  genomen  dan  die  der  ziel  of  inwendige 

ruimte  van  den  loop.  De  kogel  werd  omwikkeld  met  eene  vet- 

plcister  en  door  middel  van  hamer  en  drijver  in  den  loop  en 

tot  op  de  lading  gebragt.  Het  lood  van  den  kogel  werd  op 

deze  wijze  verpligt  zich  in  de  trekken  of  groeven  te  plaatsen 

en  de  inwendige  ruimte  van  den  loop  was,  ter  plaatse  waar  de 

kogel  zich  bevond ,  geheel  gevuld.     Dit  had  ten  gevolge : 

le.  Dat  het  buskruid,  nu  hechter  ingesloten  zijnde,  na  zijne 

verbranding,  gassen  leverde  van  hoogere  spanning  dan  weleer, 

zoodat  de  kogel  ook  op  aanzienlijk  verderen  afstand  zijn  doodend 

vermogen  behield,  en 

2e.  Dat  de  kogel  werkelijk  eene  normale  wentelende  bewe- 
ging bekwam  en  de  trefkana  derhalve  aanzienlijk  was  verhoogd 

geworden. 

Die  normale  wentelende  bewe^ino;  ontstond,  doordien  de  ko- 
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gel,  zoodra  hij  moest  wijken  voor  de  drukking  der  gas- 

sen, die  zich  uit  het  buskruid  ontwikkelden,  verpligt  was, 

in  zijne  voorwaartsche  beweging,  de  spiraalsgewijs  loopende 

trekken  of  groeven  te  volgen  en  derhalve  ook  in  den  loop  moest 

wentelen,  om  eene  as,  die  in  de  as  der  ziel  gelegen  was.  Toen 

hem  eenmaal  die  wentelende  beweging  was  medegedeeld,  moest 

bij  haar  ook  behouden  buiten  den  loop  in  de  vrije  ruimte;  hij 

werd  daartoe  verpligt  door  de  wet  der  traagheid,  waaraan  alle 

ligchamen  onderworpen  zijn  en  die  hen  verhindert  zich  zelve  in 

beweging  te  stellen,  of  eenmaal  in  zekere  beweging  zijnde, 
daaraan  iets  te  veranderen. 

Het  maken  van  trekken  of  groeven  in  den  loop ,  had  natuur- 

lijker wijze  ten  gevolge,  dat  men  aan  den  loop  meer  ijzerdikte 

moest  geven  dewijl  hij  anders,  ter  plaatse  dier  groeven,  niet  be- 
stand zou  zijn  geweest  tegen  de  drukking  van  het  buskruidgas 

en  men  gevaar  zou  hebben  geloopen ,  hem  te  zien  bersten.  Pie 

meerdere  ijzerdikte  weder,  had  ten  gevolge,  dat  hij  niet  zoo 

lang  kon  wezen  als  weleer,  want  bij  dezelfde  lengte  zon  hij 

onhandelbaar  zwaar  zijn  geworden.  Men  zag  derhalve  te  voor- 

schijn komen  de  zoogenaamde  korte  jagerbus,  die  aan  de  mees- 
ten uwer  bekend  zal  zijn  en  waarmede  nog  onlangs,  hier  te 

Batavia,  een  peloton  infanteristen  was  gewapend.  Met  eene  der- 

gelijke bus  brengt  men  den  kogel  op  vier  en  ten  hoogsten  op 

vijfhonderd  passen  en  men  kan  daarmede,  gelijk  men  zegt,  ze- 
ker van  zijn  schot  zijn  tot  op  ruim  300  passen. 

Men  zou  zich  welligt  met  dit  wapen  op  den  duur  hebben  te 

vreden  gesteld,  indien  er  geene  eigenaardige  nadeelen  aan  ver- 

bonden  waren  geweest,  die  het  weinig  geschikt  maakten  voor 

oorlogsgebruik  en  die  dan  ook  ten  gevolge  hadden,  dat  het 

slechts  in  weinige  legers',  en  dan  nog  maar  in  kleine  hoe- 
veelheid,  werd  ingevoerd.  De  jagerbus  was  te  kort  om,  gelijk 

het  gewone  infanteriegeweer ,  met  zijne  bajonet,  tevens  als  piek 

of  stootwapen  te  kunnen  dienen.  De  wijze  van  laden,  waartoe 

eene  kruidhoorn  met  maatje,  een  drijver  en  een  hamer  noo- 

dig  waren,  was  bovendien  zeer  omslagtig  en  langwijlig.  Het 

waren  vooral  de   proeven,  in  het  werk  gesteld  om  in  het  laatste 
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gebrek  te  voorzien-,  die  aanleiding  gaven  dat  de  draagbare  vuur- 

wapens van  lieverlede  hunnen  tegenwoordig  q  graad  van  vol- 

komenheid bereikten.  De  eer  van  alle  de  verb  teringen,  in  de- 

ze tot  stand  gebragt,  komt  hoofdzakelijk,  ja  bijna  uitsluitend 

aan  de  Franschen  toe  en  het  zijn  mannen  als  Delvigne,  De  Pon- 

chaera,  Thoüvènin,  Tamiseek,  Thiroux ,  Minié ,  die  zich 

daarbij  w)\^w  wel  verdienden  lof  hebben  verworven. 

Het  zou  to  veel  tijd  vorderen,  wanneer  ik  u  hekend  wilde 

maken  met  liet  deel,  wat  ieder  hunner  aan  de  tot  stand  ge- 

braste verbeteringen  had  en  bovendien  zou  liet  u  vermoedelijk 

weinig  behagen,  liet  onderwerp  zoo  in  alle  zijne  bijzonder- 
heden behandeld  te  zien,  zoodat  ik  voort  zal  gaan  u  den  gang 

der  zaak,  in  groote  trekken,  te  verhalen. 

De  kogel,  die  met  geweld  gedreven  wordt  in  eenen  geweer- 

loop,  die  geringer  middellijn  heeft  dan  hij,  zoodanig  dat  zijn 

lood  de  trekken  van  dien  loop  vult,  moet  zijne  bolvormige  ge- 

daante verliezen,  min  of  meer  die  van  eenen  cilinder  aanne- 

men en  in  de  rigting  van  de  as  der  ziel  bovendien  eenigzins 

verlengd  worden. 

Men  kon  aan  den  kogel  ook  zoodanige  afmetingen  geven,  dat 

slechts  de  vetpleister,  waarmede  hij  omkleed  was,  de  trekken 

vulde,  hij  zelf  zijne  bolvormige  gedaante  behield  en  even  goed 

verpligt  werd  de  normale  wentelende  beweging  aan  te  nemen. 

Men  ontdekte  evenwel,  dat  met  de  verlengde  kogels  een  b.ifccr 

scliot  werd  verkregen,  dan  met  die,  welke  bolvormig  waren  ge- 

bleven en  men  begon  zich  de  vraag  te  stellers ,  of  liet  wel  waar- 

heid zou  wezen,  wat  men  gedurende  vele  eeuwen  geloofd  had, 

namelijk:  //dat  de  bolvorm  de  beste  was,  dien  men  kon  geven  aan 

//eenicc  ligchaam,  wat  bestemd  was  door  de  ruimte  voorteewor- 

//pen  te  worden11.  Men  herinnerde  zich,  dat  geoefende  boog- 
schutters hunne  pijlen  weleer  op  aanzienlijken  afstand  bragten  en 

zoo  juist  troffen,  dat  men  het  hun  met  geen  vuurwapen  zou  ver- 

beteren; men  bragt  zich  te  binnen  dat,  in  vroeger  eeuwen,  met 

behulp  van  balisten,  lange  spiesen,  ja  soms  balken,  in  de  vijandelijke 

gelederen  of  in  belegerde  vestingen  werden  gedreven,  en  men  ging 

over  lot  afzonderlijke    proeven   om  de  zaak  in  liet  klare  te  trekken. 
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Aanvankelijk  schoot  men  met  kleine  cilinders,  vervolgens 

werden  die  cilinders  van  voren  aangepunt,  ten  einde  beter  den 

tegenstand  der  lucht  te  kunnen  overwinnen.  Men  bekwam  al 

beter  en  beter  uitkomsten  en  overtuigde  zich,  dat  niet  de  bol, 

maar  wel  de  pijl,  als  tijpe  behoort  aangemerkt  te  worden  bij 

het  daarstellen  van  projektielen.  En  inderdaad,  wanneer  een 

pijl  en  een  bol  van  dezelfde  zwaarte,  door  gelijke  krachten  wor- 

den voortgedreven,  dan  znllen  zij  ook  gelijke  aanvankelijke 

snelheid  ontvangen,  maar  zoolang  de  pijl  hare  punt  naar  voren 

gerigt  heeft,  zal  zij  die  snelheid  langer  behouden  dan  de  bol, 

dewijl  de  laatste  eene  grootere  oppervlakte  aan  den  tegenstand  der 

lucht  biedt  dan  de  eerste  en  de  voorzijde  van  den  bol  minder 

geschikt  is,  dan  de  pnnt  der  pijl,  om  de  luchtdeeltjes,  die  zij 

op  hunnen  weg  ontmoeten,  langs  zich  te  laten  wegglijden.  De 

baan  der  pijl  zal  derhalve,  door  den  tegenstand  der  lucht,  min- 
der worden  verkort  dan  die  van  den  bol.  De  pijl  en  de  bol 

zullen  voorts,  even  als  ieder  ander  ligchaam,  wat  niet  ondersteund 

wordt,  eene  beweging  naar  het  middelpunt  der  aarde  aannemen 

en  hierbij  wordt  de  bol  door  nagenoeg  niets  gehinderd,  terwijl 

de  pijl,  ten  gevolge  harer  meerdere  lengte,  door  den  tegenstand 

der  lucht  onderschraagd  en  aanmerkelijk  tegen  gehouden  wordt. 

Ook  hierin  ligt  derhalve  eene  oorzaak,  waardoor  de  baan  van 

den  bol  meer  wordt  verkort  dan  die  der  pijl. 

Toen  men  zoowel  door  redenering  als  door  proeven  tot  de 

erkenning  dezer  waarheden  gekomen  was,  ging  men  ijverig  voort 

met  het  verbeteren  der  verlengde  projektielen.  Men  onderzocht, 

welke  de  beste  hoogte  was,  die  men  kon  geven,  zoowel  aan  den 

cilinder  als  aan  den  kegel,  waarin  de  cilinder  van  voren  moest 

eindigen,  en  men  geraakte  weldra  tot  hetgeen  bij  ons  thans  alge- 

meen bekend  is  onder  den  weinig  eigenaardigen  naam  van  punt- 
kogel. 

Uit  alles  wat  vooraf  is  gegaan ,  zal  men  voldoende  begrijpen, 

van  hoeveel  gewigt  het  is  dat  de  puntkogel,  na  het  verlaten  van 

den  loop  en  bij  zijne  vlugt  door  de  ruimte,  zijnen  oorspronke- 

lijken  vorm  blijve  behouden.  Men  kon  een'  dergelijken  kogel 
niet   langer    met   behulp  van  een    hamer  zoodanig  in  den  loop 
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drijven,   dat  hij    de    inwendige  groeven    daarvan  vulde  en   men 

moest  derhalve  op  middelen  bedacht  zijn  om  hierin  te  voorzien. 

!k  zal  u  de  voornaamste  der  toegepaste  middelen  opnoemen 

dewijl  het  hoofdzakelijk  deze  zijn,  die  liet  eigenaardige  uitma- 

ken, der  verschillende  uitmuntende  vuurwapens,  die  men  tegen- 

woordig bezit;  en  dit  is  op  goede  gronden  aldus,  want  de  wij- 

ze van  laden  is  eene  zeer  belangrijke  aangelegenheid,  bij  ge- 
weren,  die    bestemd    zijn    in    den    oorlog    gebruikt    te  worden 

Delvigne,  een  voormalig  fransch  officier,  bedacht,  den  loop 

van  onderen  eenigzins  te  vernaauwen  en  die  vernaauwing  te 

doen  beginnen  met  een  scherpen  rand.  Het  engere  gedeelte 

van  den  loop  moest  de  buskruidlading  bevatten.  De  kogel 

werd  bevestigd  op  een  houten  klosjc  en  kwam  met  dit  klosje 

op  den  scherpen  rand  der  kruidkamer  te  liggen;  hij  werd  ver- 

volgens door  twee  of  drie  slagen  met  een'  laadstok,  die  aan  het 
dikke  einde  uitgehold  was,  sterk  aangezet.  Door  liet  houten 

klosje  werd  het  lood  verhinderd  in  de  kamer  te  dringen,  dit 

lood  moest  echter  wijken  en  kon  derhalve  niet  anders  dan  de 

groeven  van  den  loop  vullen. 

De  wapens  waarvan  onze  walbus- schutters  te  Buitenzorg 

voorzien  zijn,  zijn  naar  het  sijsteem  van  Delvigne  ingerigt 

maar  de  vervaardiging,  zoowel  van  de  munitie  als  van  den 

loop,  is  te  moeijelijk  en  zamengesteld,  dan  dat  men  lang  met 

een  zoodanig  sijsteem  zou  zijn  tevreden  geweest. 

De  fransche  kolonel  Tiiouvenin  plaatste  inwendig,  op  den 

kulas  of  stootbodem  van  het  geweer  en  in  de  rigting  van  de 

as  der  ziel,  een1  ijzeren  doorn  of  stift;  hij  gaf  aan  den  kogel 
zoodanige  middellijn,  dat  hij  juist  in  den  loop  sloot,  maar  toch 

met  gemak  naar  beneden  kon  worden  gebragt,  en  hij  maakte 

eveneens,  aan  het  dikke  einde  van  den  laadstok,  eene  uitholling, 

die  het  kegelvormige  gedeelte  des  kogels  kon  omvatten.  Bij 

het  laden  drukte  bij  den  kogel  op  de  ijzeren  stift  en  gaf  hem 

vervolgens  met  den  uitgeholden  laadstok  nog  twee  of  drie  sla- 

gen. Hierdoor  drong  de  stift  in  den  kogel,  moest  het  lood 

wijken  en  de  groeven  van  den  loop  vullen.  Op  deze  wijze  ont- 

stond   de     zoogenaamde    Carablno  a  iige  of  kernbus,  waameder 
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de  fransche  chasseurs  de  Vincennes  en  de  nederlandsche  bus- 

senjagers  zijn  gewapend.  Met  dit  geweer  kan  tot  op  800 

ellen    met    den    besten    uitslag    geschoten  worden. 

De  inrigting  van  het  pruissische  zundnadel-geweei  is  weder 

geheel  anders;  dit  wapen  heeft  een'  getrokken  loop  en  wordt 
van  achteren  geladen ;  de  lading  wordt  geplaatst  in  eene  kamer, 

die  iets  grooter  van  middellijn  is  dan  het  overige  van  den  loop; 

de  puntkogel  sluit  daarin  volkomen;  achter  den  kogel  ligt  het  bus- 
kruid en.  achter  liet  buskruid  bevindt  zich  een  weinig:  slag- 

poeder,  tusschen  twee  blaadjes  dun  karton  die  den  stootbodem  bedek- 

ken. De  stootbodem  is  doorboord  en  verleent  doortoa't  aan  eene 

naald,  die  in  de  greep  van  het  geweer  verborgen  ligt.  De  naald  weder 

is  vereenigd  met  eene  spiraal  veer  die  in  elkander  gedrukt  ligt,  zoolang 

het  geweer  geladen  wordt  en  geladen  moet  blij  ven.  Wil  de  schut- 

ter vuren  dan  drukt  hij,  naar  de  gewone  wijze,  op  den  trekker; 

deze  hergeeft  aan  de  spiraal  veer  hare  vrijheid,  zoodat  zij  zich 

uitzet  en  de  naald  of  zundnadel  naar  voren  drijft;  deze  doorboort 

het  karton,  waartusschen  het  slagpoeder  ligt  en  doet,  door  den 

schok,  dit  poeder  en  voorts  de  geheele  lading  ontbranden  (ent- 

zünden) ;  de  kogel  wordt  vooruitgedreven  in  den  loop ,  die  iets 

kleiner  van  middellijn  is  dan  hij ;  hij  vindt  daarin  geene  vol- 

doende ruimte,  zoodat  het  overtollige  lood  in  de  trekken  of  groe- 

ven geperst  wordt  en  die  geheel  vult.  De  kogel  verkrijgt  nu  op 

de  gewone  wijze  zijne  wentelende  beweging  en  snelt  naar  het  doek 

De  lading  van  en  het  vuren  met  een  zundnadel-geweer  ge- 

schiedt op  eene  buitengewoon  snelle  wijze,  maar  de  zamenstel- 

li ng  is  in  geenen  deele  zoo  eenvoudig  als  voor  krijgsgebruik 

noodig  is  en  er  zijn  dan  ook  weinig  militairen,  die  gelooven  dal 

deze  soort  van  geweren,  in  toekomstige  oorlogen,  eene  groote 

rol    zullen    spelen. 

De  fransche  kapitein  Minié  bedacht  de  eenvoudigste  en 

beste  wijze,  die  tot  nog  toe  bekend  is,  om  liet  lood  van 

eenen  puntkogel  in  de  trekken  van  den  geweerloop  te  bren- 

gen. Hij  maakte  in  het  cilindervormige  gedeelte  des  kogels 

eene  uitholling,  die  de  gedaante  heeft  van  een1  afgeknotten  ke- 
gel.    Daarin  plaatste  bij  een   dopje  van  ijzerblik,  zoodanig,  dat 
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het  zijne  holte  naai  beneden  had  gekeerd.  De  aldus  zamenge- 

stelde  kogel  werd  in  den  loop,  op  de  buskruidlading  gebragt. 

Dewijl  de  middellijn  des  kogels  een  weinig  kleiner  was  dan 

die  des  loops,  en  daar  de  kogel  slechts  op  het  buskruid  be- 
hoefde te  rusten,  kon  de  lading  met  het  grootste  gemak,  ja 

zelfs  in  oorlogswapens,  des  noods,  met  een1  ligten  baleinen 
laadstok,  worden   verrigt. 

Bij  de  ontbranding  van  het  buskruid  beginnen  de  gassen ,  die 

zich  daaruit  ontwikkelen,  terstond  te  drukken,  op  de  hen  om- 

ringende voorwerpen  en  te  trachten  den  kogel  te  verplaatsen. 

Ieder  ligehaam,  wat  men  in  beweging  wil  brengen,  biedt  even- 

wel, gedurende  eenigen  tijd,  tegenstand.  Deze  waarheid  is  dui- 
delijk op  te  maken  bij  groote  voorwerpen,  zoo  als  wagens  en 

schepen,  en  blijft  gelden  zelfs  ten  aanzien  der  kleinste,  al  kan 

zij  ook  soms  door  het  oog  niet  worden  waargenomen.  De  aan- 
leiding tot  dit  verschijnsel  is  weder,  dat  de  kracht,  die  eenig 

ligehaam  zal  verplaatsen  zich  vooraf  aan  ieder  stofdeeltje  van 

dit  ligehaam  moet  mededeelen  en  als  het  ware  daarin  geheel 

moet  overgaan.  Tot  het  volbrengen  van  dit  proces  behoort 

echter  tijd  en  gedurende  het  verstrijken  van  dien  tijd,  blijft  het 

ligehaam,  hoezeer  de  kracht  steeds  werkt,  bestendig  in  rust. 

Ook.  de  kogel  zal  derhalve,  gedurende  een  onmeetbaar  klein 

tijddeeltje,  weerstand  bieden  aan  de  drukking  van  het  buskruid- 
gas  Dit  gas  werkt  echter  te  gelijker  tijd  èn  op  den  kogel, 

èn  op  het  daarin  geplaatste  dopje;  het  dopje  bevat  minder 

stofdeeltjes  dan  de  kogel  en  wijkt  derhalve  reeds,  terwijl  de 

kogel  nog  in  rust  is.  Het  dopje  moet  voorwaarts  snellen  en 

kan  dus  niet  anders  dan  in  den  kogel  gedreven  worden ;  maar 

dit  kan  weder  niet  geschieden  dan  door  de  zijwanden  van  den 

hollen  kogel  voor  de  drukking  van  het  dopje  te  doen  wijken 

want  het  dopje  snelt  in  eene  opening  die  zich  allengskens 

vernaauwt.  Het  cilindervormige  gedeelte  des  kogels  wordt  al- 

zoo  in  de  rigting  zijner  middellijn  uitgezet  en  het  lood  in 

de  groeven   van  den  loop  gebragt. 

Men  zal  erkennen,  dat  het  menschelijke  vernuft,  hoezeer  dan 

ook  met  het  doel  om  menschen  te  vernielen,  hier    de  krachten 
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der  natuur  op  eene  bewonderenswaardige  wijze,  jegens  elkander 

en  tot  zijn  voordeel,  heeft  weten  te  doen  handelen. 

De  uitvinding  van  Minié  had  nog  altijd  de  moeijelijke  za- 
menstelling  van  den  kogel  tegen  zich.  Toen  evenwel  slechts 

de  eerste  schrede  op  dezen  weg  gedaan  was,  kwam  men  spoe- 

dig verder  en  ontdekte  men  ras,  dat  het  dopje  zeer  goed  gemist 

kon  worden  en  dat  de  drukking  van  het  buskruidgas,  in  de 

holte  des  kogels,  eene  drukking,  die,  gelijk  men  weet,  in  alle 

rigtingen  plaats  heeft,  alleen  voldoende  is  om  het  lood  in  de 

trekken  te  drijven. 

De  zoo  even  beschrevene  is  echter  niet  de  eenige  verbetering 

der  draagbare  vuurwapenen  die  men  aan  Minié  te  danken 
heeft. 

Hij  bewees  ook  de  waarheid  der  reeds  vroeger  gemaakte 

vooronderstelling,  dat  het  geen  vereischte  is,  aan  de  trekken  of 

groeven  van  eenen  geweerloop,  overal  dezelfde  diepte  te  ge- 

ven, maar  dat  men  die  trekken  in  diepte  kan  doen  vermin- 

deren, naarmate  zij  de  tromp  van  het  geweer  naderen,  en  dat 

zij   daar   zelfs  geheel  te  niet  kunnen  loopen. 

Door  de  toepassing  dezer  waarheid  behoeft  een  getrokken 

geweerloop,  die  tot  nog  toe  of  zeer  kort  bf  zeer  zwaar  moest 

wezen,  geene  meerdere  ijzerdikte,  en  dus  ook  geene  meerdere 

zwaarte,  te  hebben  dan  een  inwendig  gladde  loop,  zoodat 

het  vraagstuk  om  de  geheele  infanterie  te  voorzien  van  juist 

treffende  en  verdragende  vuurwapenen,  die  tevens  als  piek  of 

stootwapenen  kunnen  worden  gebruikt,  thans  volkomen  is  op- 

gelost. 
De  geweren  van  Minié  komen  uitwendig  in  alle  deelen 

overeen  met  die,  wTaarmede  wij  onze  infanteristen  zien  gewa- 

pend. Alleen  hebben  zij,  op  den  loop,  een1  beteren  rigttoestel, 
hetgeen  noodzakelijk  is,  dewijl  zij  in  staat  zijn  een  naauwkeu- 
rig  schot  te  geven,  tot  op  den  afstand  waar  het  zienvermogen 

van  den  schutter  ophoudt. 

Sedert  de  toepassing  der  uitvindingen  en  verbeteringen  van 

Minié  zijn    er   ten  aanzien  van  het  juist  treffen  en  ver  dragen 
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der  infanterie-vuurwapenen  geene  belangrijke  vorderingen  meer 

te  wachten.  Wat  toch  kan  men  meer  verlangen,  dan  in  slaat 

gesteld  te  zijn,  zijnen  vijand  te  schaden,,  zoodra  men  hein  met 

liet  blootc   oog  kan   zien? 

In  een  opzigt  niettemin  blijft  er  nog  veel  te  doen  over. 

De  Minié-kogels  namelijk,  hoezeer  reeds  veel  ligter  dan  de 

puntkogels  der  kernbus,  zijn  aanmerkelijk  zwaarder  dan  de 

gewone  iufanterie-kogels,  en  worden  derhalve  de  Minié-gcwercn 

algemeen  ingevoerd,  dan  zullen  zij  eene  niet  onaanzienlijke  ver- 
meerdering van  transportmiddelen  voor  munitie  eischen.  Nu 

weet  men  reeds,  dat  men  metseen  kleiner  kaliber  dan  het 

thans  algemeen  gebruikelijke  —  wat  hetzelfde  der  infanterie  ge- 

weren is,  en  dus  ook  met  een  minder  z waren  kogel — op  even 

grooten  afstand  even  goede  uitkomsten  kan  bekomen;  maar 

wilden  de  europesche  mogendheden  een  kleiner  kaliber  aanne- 

men, dan  zouden  zij  in  verbazende  uitgaven  vervallen,  dewijl 

zij  alsdan  hunnen  ontzettend  grooten  voorraad  van  infanterie- 

geweren,  niet  gelijk  thans  konden  doen  veranderen ,  maar  geheel 

zouden  moeten  ter  zijde  stellen  en  door  een"  nieuwen  even  groo- 
ten voorraad  vervangen. 

Er  blijft  dus  nog  over,  een  ligter  projektiel  voor  hetzelfde 

kaliber  te  zoeken,  zoodat  wij  nog  altijd  van  nieuwe  sijste- 
men   kunnen  liooren. 

Wat  nu  de  trefkans  met  deze  nieuwe  soorten  van  wapens 

aangaat,  mag  het  niet  onopgemerkt  blijven,  dat  men  zich 

daarvan,  naar  aanleiding  van  snoevende  berigten  in  fransclic 

en  engelsche  dagbladen  vervat,  vrij  overdrevene  denkbeelden 

vormt.  Ook  geven  soms  de  verrigtingen  van  enkele  uitgelczene 

schutters  grond  tot  het  overschatten  der  waarde  van  getrokkenc 

vuurwapens. 

De  ervaring  in  het  bijwonen  van  een  aantal  proeven  opge- 

daan, heeft  dienaangaande  geleerd  dat  geoefende,  geenszins  uit- 

stekende schutters,  bijv.  met  bet  Minié-  geweer,  kans  van  tref- 

fen hebben:  tot  op  100  a  500  passen  op  een  enkelen  man; 

tot  op  (100  passen  op  een  man  te  paard  in  het  front  gezien 

en    op  in  bataille  geschaarde  infanterie;  tot  op  700  a  S00  pas- 
l\  S 
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sen  op  in  bataille  geschaarde  ruiterij;  voorts  op  alle  afstanden 

boven  600  passen,  tot  zoover  het  oog  reikt,  op  kolonnes,  bat- 

terijen en  alle  troepenrnassen ,  wier  opstelling  eenige  diepte 
heeft. 

Men  zal  toestemmen,  dat  dit  alles  reeds  meer  dan  bevredi- 

gend is. 
Men  begrijpt,  dat  liet  niet  mogelijk  was,  beginselen  als  die 

waarnaar  Thoüvenin,  Minlé  en  anderen  hunne  geweren  inrigt- 

ten  ook  op  zwaar  geschut  toe  te  passen.  Een  kanonskogel 

toch  is  niet  alleen  bestemd  om  meuschen  te  vernielen,  hij 

moet  ook  beletselen  opruimen,  wallen  doen  instorten,  muren 

sloopen,  schepen  doorboren,  enz.  zoodat  hij  onmogelijk  uit  lood 

kan  zijn  vervaardigd.  Alleen  met  ijzeren  kanonkogels  kan 

men  de  genoemde  uitkomsten  bereiken. 

Nu  kan  men  de  inwendige  wanden  van  een  kanon  even  goed 

als  die  van  een  en  geweerloop  voorzien  van  spiraal  vormi  ge  trek- 

ken, maar  men  kan  den  kanonkogel  niet  even  als  den  geweer- 

kogel dwingen  die  trekken  te  volden  en  eene  wentelende  bewe- 

ging  aan  te  nemen.  Herhaalde  pogingen  daartoe,  vooral  in 

Zweden,  in  het  werk  gesteld,  zijn  bestendig  zonder  voldoenden 

uitslag  gebleven. 

Eerst  onlangs  is  men  in  Engeland  op  een  denkbeeld  gekomen 

waardoor  men  meent  het  lang  nagejaagde  doel  bereikt  te  hebben. 

Deneer  Lanka  ster  heeft  op  zwaar  geschut  toegepast  eene  wijze, 

waarnaar  hij  reecis  vroeger  draagbare  vuurwapenen  vervaardigde. 

De  inwendige  ruimte  van  elk  kanon  had  tot  nog  toe 

eenen  cilinder  gevormd,  zoodat  zijne  doorsnede  een  volmaakt 

cirkelvlak  daarstelde.  De  inwendige  ruimte  of  ziel  van  het 

Lankaster- kanon  vormt  echter  eene  soort  van  colonne  lorse,  dat 

is,  de  geheele  ziel  slingert  zich  spiraalsgewijze  rond  en  hare 

doorsnede  vertoont  bovendien  eene  ellips  in  stede  van  een  cir- 
kelvlak. Op  de  geheele  lengte  van  het  kanon  maakt  de  colonne 

torse  der  ziel  evenwel  slechts  eene  halve  wending  of  omgang, 

zoodat,  wanneer  de  groote  as  van  de  ellips  der  doorsnede,  aan 

den  stootbodem,  vertikaal  staat,  zij  zich  aan  de  monding  in 

horizontalen  stand  bevindt.     Bij  eenig  nadenken  zal  men  geree- 
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delijk  beseffen  dat  deze  elliptische  doorsnede  der  ziel  het  mo- 

gelijk maakte,  aan  de  inwendige  ruimte  een  spiraalsgewijs 

beloop  te  geven,  zonder  dat  het  kanon  belangrijk  meer  ijzer- 
dikte  behoefde  te  erlangen.  De  kogel  heeft  insgelijks  eene 

soort  van  elliptischcn  vorm,  een  vorm,  die  eenigermate  overeen 

moet  stemmen  met  dien,  welke  men  aan  katrollen  of  hijschblok- 

ken  geeft.  Het  spreekt  van  zelf,  dat  deze  kogel,  het  schroefs- 

gewijze  beloop  van  de  ziel  volgende,  eene  wentelende  beweging 

zal  aannemen,  die  hij  ook  in  de  ruimte  moet  behouden  en  dafc 

derhalve  de  Lanka  ster-  kanons  verder  en  juister  moeten  treden 

dan  de  gewone.  Daar  men  evenwel  een1  gewonen  kanonko- 
gel, van  matig  kaliber,  reeds  op  grooteren  afstand  kan  brengen 

dan  liet  zien  vermogen  reikt,  zoo  begrijpt  men  niet  waartoe 

eene  nog  grootere  sehootsverheid  dienen  kan.  \Y  ijders  zou 

men,  voor  zooveel  uit  de  nog  onvolmaakte  beschrijvingen  der 

Lankasterkanous  is  op  te  maken,  genegen  zijn  te  gelooven , 

dat  wegens  den  ongeschikten  vorm  der  projcktielen,  op  die  af- 

standen waarop  men  zich  met  vrucht  van  grof  geschut  kan  be- 
dienen, de  trefzekerheid  dezer  nieuwe  soort  van  vuurmonden 

niet  aanmerkelijk  grooter  kan  zijn  dan  die  der   oude. 

Mogt  men  zich  in  deze  vooronderstellingen  niet  bedriegen,  dan 

zou  het  gevaar,  wat  het  gebruik  van  Lankaster-kanons  verge- 
zelt, in  geenen  deele  gewettigd  zijn.  Deze  kanons  namelijk 

moeten  gegoten  worden  om  eene  kern  of  stang,  die  het  beloop  der 

ziel  heeft,  en  de  ondervinding  heeft  overtuigend  bewezen,  dat  een 

deugdzaam  kanon ,  waarvan  men  zich  met  vertrouwen  kan  bedie- 

nen, in  eene  massa  gegoten  en  daarna  geboord  dient  te  worden. 

Volgens  de  jongste  berigten  is  er  dan  ook  van  de  weinige  Lan- 

kaster-kanons ,  die  men  voor  Sebastopol  in  batterij  gebragt  had, 
reeds  een   onder  het  vuren  gesprongen. 

Zoo  hebben  wij  dan  gezien  op  welke  eene  vernuftige,  maar 

tevens  op  welk^  eene  schrikbarende  wijze,  gedurende  de  laatste 

jaren,  de  middelen  zijn  verbeterd,  waarmede  de  mensch  zijnen 

natuurgenoot  in  den  oorlog  poogt  te  vernielen.  Die  volken 

welke  zich  de  opgesomde  verbeteringen  en  uitvindingen  het  eerst 

hebben  ten  nutte  gemaakt ,  kunnen   in  deze  dagen  voorzeker  het 
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overwigt  hebben  in  den  strijd,  van  lieverlede  echter  zullen 

alle  beschaafde  natiën  daarvan  partij  trekken  en  het  evenwigt 

zal  zich  op  die  wijze  herstellen. 

Alsdan  zullen  de  gevechten  waarschijnlijk  niet  minder  bloe- 

dig zijn  dan  weleer,  maar  het  aantal  gevechten  zal  minder  wor- 

den en  de  oorlogen  zullen  spoediger  zijn  beslist  en  geëindigd  , 

zoodat  het  menschelijke  genie  ten  slotte  ook  hier  tot  heil  van 

het  menschdom  zal  zijn  werkzaam  geweest. 



SCHEIKUNDIG  ONDERZOE  K 

VAN    HET    MINERAALWATER 

B  A  N  J  O  E   W   E   D    A   N 
IN   STRAAT    BALT 

DOOK 

J.    J.    AïiTIIIDKR. 

I.     Eigenschappen  van  het  water  en  kwalitatief 

ONDERZOEK. 

Het  water  is  nagenoeg  zonder  smaak,  maar  ontwikkelt  den 

reuk  van  zwavelwaterstofgas ,  welk  laatste  inzonderheid  dan  merk- 
baar wordt,  wanneer  men  de  ontkurkte  llesch  oogenblikkelijk 

daarop  met  den  duim  sluit  en  goed   omschudt. 

De  reaktic  van  het  water  is  zeer  zwak  alkalisch,  welke  eigen- 

schap, in  het  eerst  naauwelijks  merkbaar,  na  verwarming  duide- 
lijker te  voorschijnt  treedt. 

Na  eenigen  tijd  gestaan  te  hebben  bij  onvolkomene  toetre- 
ding der  dampkringslucht,  wordt  liet  ecnigzins  troebel,  maar 

in  een  open  vat  verliest  het  niets  van  zijne  helderheid,  die 

het  zelfs  bij  verwarming  behoudt.  Door  koken  worden  er  wei- 

nig kleine  bellen  van  koolzuurgas  uitgedreven ,  en  eerst  tot  op 

de  helft  van  het  oorspronkelijke  volumen  verdampt,  vormt  zich 

aan  de  oppervlakte  een  kristallijn  vlies,  terwijl  er  vervolgens 

kleine  kristallen  als  zandachtige  korreltjes  tegen  de  wanden 

worden  afgezet ,  die  gebleken  zijn  te  bestaan  uit  carbonas  calcis. 

Als  de  massa  bijna  droog  geworden  is,  zet  zich  het  kieselzuur 

af  in  den  vorm  van  gelei,  en,  met  een  zuur  overgoten ,  ontwik- 
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kelt  zich  koolzuur.  Na  verdamping  tot  droog  w.  blijft  er  eene 

witte  zoutmassa  terug  van  nagenoeg  zuiver  zouten   smaak. 

Met  eene  heldere  oplossing  van  chloorcalciurn  en  ammonia 

ontstaat  slechts  een  zeer  gering  neerslag,  dat  zelfs  twijfelach- 

tig mag  genoemd  worden,  zoodat  het  water  slechts  zeer  weinig 
koolzuur  bevat. 

Behalve  kieselzuur,  koolzuur  en  zwavelwaterstofgas  toonde 

het  kwalitatief  onderzoek  de  aanwezigheid  van  zwavelzuur , 

kal/c,  magnesia,  soda,  en  potasch. 

Het  soortelijk  gewigt  van  het  mineraalwater  bij  2S°  C.  =3  1,001. 

IL     Kwantitatief  oxdeezoek. 

1.  CJdoorb  e  paling. 

De  hoeveelheid  Cl.  Ag  (bij  120°  gedroogd,) 

verkregen   uit    250   grm.   water  ==!  0,1  S  grm. 

d.  i.  Cl.  !=:  0,0145  grm. 

2.  Zwavelzuurbepaling. 

250  grm.  water  geeft 

S03  BaO  (=s  0,077  grm 

d.  i.  S03  t=j  0,0264  //  .— 

3.  Kieselzuurbepaling. 

Uit  250  o-rm. o 

SiOS  -   0,02  grm. 

4.  K  alkbepaling. 

Uit  het  nitraat  van  3  is  gevonden: 

C02  CaO  t=J  0,0295  grm. 

d.  i.  CaO  t=J  0,0165     „ 

5.  Magnesiabepaling. 

Uit  het  nitraat  van  4: 

Ph  O*  2MgO  t=3  0,029  grm. 

d.  i.  MgO  !=:  0,0105     //  . 
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6.     Bepaling  van  potasck  en  soda. 

Uit  250  crrm.  water. 

x  Cl  Na  +  y  Cl'  Ka  es  0,073  grm. en  hieruit: 

Pt  Cl^Ka  (bij   120°  gedroogd)  ̂ 0,003  grm; 
waaruit  is  berekend: 

Na  pa  0,0284  grm. 
Ka  ̂ 0,00018      //       . 

7.     Bepaling  van  het  zwavelwaterstof  gas. 

Ter    bepaling   van  het  hydrogenium  snlphuratum  is  door  mij 

op  de  volgende  wijze  te  werk  gegaan: 

In  een  ruim  bekerglas  werd  nitras  argenti  met  ammonia  liquida 

vermengd  tot  eene  waterheldere  vloeistof.     Hierop  werd  een  bot- 
tel   van   het   mineraalwater    ontkurkt ,    met  den  duim  gesloten 

en   nu    zoo    spoedig    en   voorzigtig  mogelijk  de  inhoud  daarvan 

in  het  bekerglas  uitgestort.     De  vloeistof,  met  een  glazen  staafje 

goed  omgeroerd,  werd  eenigen  tijd  op  eene  donkere  plaats  der 

rust  overgelaten,  de  bovenstaande  vloeistof   afgeschonken ,  waar- 
door   ook    de    bovendrijvende    stukjes   kurk,  die  al  heel  ligt  in 

de    vloeistof  komen,  werden    verwijderd,    het  precipitaat  nu  op 

een   gewogen  filtrum  gebragt,  bij   120u  gedroogd  enz.     Daarna 
is   de   inhoud   der   flesch    bepaald,   zoodat    ik  op  die  wijze  het 

volgende  heb  verkregen: 

•    le.  Troef.  800  grm.  mineraalwater  geven: 

SAg  -   0,028  grm. 

2C.  Troef.  Mede  uit  800  grm: 
SAg  5=s   0,031  grm. 

Uit  deze  beide  proeven  is  de  gemiddelde 

hoeveelheid  S  berekend  t=s  0,0038  grm.;  en 
daaruit  HS  |=s  0,001-         //        of 

2,6    ü   duim.    bij 

eene  temperatuur  van  0°   C.  en   760  mm.  B. 

8.      Bepaling    van  kei  koolzuur. 

Hiertoe  werden  twee   flesschen,  van  ongeveer  6  oneen  inhoud* 

gevuld    met    5  oneen  van  het  mineraalwater,  waarvan  het  eene 
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alvorens  was  uitgekookt.  Vervolgens  werd  er  eene  heldere  op- 

lossing van  chloor  calcium  en  amm.  toegevoegd  en  de  flesschen 

luchtdigt  gesloten.  De  gevormde  neerslagen  werden  later  zoo 

snel  mogelijk  op  een  filtrum  gebragt,  met  kokend  water  uit- 

gewasschen,  in  verdund  zeezoutzuur  opgelost,  daaruit  de  kalk 

bepaald,  enz. 

le.  Proef.  500  grm.  niet  uitgekookt  water  geven       v 

C02  CaO  1=3   0,039     grm. 

d.    i.    C02  t=i  0,0171     // 

2e.  Proef.  500  grm.  uitgekookt  water: 

CO^CaO  t=J  0,048    grm. 

d.    i.    CO  ts  0,021     // 

Door  de  wijze  van  proefneming,  maar  vooral  door  de  gerin- 

ge hoeveelheid  koolzuur,  kan  men  aannemen,  dat  beide  uitkom- 

sten eenigzins  onnaauwkeurig  zijn  uitgevallen. 

9.     Bepaling  der   vaste  besta?iddeelen. 

250  grm.  water  geven  aan  vaste  stoffen,  gegloeid,  0,15  grm, 

III.     Zamenstelling  van  het  mineraalwater. 

In  1000  grm.  water  zijn  alzoo 

gevonden:  en  daaruit  berekend: 

Chloor           \=l    0,178  grm.  Chloorsodium             t=i   0,1865  grm. 

Kieselaarde  É=    0,08        //     Chloormagnesium     t=   0,0843  // 

Kalk              |=J    0,0(36     //     Chloorpotassium       t=j   0,0036  // 

Zwavelzuur  t=J    0,1056   //  Zwavelzure  magnesia  fd  0,01S4  // 

Potassium     t=    0,0019  //     Gips                          t=  0,1598  ,, 

Sodium         t=    0,1139  //     Kiesclzuur                 s=j  0,08  // 

Magnesia      t=    0,0421   //     Koolzure  soda           t=J  0,9025  // 

Koolzuur      t=    0,0381  //  Te    zamen     t=  0,6251 

Zwavel  waters  tof zuur    t=;  0,005  grm.  t=J  3,25   ü  d. 

bij  0°  C.  en  760  mm.  B. 



TWEEDE     B  IJ  D  R  A  G  E 

TOT     DE     KENNIS     DER 

ICHTHYOLOGISCHE    F  ATI  NA 

VAN 

HALMAHEIRA  (GILOLO) 

DO  011 

P.    12  L  E  Ü  H  E  IX. 

De  lieer  Jklir.  C.  E.  GoldmanN,  thans  gouverneur  der  Mo- 

luksche  eilanden,  wiens  naam  reeds  aan  de  kennis  van  de  na- 

tuur der  onder  zijn  bestuur  staande  gewesten  verbonden  is  door 

de  talrijke  ontdekkingen,  waartoe  zijne  verzamelingen  van  Ter- 

nate,  Halmaheira  en  Batjan  aanleiding  hebben  gegeven,  heeft 

mij  op  nieuw  verzamelingen  van  visschen  van  deze  drie  eilan- 

den doen  geworden,  welke  de  kennis  hunner  ichthyologïsclic 

fauna  weder  cene  schrede  voorwaarts  brengen.  Hier  zal  ik  slechts 

handelen  over  de  soorten ,  welke  van  de  wateren  van  Halmahei- 

ra afkomstig  zijn.    Vroeger    reeds  had  de  heer    Got.dmann  mij 
IX.  9 
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66  vischsoorten  van  daar  doen  geworden  (1),  gevangen  bij 

Sindangole,  eene  plaats  aan  de  westkust  van  het  eiland  op  de 

landengte,  welke  liet  noordelijke  Schiereiland  van  Halmaheira 

met  liet  overige  Halmaheira  verbindt.  De  nieuwe  verzameling 

bestaat  uit  soorten,  gevangen  bij  Sahoe,  eene  plaats  aan  de 

westkust  van  bedoeld  schiereiland,  van  welke  nog  geene  en- 

kele vischsoort  was  bekend  geworden.    Deze  soorten  zijn. 

*Mesoprion    monustigma  CV.  15. 

*  Holouentrus  diadema  CV.  16. 

„              Ieonoïdes   Blkr,  17. 

Sphyraena  obtusata  CV.  18. 

*Synanceia  brachio  CV.  19. 

*Diagramma  radja  Blkr.  20. 

*  Scolopsides  margaritifer  CV.  21. 

*Lethrinus  cocosensis  Blkr.  22. 

*  „           latifrons  Rüpp.  23. 

Chaetodon  auriga  Forsk.  24. 

„         baronessa  CV.  25. 

„         oligacanthus  Blkr.  26. 

*  „         princeps  CV.  27. 

*  „         strigangulus  Soland.  28. 

*  Chaetodon  vittatus  BI. 

Drepane  punctata  CV. 

*  Holaeanthus  mesoleucos  CV. 

*Perapheris  mangula  CV. 

*Amphacanthus  cjanotaeniaBIkr. 

*  Acanthu rus  s c o p a s  CV. 

*  ,,  strigosus  Berm. 

*  Cichlops  trispilos  Blkr. 

*Pomacentrus  prosopotaeni  »  B  kr 

Glyphisodon  rahti  CV. 

*Cheilinus  diagrammus  CV. 

*Fcanis  aerugincsus  CV. 

*  Arothron  melanorhynchos  Blkr. 

*Balistes  lineatus  BI. 

Slechts  5  dezer  soorten ,  de  niet  met  een  *  gemerkte ,  waren 
reeds  van  Halmaheira  bekend,  zoodat  de  kennis  van  dit  eiland 

door  de  vermelde  verzameling  met  die  v*n  23  soorten  verrijkt 
wordt.  Nieuw  daarvan  voor  de  kennis  der  Moluksche  wateren 

zijn  Lethrinus  cocosensis  Blkr,  Cichlops  trispilos  Blkr,  Pomacen- 
tras  prosopotaenia  Blkr,  Scarus  aeruginosus  CV.  en  Arothron 

melanorhynchos  Blkr,  en  tevens  nieuw  voor  de  wetenschap 

slechts   Cichlops  trispilos    en  Arothron  melanorhynclios. 

De  thans  van  Halmaheira  bekende  soorten  zijn  de  volgende  89. 

H)  Zie  Bijdrage  tot  de  kennis  der  iclitliyologisehe  fauna  van  Halma- 

heira (Giloloj  in  Natuurk.  Tijdschr.  Ned.  Indië  Dl.  VI  p.  49  etc.  Daar 

zijn  slechts  G5  soorten  opgesomd,  doordien  verzuimd  is  geworden  Glyphi- 

sodon rahthi  CV.,  welke  ik  vroeger  reeds  van  Sindangole  ontving,  in  de 

tlijs  te  vermelden. 
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Species  piscium  Halmaheirenses  kucusque  cognitae. 

1.  A.pogon  raacropterus  K.  v.  II.,  Nat.  T.  X.  [nd.  II  p.  168.  Sindangole. 

2.  Cheilodipterua  quinquelineatua  CV.,  ibid.  [lip.  253,         Sindangole. 

3.  A.uibassis  nalua  CV.,  ibid.  IV  p.  453.  Sindangole. 

'1.  Serranus  alboguitatus  CV.,  ibid.  p.  103.  Sindangole. 

5.  Mesoprion  fulviflamma  Blkr,  ibid.  III  p.  5.'):;.  Sindangole. 

''..            ,,        bottonenais  Blkr,  ibid.  lip.  170  S  Mesoprion, 
janthinurua  Blkr,  ibid.  VI  p,  52.  Sindangole. 

7.  ,,        liueolatua  Blkr,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Perc.  Sindangole. 

„         marginatus  B  kr,  XTat.  T.  N.  Ind.  III  p.  554.  Sahu. 
9.  ,,         monostigma  CV?,   V.  B.  Gen.  XXII  Perc  Sindangole. 

10.  ,,         octolineatus  B'.fcr,  ibid.  Sindangole. 
11.  Hel. 'tos  polytaeui*  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  VI  p.  53,  Sindangole. 

;_'.  Holocentrum  diadema  CV.,  ibid.  III  p.  259.  _                    Sahn. 
13.  „  leonoï  les  Blkr,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Tere.  Sahu. 

14.  „         oiientale  CV.,  ibid.  Sindangole. 

15.  Myripristia  parvidena  CV.?,  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  261.  Sindangole. 

10.  ,,  violaceua  Blkr,  ibid.  II  p.  234.  Sindangole. 

17.  Sphyraena  Commersonii  CV.,  N.T.  N.  Ind.  VII p.  425.  Sindangole. 

IS.  ,,  obtusata  CV.,  ibid.  VII  p.  364.  Sind.  oL,  Sahn. 

19.  Polynemua  kuru  Blkr,  ibid.  IV  p.  000.  Sindangole. 

20.  Upencns  barbeiinus  CV.,  i  i  1.  II  p.   172.  Sindangole. 

21.  „         trifasciataa  CV.,  ibid  II  p.   2  57.  Sindangole. 

22.  (Jpeneoïles  vittatus  Blkr.  r;  Upeneoïdea  bivittatus  Blkr.    Sindangole. 

23.  Synaneeia  bracldo  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII  Sclerop.  Sahu. 

24.  Diagramma  lineatum  CV.,  Nat.  T.  N.  Ind.  IV  p.  1 12.    Sindangole. 

25.  ,,         radja   Blkr,  ibid.  V  p.  336.  Sahn. 

2  '.  Si-olopsides  bilineatas  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXlII  Sciacn.  Sindangole. 
27.  ,,        lycogeuis  CV.,  ibid.  Sindangole. 

2-.  ,,         margaritifer  CV.,  ibid.  Sahu. 
29.  Ileterognathodon  bifasciatus  Blkr,  ibid.  Sindangole. 

30.  Pagrua  heterodon  Blkr,  ibii.  VI  p.  54.  Sindangole. 

3.1.  Pentnpns  anreolineatus  CV.,  ibid.  VI  p.  55.  Sindangole. 

32.  Lethiinua  c  icosensia  Blkr,  ibid.  Vil  p.  40.  Sahu. 

33.  ,,        latifrona  Rüpp.,  ibid.  II  p.  220.  Sahn. 

34.  Caesio  coerulaureos Lacep.  Verh. B. Gen. XXI lIMaen.  Sindangole. 

35.  ,,        erythrogaster  K.  v.  IT.,  ibid.  Sindangole. 

36.  Gerrcs  filamentosus   CV.,  ibid.  Sindangole. 

37.  ,,       macrosoma  Blkr.,  Nat.  T.  N.  Ind.  VI  p.  56.    Sindangole. 

38.  Chaetodon  auriga  Forak.,  ibid.  V  p.   164.  Sind.  oh.  Sahn. 

39.  ,,  baronessa  CV.,  ibid.  II  p.  239.  Sahu. 

40.  ,,  Bennetii  CV.,  ibid.  IV  p.  467.  Sindangole. 

41.  „  lunola  CV.,  ibid.  VI  p.  57.  Sindangole. 
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42.  Chaetodon  oligacanthus  Blkr,  Verh.  B.  Gen.  XXIII 

Chaet.  N.  T.  N.  Ind.  I  p.   105.  Sind.  ol.,  Sahu. 

43.  „  princeps  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXIII  Chaet.  Sahn. 

44.  „  strigangulus  Soland.,  N.  T.  N.  I.  II  p.  239.  Sahu. 

45.  ,,  vittatns  BI.,  Verh.  B.  Gen.  XXIII  Chaet.  Sahu. 

46.  Zanolus  cornutus  CV.,  ibid.  Sindangolc 

47.  Drepane  pnnctata  CV.,  ibid.  Sind.  ol.,  Sahu. 

48.  Holacanthus  mesoleucos  CV.,  ibid.  Sahu. 

40.  Pempheris  mangula  CV.,  ibid.  Sahu. 

50.  „  oualensis  CV.,  Nat.  T.  N.  Ind.  lip.  242.    Sindangolc. 

51.  Scomber  loo  CV.,    Verh.  B.  Gen.  XXIV  Makr.  Sindangolc. 

52.  Chorinemus  sancti  Petri  CV.,  ibid.  Sindangolc 

53.  Caranx  Forsten  CV.,  ibid.  Sindangolc 

54.  „        melarapygus  CV.,  Nat.  T.  X.  Ind.  Vip.  53.   Sindangolc. 

55.  Selar  Hasseltii  Blkr,  ib.  I  p.  359.  V.  B.  G.  XXIV  Makr.  Sindangolc. 

56.  „      torvus   Blkr,  Verh.  B.  Gen.  XXIV  Makr.  Sindangolc 

57.  Gazza  equulaeformis  Ilüpp.,  Nat.  T.  X.  Ind.  IV  p.  261.    Sindangolc 

58.  Equula  ensifera  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXIV   Makr.       Sindangolc 

59.  „       filigera  CV.,  ibid.,  Nat.  T^N.  Ind.  III  p.  165.  Sindangolc. 

60.  Amphacanthus  cyanotaenia  Blkr,  ibid.   IV  p.   606.       Sahu. 

GI.  Atanthurus  scopas  CV.,  ibid.  II  p.  348.  Sahu. 

62.  „  strigosus  Benn.,  ibid.  IV  p.  264.  Sahu. 

63.  Mugil   cyl'mdncus  CV.?,  ibid.  IV  p.   266.  Sindangolc. 
64.  Eieotris   aporos  Blkr,  ibid.  IV  p.  59.  Sindangolc 

65.  Echencis  nencrates  L.,  V.  B.  Gen.  XXIV  Chiroc  etc.  Sfndangole. 

G6.  Fistularia  immaculata  Coram.,  N.  T.  N.  Ind.  III  p.  281.  Sindangolc 

67.  Amphisile  scutata  Cuv.,  ibid.  II  p.   245.  Sindangolc. 

68.  Cichlops  trispilos  Blkr,  ibid.  IX   p.   110.  Sahu. 

69.  Pomacentrus  fasciatus  CV.,  ibid.  IV  p.  482.  Sindangolc 

70.  ,,  nematopterus  Blkr,  ibid.  III   p.   2S5.       Sindangolc. 

71.  ,,  prosopotaenia    Blkr,    ibid.  III  p.  67.       Sahu. 

72.  Glyphisodon  rabti   CV.,  ibid.  III  p.  287.  Sind.  ol.,  Sahu. 

73.  Julis  (Ilalichocrcs)    diesdrisrnenacantheïdes  Blkr,  ib. 

IV  p.   121.  Sindangolc 

74.  Cheilinus  diagrammus  CV.,    Verh.  Bat.  Gen.    XXII 

Gladsch.  Labr.  Sahu. 

75.  ,,         trilobatus  Laccp.,  ibid.  Sindangolc. 

76.  Scarus  aeruginosus  CV.,    ibid.  Sahu. 

77.  ,,       macrocheilos  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  VI  p.  60.  Sindangolc. 

78.  Belone  brai-byrhynchos   Blkr,  ibid.  VI  p.  61.  Sindangolc 

79.  Hemiramphus  Commersonii  CV.,  V.B. G.  XXIV  Snoek.  Sindangolc 

80.  Clupcoïdes  raacassariensis    Blkr,    ibid.    XXIV    Har., 

Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  772.  Sindangolc 

81.  Pcllona  Uoevenii  Blkr,  ibid.,  ibid.  III   p.   712.  Sindangolc 

82.  Chatoessus  chacunda  CV.,  ibid.  XXIV  Haring.  Sindangolc 
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83.  Saurua  Bynodns  CV.,   Nal    T.   N.   [nd.  II   p,  257.  Sindu 

84.  Saurida  oobulosa  GV.,  ibid.  III   p.  292.  Siudangole. 

85.  Arotbron  melanorhynchoa  Blkr,  il).  IX   p,  lil.  Sabu. 

Balistes  lineatus  Bi.,  Vorli.  B.  Gen.  XXIV    Batist.  S.vbu. 

87.  Monacanthua  jtomentosua  Cuv.,  ibid.  Sindangolo. 

utariua  laevia  Cuv.,  ibid.  Sindangole. 

89.  S  ilenognathua  Blochii  Bikr,  ib,  XXV  Troak.   Vissc'i.  Sindaneolc, 



DESCRIPTIONES  SPECIERÜM  DIACNOSTICAE. 

PSEUDOCHROMIDES. 

Cichlops  trispilos  Blkr. 

Cichl.  corpore  oblongo  compresso,  altitudine  4  fere  in  cjus  longitudine  , 

latitudine  2  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  obtuso  convexo  4|.  ad  4* 

in  longitudine  corporis.  vix  longiore  quam  alto  ;  oculis  diametro  4  circi- 

ter ïn  longitudine  cupitis;  rostro  obtuso  oculo  breviore;  osse  suborbitali 

oeuli  diametro  multo  humiliore  ;  maxilla  supeiioré  2i  circiter  ia  longitu- 

dine ctpiis,  sub  oculo  desinente;  maxilla  inferiore  paulo  prominente;  ric- 

tu  valde  obliquo;  dentibus  maxilla  superiore  pluriseriatis  seiia  externa 

conicis  majoribus  antice  caninis  2  magnis,  maxilla  inferiore  antiee  pluri- 

seriatis lateribus  uniseriatis,  antice  serie  externa  caniuis  2  vel  4  mognis, 

lateribns  inaequalibus  utroque  latere  caninis  2  vel  1;  dentibus  vomerinis 

in  vittam  subsemilunarem  disposiüs;  dentibus  palatinis  inconspicuis ;  maxil- 

lis,  rostro  mentoque  alepidotis;  front  e,  vertice  ossibusque  opercularibus 

totis  sqtiamosis  anacantliis;  praeoperculo  margine  rotundato  membranaceo 

crenulatoj  squamii  capite  corporeque  antice  cijcloïdeis,  corpore  medio 

posticeque  ctenoïdeis,  GO  ad  65  in  serie  longitudinalij  linea  laterali  tubu- 

lis  simplicibus  notata,  sub  radio  dorsali  19°  circiter  interrupta,  sub  radio 

15°  circiter  reincipientej  pinnis,  ventralibus  exceptis,  basi  squamosis ;  dor- 
sali ante  radicera  pectoralis  incipiente  postice  acuta,  radio  longissimolA 

circiter  in  altitudine  corporis,  radiis  anticis  radiis  postiois  longhsimis  multo 

se  1  minus  duplo  brevioribus;  pectoralibus  et  caudali  obtusis  rotundatis  5 

circiter,  ventralibus  acutis  6  circiter  in  longitudine  corporis;  anali  pos- 

tice acuta  dorsali  non  humiliore;  colore  corpore  superne  antice  fusces- 

cente-rubro,  inferne  et  postice  pulchre  rubro ;  genis  ros'troque  vittis  viola- 
ccis  obliquis;  oculo  superne  et  postice  vitta  violacea  cincta;  squamis  operculis 

et  dorso  antice  singulis  macula  violacea;  pinnis  pulchre  rubris,  imparibus 

iiigiicmte-violaceo  et  coeruleo  limbatis ,  dorsali  partespinosaviolacea^parte 

radiosa  antice  violasccnte  guttulis  minimis  rubris  vel  coeruleis,  parte  media 

violascente  et  parte  posteriore  pulchre  rubra  vittulis  pluribus  longitudinalibus 

dilute  coeruleis;  dorsali  insuper  radium  6m  inter  et  9m  maculis  3  magnis 
ovalibus  profunde  violaceo-coeruleis  basi  pinnae  approximatis ;  pectorali- 

bus. basi  macula  fuscesccntc;  ventralibus  antice  coerulescente  marginatis. 

B.  C.  D.  2/25  vel  2/26.  P.  2/1 G.  V.  1/5.  A.  3/14  vel  3/15.  C.  1/15/1 
et  lat.  brev. 
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Habit.  S:ilm,  Halmahoirac  insnlae,  in  raari. 

fjongitndo  spe»  iminid  unici    I ! 

mi.  Deze  soori  is  na  verwant  aan,  Cichlops  llellmuihii 

Blki  (Nat.  T.  Ned.  End.  VI  p.  329)  van  Flores.  Zij  onder- 
scheidt er  zich  van  door  betrekkelijk  grooteren  en  hoogeren 

kop,  kortere  buikvinnen,  hooger  voorste  gedeelte  der  straalach- 
tisre  rusrvin  en  door  de  drie  groote  ovale  violetblaanwe  vlekken 
op hel    vlies  der  riiinin   tusschen  i\cn  6n  en   !)>l    straal. 

GYMNODONTES. 

Arothrou  melanorhynchos  Blkr- 

Arotlir.  corpore  oblongo  rylindraceo,  altitudine,  ventre  aëre  non  repleto, 

4  ei:  citer  in  ejna  longitudine;  capite  ocuto  4  circiter  in  longitudine  corporis; 

linea  rostro-frontali  concava;  oculia  superü  (cornea)  4*.  circiter  in  Iongiüu- 

tadine  eapitis,  diametris  '2  circiter  distantibns;  papiilis  nnsalibus  utroqne 
latere  2  oblongis  b«si  iu:itis;  maxilla  supeiiore  ante  maxillam  inferiorem 

prominente;  capite  oorporeque  spinnlis  valde  conspicnis  scabris,  spinulis 

»ne  Buprafcapulari  spinnlis  ceteiis  longioiibus;  labiis,  basibus  pinnarum 

caudaqne  postice  Iaevibus;  linea  laterali  inconspictta;  ventre  aëre  repleto 

corpore  humiliore;  pinnis  obtusis  rotundatis,  dorsali  et  anali  plus  duplo 

altioiibus  quam  ba>i  longis,  candali  4|  circiter  in  longitudine  corporis; 

orpore  nucha  dorsoqne  violascente-coeruleonebulis  aurantiacid  vario,  fron- 

te,  genis ,  regione  operculaii,  niento,  lateribns  caudaque  pulcberrime  nu- 

rnntiaeo,  ventre  margaritaceo  aurantiaco  nebulató-reticulato;  capite,  late- 

ribus,  canda  ventreqne  maculis  violaceo-nigris  rotandis  parcissimis  sparsis; 

labiis  papillisqne  nasalibns  nigris;  pinna  dorsali  violacso-nigra  superne  hitc 

albo  marginata;  pectoralibus  coerulescente-byalinis  basi  maxima  partc  ni- 

gris; anali  alba  5  caudali  violaceo-coerulea,  superne,  inferne  et  postice  late 
nata. 

1).   2/8.    i'.   2/16.    A.    1/3.  C.   2/7/2. 
Habit.  Sahu;   Halm  isnlae,  in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici    170'". 

Aanm.  Deze  fraaije  Arotliron  is  verwant  aan  Arothrou  dia- 

dematus  (  Tetraödon  diadematus  llüpp. ).  J)c  kleuren  zijn  bij 

laatstgenoemde  echter  veel  niindei  fraai  ,  terwijl  de  aarsvin  er 

donker    gekleurd   is,    de    zwarte    buikvlekken    ontbreken  en    er 

1  breedc  zwarte  band  gaat  van  de  borstvin  over  oo^en  en 

rhoofd  naar  de  borstvin  der  tegenovergestelde  zijde. 
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Ik  stip  hier  nog  aan  dat  mijne  Tetraödon  Kunhardtü  (Vcrh. 

B.  Gen.  XXIV  Blootk.  Yisscli.  en  Nat.  T.  N.  Ind.  ï,  70, 

III  p.  79)  hoogstwaarschijnlijk  dezelfde  soort  is  als  Tetraödon 

sedber  Eyd.  Soul.  [Tetraödon  a  hrosses)  afgebeeld  in  de  zoölogie 

der  reis  van  de  Bonite,  zoodat  zij  genoemd  zal  beliooren  te 
worden  Arothron  scaber. 

Scripsi  Batavia  Calendis  Aprilis  mdccclv. 



N   l  E  IJ  W  E     B  IJ  D  11  A  G  E 

TOT     U  E     KENNIS     D  E  11 

1  C  H  T  II Y  O  L  O  G I  S  C  II  E    FAUNA 

VAN 

S  II  M  B  A  W  A 

D  O  O  11 

I'.     K   L   K   E  H  K  ». 

In  het  jaar  1S4S  gaf  ik  ccne  eerste  Bijdrage  tot  de  kennis 

der  vïschfauna  van  het  eiland  Sumbawa  (1).  Ik  noemde  daarin 

op  een  aantal  van  47  soorten,  welke  door  den  heer  II.  Zoe- 

einger  tijdens  zijne  reis  over  Sumbawa  te  Bima  waren  ver- 
zameld (2). 

De  lieer  D.  M.  Pii/eer,  inspekteur  der  hospitalen  op  de 

buitenbezittingen,  door  wiens  welwillende  medewerking  mij  reeds 

vele  vischsoorten  van  Celebes  zijn  geworden,  heeft  insgelijks  te 

Bima  eenige  soorten  voor  mij   doen  verzamelen  t.  w. 

(1)  A  Contribution  (o  the  knowledge  of  ihe  ichthyological  fauna  of 

Sumbawa.  Journal  of  the  Indian  Arctiipelago  and  Eaatero  Asia  ,  Vol.  II 

p.   632  -C39. 

(2)  Eenigen  dier  soorten  heb  ik  in  die  Bijdrage  minder  juist  opgegeven, 

doordien  ik  toen  ,  te  Soera bn ja  verblijvende,  mijn  kabinet  niet  kon  raad- 

plegen    en    slechts    zeer    beperkte    letterkundige     hulpmiddelen     ter    mijner 

beschikking  waren.      De    onjuiste   bepalingen  ,    in  genoemde    bijdrage    voor- 

komende  ,    zijn    in   deze   verbeterd. 

IX.  9 
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1.  *5erranus  celebicus  Blkr.  9.  Platax  teira  CV. 

2.  *        »  marginalia  CV.  10.  *Caranx  Forsteri  CV. 

3.  *Mesoprion  lineolatus  Blkr.  11.  *Amphacanthus  hexagonatus  Blkr. 

4.  Therapon  servus  CV.  12.  *Atherina  duodecimalis  CV. 

5.  *  Upeneoïdes  vittatus  Blkr.  13.  *Cossyphus  macrodon  Blkr. 

6.  Pterois  volitans  CV.  14.  *Scarus  micrognalhos  Blkr. 

7.  *Chaetodon  lunula  CV.  15.   Ostracion  cubicus  BI. 

8.  »  vagabundus   BI. 

De  10  met  een  ~x~  gemerkte  soorten  kende  men  tot  nog  toe 
niet  van  Sumbawa,  waardoor  liet  geheele  aantal  mij  thans  van 
Sumbawa  bekend  ̂ ewordene   soorten  bedraagt  57  t.  w. 

1.  Lates  nobilis  CV.  Verh.  B.  Gen.  XXII  Perc. 

2.  Apogon  melas  Blkr,   ibid.  Journ.  Ind.   Arch.   II  p.  635. 

3.  »        raultitaeniatus  Ehr.,  ibid.,  ibid.  II  p.  635. 

4.  »       hyalosoma  Blkr,    Nat.  T.  N.  Ind.  ̂ j  Apogon    thermalis    Blkr. 

ibid.  II  p.  635. 

5.  Arabassis  nalua  CV.,  Nat.   T.  N.  Ind.   IV  p.  453. 

6.  Serranus  celebicus  Blkr,  ibid.  p.  217. 

7.  »  crapao  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Perc. 

8.  »  marginalis  CV.,  ibid. 

9.  »  pardalis  Blkr,   ibid. 

10.  Mesoprion  erythropterus  CV.,   ibid. 

11.  »  lineolatus  Blkr,   ibid. 

12.  Therapon  servus  CV.,   ibid. 

13.  Holocentrum  saramara  CV.  Nat.  T.  Ned  Ind.  III  p.  555. 

14.  Sillago  malabarica  Cuv.  ̂   Sillago  acuta    CV.  Verh,  B.  G,  XXII  Perc. 

15.  Upeneoïdes  -vittatus  Blkrzi  Upeneoïdes  bi vittatus  Blkr. 
16.  Pterois  volitans  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Sclerop. 

17.  Apistus  Zollingeri  Blkr,   ibid.,   Journ.  Ind.  Arch.  II  p.  63G. 

18.  Pristipoma  nageb  Riipp.,  Verh.  B.  G.  XXIII  Sciaen.  —  Pristipoma  kaakan 

Blkr,  Journ.  Ind.   Arch.   II  p.  636  nee  CV. 

19.  Scolopsides  lycogenis  CV.,   Verh.   Bat.   Gen.  XXIII  Sciaen. 

20.  Ileterognathodon  bifasciatus  Blkr,   ibid. 

21.  Chrysophrys  calamara  CV.,   ibid.   Spar. 

22.  Caesio  erythrogaster  K.  v.  II.  ibid.    XXIII  Maen. 

23.  Chaetodon  lunula  CV.  Nat.   T.  Ned.  Ind. 

24.  »  octofasciatus  BI.  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII  Chaet. 

25.  »  princeps  CV.  z^  Chaetodon  Sebae  CV.  ibid. 

26.  »  vagabundus  BI.  ibid. 

27.  Heniochus  macrolepidotus  CV.,   ibid. 

28.  Platax  teira  CV.  =j  Platax  Leschenaldi  CV.,   ibid. 

29.  Toxotcs  jaculalor  CV.,  ibid. 

30.  Caranx  Forsteri  CV.,  ibid.  XXIV  Makr. 
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31.  Caranx  ekala  CV.  —  Caranx  xanthopygua   Blkr,  Journ.  Iiul.  Arch.   II 

p.  033  nee  (V. 

32.  Equula  gomorah    CV.  Verh.   Bat.    Gen.    XXI V  Wakr.  =:  Fquula  caballa 

Blkr,  ibid.  nee  CV. 

33.  Amphaoanthua  doraalia  CV.,  Verh.    Bat.    Gen.    XXIII    Teut».  =S  Ara- 

phaca'nthua  margaritiferua  Blkr,  ibid. 
33.  »  nexagonatoa  Blkr,  Nat.  T.  Wed.  Ind.  Vil  p.  41. 

31.  Mugil  Duasurnieri  CV.?  Journ.  Ind.  Arch.  II  u.  037. 

30.  Atherina  bimanenaia  Blkr,  ibid.  II  p.  037. 

37.  »        duodecimalia  CV.  Nat.  T.  Ned.  Ind.  [I  p.  485. 

38.  Gobius  erythrophaioa  Blkr,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII  Gob. 

30.         »       quinqueatrigatua  CV.,   ibid. 

40.  Pomacentrua  fasciatua  CV.  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  482. 

41.  »  trifasciatua  Blkr^j  Pristotis  trifaaciatua  Blkr,    Journ.  Ind. 

Arch.  II   j>.  037. 

42.  »  vanicolenaia  CV.,  ib.  II  p.  G33. 

43.  »  \iolascens  Blkr  —   Pristotis  violaacena   Blkr,   ib.  II  p.  G37. 

41.  Daacjllua  aruanua  CV.  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VI  p.  188. 

45.  GJyphiaodon  bengalenaia  CV.,  Verh.  B.  Gen.  XXI  Labr.  eten. 

4G.  Beliaaea  frenatus  CV.?  Nat.  T.  N.  Ind.  II  p.  710. pj  Heliases lepisurua 

Blkr,   Journ.  Ind.  Arch    II  p.  033,    nee  CV. 

47.  Coaayphua  macrodon  ]}lkr,   Verh.  B.  Gen.  XXII   Gladsch.  Labr. 

48.  Julis   (Halichoeres)   modestus  Blkr,   ibid. 

40.  Scarus  micrognathos  Blkr,   ibid. 

50.  »     sumbaweusis  Blkr,   Journ.   Ind.  Arch.  II  p.  038. 

51.  Arophiaile  acutata  Cuv.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  II  p.  245. 

52.  Alausa  brevis  Blkr,   Journ.  Ind.   Arch.  II  p.  038. 

53.  Tropidichthyi  striolatus  Blkr,  N.  T.  N.    Ind.  VI  p.  503.  z^  Tetraödon 

papua  Blkr,   Journ.  Ind.   Arch.  II  p.  038. 

51.   Balistes  aculeatua  BI.,  Verh.  B.  Gen.  XXI V   Bi  list. 

55.    Alutarius  laevis  Cuv.   ibid. 

50.   Ustracion  cubicus  BI.,   ibid.   Ostrac. 

57.  »        cornutus  L.  ~  Ostracion   Valentini  Blkr,   ibid. 
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SCHEIKUNDIG  ONDERZOEK 

VAN    DE 

RESINA    CARANNAE. 
DOOR 

ï».    G.  WIJEKS. 

De  door  mij  onderzochte  resina  carannae,  afstammende  van 

de  Bursera  acuminata  Willd.  (Endl.  Enchir.  Botan.  p.  603)  kan 

liet  best  gebragt  worden  tot  de  derde  soort,  welke  door  den 

heer  Martius  is  opgegeven,  echter  met  dit  onderscheid,  dat 

zij  bij  gewone  temperatuur  eenen  niet  onaangenamen  harsach- 

tigen  reuk  verspreidt.  De  beschrijving  van  den  heer  Maktius 

is  als  volgt:  3  tot  ̂ l/z  duim  breede  1-10  duim  lange  in  de 
bladen  van  Maranta  lutea  ingewikkelde  stukken,  van  donker 

vuilgroene  kleur,  zonder  reuk  en  zonder  bijzonderen  smaak, 
in  de  warme  hand  niet  week  wordende. 

De  tot  onderzoek  gediend  hebbende  hars  kenmerkt  zich 

pl^sisch  en  chemisch  nog  als  volgt :  uitwendig  zijn  de  .stukken  van 

ribben  voorzien  en  vertoonen  duidelijk  de  afdruksels  van  bladen 

van  monokotijledonen,  als  ware  zij  in  weekeren  toestand  op 

deze  bladen  te  droogen  gelegd,  of  met  ze  omwikkeld:  de 

breuk  vertoont  een1  wasglans  en  is  als  het  ware  bezaaid  met 
kleinere  stukjes  van  eene  schoon  groene  kleur  en  gemengd 

met  stukjes  van  bladen  (insgelijks  van  monokotijledonen)  en 

fijn  verdeeld  znnd;  de  reuk  is  niet  onaangenaam  harsachtig; 

smaak  zwak  balsamisch;  tusschen  de  handen  knerst  zij;  zij 

wordt  in  de  warme  hand  niet  week  en  laat  zich  gemakkelijk 

tot  poeder  brengen,  welk  poeder  lichtgroen  van  kleur  is,  bij 

eene  temperatuur  tusschen   75  en  80  C.  weder    zamenbakt,  bo- 
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ven  100  C.  smelt  en  nog  verder  verhit  ontvlamt  en   mei   eene 

sterk  licht   en  roet  gevende  vlam  verbrandt,  ondei    teruglating 

van  eene  poreuse  kool :  met  ammonia  liquida  behandeld  ontstaan 

in  de  afgefiltreerde  vloeistof  door  een  zuur  geelachtige  vlokken, 

welke  aan  de  lnelit  snel  bruin  worden;  daarna  met  potassa  li- 

quida  behandeld  ontstaan  in  de  afgefiltreerde  vloeistof  door 

een  zuur  insgelijks  talrijke  vlokken,  welke  echter  lichter  ge- 
kleurd zijn  en  niet  zoo  spoedig  aan  de  lucht  bruin  worden; 

met  oplossing  van  potassa  caustica  gekookt,  gaat  er  eene  eigen- 

aardig scherp  riekende  neutraal  reagerende  vloeistof  over,  welke 

door  zwavelzuur,  salpeterzuur,  zoutzuur  en  nitras  argenti  niet 

wordt  veranderd;  het  terugblijvende,  bijna  drooge  gedeelte,  be- 
zit nog  dien  eigenaardigen  prikkelenden  reuk  en  is  van  eene 

donkerbruine  kleur,  terwijl  water  met  deze  stof  behandeld 

insgelijks  eene  donkerbruine  kleur  aanneemt  en  door  een 

zuur  ve^e  geelbruine  vlakken  uitscheidt:  water,  niet  de  hars 

gekookt ,  neemt  eene  geelachtig  groene  kleur  aan ,  alkohol  ins- 

gelijks; ether  neemt  er  eene  schoone  groene  kleur  door  aan, 

laat  echter  nog  veel  onopgelost;  ammonia  liquida,  met  de  hars 

gekookt,  neemt  eene  zwak  groene  kleur  aan;  potassa  caustica 

kleurt  de  hars  geelbruin;  carbonas  potassae  of  carbonas  sodae 

hebben  geene  merkbare  inwerking ,  en  ondergaan  geen  e  kleurver- 
andering ;  sterk  zwavelzuur  brengt  eene  schoon  roode  kleur  te  voor- 

schijn,  terwijl  er  eene  sterke  verhitting  plaats  grijpt ;  salpeterzuur 

of  zoutzuur,  hebben  geene  merkbare  inwerking. 

De  eigenschappen  van  de  verschillende,  door  inwerking  van 

ammonia  liquida,  potassa  liquida,  ether  en  alkohol  verkregene  lig- 
chanien   zijn   als  volgt. 

1.  Eigenschappen  van  het  ligchaam  uit  de  hars  verkregen , 

door  behandeling  met  ammonia  liquida  en  precipitatie  door  een 
zuur. 

A.  Deze  stof  wordt  uit  liet  ammoniakale  aftreksel  van  de  hars 

door  een  zuur  als  geelbruine  vlokken  geprecipiteerd ,  welke  op 

het  water  drijven  en  na  drooging  gedeeltelijk  in  ether  oplos- 

baar zijn.  De  etherische  oplossing  laat,  na  verdamping  van 

den  ether,  een   geelbruin  ligchaam  terag,   hetwelk  in    verwarm- 
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den  alkoliol  volkomen  met  een  geelbruine  kleur  oplosbaar  was. 

Deze  alkolioïisclie  oplossing  reageert  zeer  zwak  zuur,  wordt  met 

veel  water  verdund  melkachtig  troebel,  welke  troebeling  door 

ammonia  liquida  en  potassa  caustica  oogenblikkelijk  wordt  wegge- 
nomen; uit  de  alkolkolische  oplossing  worden  door  zoutzuur  witte 

vlokken  geprecipiteerd ,  door  verdund  zwavelvuur  insgelijks: 

sulphas  cupri  en  acetas  plumbi  geven  oogenblikkelijk  overvloe- 

dig precipitaat ,  hetwelk  bij  sulphas  cupri  groenachtig,  bij 

acetas  plumbi  witachtig-geel  is;  door  chloridum  hijdrargijri 
ontstaat  oogenblikkelijk,  door  nitras  argenti  langzamerhand  een 

precipitaat;  chloruretum  bariji  en  sulphas  protoxijdi  ferri  veroor- 
zaken insgelijks  precipitaten. 

B.   Het   in  ether  onopgeloste  was  van  eene  bruine  kleur ,  ge- 

makkelijk tot  poeder  te  wrijven  en  in  kokenden  alkoliol  gedeel- 

telijk met  eene  bruine  kleur    oplosbaar :  het  in  alkoliol  onopge- 

lost geblevene  werd  door  ammonia  liquida  en  oplossing  van  potassa 

caustica  volkomen  opgelost.  De  alkoholische  oplossing  reageerde 

zwak  doch  duidelijk    zuur,    werd   door   veel   water    melkachtig 

troebel,  welke  troebeling  door  potassa  caustica  geheel  werd  weg- 

genomen ,  terwijl  door  ammonia  liquida  de  troebeling  wel  gedeel- 

telijk, doch  niet  geheel  verdween:  zoutzuur  brengt  in  de  alkoho- 
lische oplossing  oogenblikkelijk  eene    witte  troebeling  te  weeg; 

gekoncentreerd  zwavelzuur  kleurt  de  oplossing  lichtbruin,  echter 

zonder    troebeling;    verdund    zwavelzuur   brengt    geene   merk- 

bare   verandering    te    weeg;    verdund    salpeterzuur.  veroorzaakt 

eene    zwakke    troebeling:    sulphas   cupri    brengt    eene    zwakke, 

doch  duidelijk  merkbare  troebeling  te  weeg;  acetas  plumbi  pre- 

cipiteert  geelbruine   vlokken;  nitras    argenti   veroorzaakt   bijna 

geene     troebeling;    chloridum    hijdrargijri     scheidt    kaasachtige 

vlokken  af;  sulphas  protoxijdi  ferri  precipiteert  bruinachtige  vlok- 

ken; chloruretum  bariji  brengt  een  gering  precipitaat  te  weeg. 

2.  Eigenschappen  van  het   ligcliaam   verkregen,   na    de   hars 

met   ammonia    liquida   behandeld  en  na  deze  met  potassa  caus- 
tica behandeld  en  door  een  zuur  geprecipiteerd  te  hebben. 

a.  De  stof  was  van  eene   geelbruine   kleur,   werd  door  ether 

gedeeltelijk  opgelost.     Na  den  ether   verdampt  te   hebben  bleef 
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er  uit  de  etherische  oplossing  een  ligchaain  terug  van  eene 

bruingele  kleur,  hetwelk  in  alkohol  gedeeltelijk  oplosbaar  was; 

de  alkoholische  oplossing  reageerde  zeer  zwak  zuur  en  scheidde  door 

vee]  water  harsachtige  in  potassa  caustica  en  ammonia  liquida  on- 

oplosbare vlokken  uit;  door  nitras  argenti  en  chloridum  hijdrar- 

gijri  ontstonden  overvloedig  witte  precipitaten ;  door  sulplias  cu- 

pri  en  acetas  plumbi  onstonden  insgelijks  precipilaten ;  zwavelzuur, 

salpeterzuur  en  zoutzuur  veroorzaken  insgelijks  precipitaten  ,  welk 

precipitaat,  vooral  na  toevoeging  van  zoutzuur,  vrij  sterk  is. 

b.  liet  in  ether  onopgeloste  gedeelte  werd  in  alkohol  bijna 

volkomen  opgelost;  het  in  alkohol  onopgelost  geblevene  werd 

door  ammonia  liquida  en  posassa  caustica  bijna  oogenblikkelijk 

opgelost  onder  bruine  verkleuring:  de  alkoholische  oplossing 

was  lichtgeel  en  reageerde  zeer  zwak  zuur ;  door  veel  water  ont- 
stonden in  de  alkoholische  oplossing  witte  vlokken ,  welke  door 

ammonia  liquida  en  oplossing  van  potassa  caustica  gedeeltelijk 

werden  weggenomen ,  doch  het  vocht  nog  eene  melkachtige  troe- 

beling  lieten  behouden;  door  verdund  zwavelzuur  en  zout- 

zuur ontstond  witte  troebeling;  verdund  salpeterzuur  scheidde 

witachtige  vlokken  uit;  sulplias  cupri  en  acetas  plumbi  bragten 

sterke  precipitaten  te  weeg,  waarvan  het  eerste  witachtig  groen, 

liet  tweede  geelachtig  was;  nitras  argenti  en  chloridum  hijdrar- 

gijri  bragten  insgelijks  precipitaten  te  weeg;  door  chloruretum 

bariji  en  sulplias  protoxydi  ferri  werd  geene  verandering  te  weeg 

gebragt;  zwavelzuur,  op  de  drooge  stof  gegoten,  nam  eene 

geelroode  lileur  aan ,  waaruit  door  water  vlokken  werden  gepre- 

cipiteercl;  salpeterzuur  kleurde  lichtgeel;  zoutzuur  geene  inwer- 
king. 

3.  De  in  ether  opgeloste  stof  was,  na  gedeeltelijke  droo- 

ging, niet  meer  volkomen  oplosbaar  in  ether;  het  in  ether  onopge- 
lost geblevene  werd  noch  door  alkohol,  noch  door  ammonia  liquida 

of  oplossing  van  potassa  caustica  opgelost ;  door  het  laatste  echter 

nam  de  stof  eene  gele  kleur  aan.  In  de  etherische  oplossing  scheiden 

zich  door  veel  water  witte  vlokken  uit,  terwijl  alkohol  eenig- 

zins  melkachtig  troebel  wordt,  wanneer  deze  bij  de  etherische 

sol  ut  ie   vordt  gedaan.     De    met    ether   uitgetrokkene    stof 
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van  eene  donkergroene  kleur  en  bleef  na  verdamping  van  den 

ether  terug,  de  konsistentie  van  een'  balsem  bezittende,  en 
door  dagen  lange  verhitting  op  80°  C.  gedeeltelijk  vast  wor- 
dende. 

4.  De  met  ether  uitgetrokkene  en  gedeeltelijk  gedroogde 

stof,  scheidde,  na  behandeling  met  alkohol  en  uitdamping  van 

dezen,  een  harsachtig  wit,  langzamerhand  bruin  en  eindelijk 

groen  wordend  ligchaam  uit,  welks  alkoholische  oplossing  vrij 

sterk  zuur  reageerde.  De  alkoholische  oplossing  werd  door  veel 

water  eenigzins  melkachtig,  welke  melkachtige  troebelheid  door 

ammonia  liquida  en  oplossing  van  potassa  caustica  oogenblikkelijk 

verdween;  de  alkoholische  oplossing  werd  door  zwavelzuur  bruin 

gekleurd,  terwijl  er  eene  wit-geelachtige  troebeling  ontstond 

waarschijnlijk  door  de  dekomponerende  inwerking  van  het  zwa- 

velzuur te  weeg  gebragt;  verdund  zoutzuur  en  salpeterzuur  brag- 

ten  geene  preeipitaten  te  weeg:  door  nitras  argenti  en  chlori- 

dnm  hijdrargijri  ontstond  zwakke  witte  troebeling;  sulphas  cu- 

pri  en  acetas  plumbi  bragten  zeer  zwakke  troebeling  te  weeg; 

door  chloruretium  bariji  ontstond  een  vrij  sterke  troebeling; 

door  sulphas  protoxijdi  ferri  werd  het  vocht  bruinachtig  en  scheid- 
de sreelbruine  vlokken  uit. 

Kiuant'datieve  analij, se. 

0,395  gr.  van  de  fijngewrevene  hars,  eerst  onder  een'  exsic- 
cator  eenige  dagen  gedroogd  om  het  hijgroskopische  water  te  ver- 

wijderen, verloren  door  opeenvolgende  uittrekking  van  ether, 

water  en  alkohol  het  volgende. 

0,19075  door  ether    uitgetrokkene  stof, 

0,01475  door  kokend  water    uitgetrokkene  stof 

0,03175  door  kokenden  alkohol  uitgetrokkene  stof 

terwijl  er  als  rcsMuvtm  ...  ,. 

op  het  filtram  bleef  0,1 57 7o  welke  bij  gloerjwg  enz.  terugliepen 

0,395 
0,03075  en  er  dus  nog 

0,127      organische  stoffen  hierin  aanwezig  waren" 
De  hars  bestaat  dus  in   100  deelen,  uit 
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■1  v291    in   ether  oplosbare  slof. 

8,734  in  kokend  water  oplosbare  stof, 

8,03S  in  kokenden  alkcfhol  oplosbwe  slof, 
en   uit  S9.937  residuum,  welk  residuum 

100 

bleek  te  bestaan  uit   7,784  organische  stollen 

en    uit    32,153  in    ether,  alkoliol  en  water  onoplos- 
bare organische  stof. 

Ik  moet  hierbij  echter  aanmerken,  dat  ik  daarna  0,052  gr.  goed 

gedroogde  stof,  in  plaats  van  eerst  met  ether,  met  kokenden  al- 

koliol heb  uitgetrokken,  welke  na  uittrekking  met  den  alkoliol, 

drooging  bij   100ü  C.  enz.  wogen 

0,3945  gr.,  welke  dus  op  0,652  hadden  verloren  0,2575,  liet- 

welk  dus  geeft  voor  100  39,494,  zoodat  de  stollen  in  de  hars 

bevat    eigenlijk   zijn  op  100   deelen. 

8,797  in  ether  oplosbare  stof, 

39,194  in  ether  en  alkoliol  oplosbare  stof, 

3,734  in  kokend  water  oplosbare  stof, 

8,038  in  kokenden  alkoliol  oplosbare  stof, 

en  39,937  residuum,  hetwelk  bestaat 

100 

uit     ....      7,784  anorganische  stof 

en    32,153  organische  stof. 

1,61475  gr.  niet  gedroogde  stof  bleken,  door  drooging  bij  100° 
C.  te  bevatten  0,Q145  gr.  wateren  andere  bij  10 0o  C.  uit  de  hars 

vervlugtigende    stoffen,   hetwelk    dus  geeft  voor  100,  0,897°/o- 
Ik  heb  dit  water  niet  in  rekening  gebragt,  ten  eerste,  omdat 

ik  de  drooge  stof  heb  geanalijseerd  en  ten  tweede,  omdat  dit 

gehalte  nooit  normaal  kan  zijn  en  natuurlijk  van  den  korteren 

of  langcren  tijd,  in  welken  de  hars  aan  de  lucht  is  blootgesteld 
en  van  de  atmosferische  vochtigheid  moet  afhangen. 

j)e  resultaten  van  dit  onderzoek  zijn  dus. 

lc.  De  resina  carannae  is  een  mengsel  van  verschillende  stollen. 

2r.  1»  groene  kleur  schijnt  niet  oorspronkelijk  aan  de  hars 

eigen    te    zijn,    maar  gaat    bij    blootstelling  aan  de  lucht  lang- 
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zamerhand  van  kleurloos  tot  bruin  en  eindelijk  tot  groen  over. 

3e.  Om  deze  kleurlooze  hars  te  verkrijgen,  koke  men  de  re- 
sina  carannae  met  alkohol,  precipitere  met  loodoxijdehijdraat, 

verwij dere  door  hijdrogenium  sulphuratum  liet  lood  en  verdampe 

de  alkoholisbhe  oplossing  onder  een'  luchtpomp. 
4e.  Om  de  andere  stoffen  uit  de  hars  te  verkrijgen  behande- 

le  men  haar  beurtelings  met  ammonia  liquida  en  oplossing  van 

potassa  caustica,  precipitere  door  een  zuur ,  wassche  het  precipitaat 

uit  en  scheide  het  in  ether  en  alkohol  oplosbare  gedeelte,  ter- 

wijl ,  wanneer  men  het  vlugtige  produkt  afzonderlijk  wil  beko- 

men, ontstaande  door  behandeling  met  oplossing  van  potassa  caus- 

tica met  de  hars  en  destillatie ,  men  het  destillaat  met  ether  behan- 

dele  en  de  etherische  oplossing,  na  haar  afgescheiden  te  hebben, 

in  het  luchtledige  verdampe. 

Weltevreden ,  16  April  1855. 
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MINERAALWATER ,    VOORKOMENDE    1.\    DE    SOLFATARA 

KAWA  MANUK, 
RESIDENTIE  PRBANGER-REGENTSCHAPPEN,    AFDEELING  BANDONG, 

DOOR 

p.   jr.   si  a  ï  k  ei. 

Tn  Junghühn's  werk :  »  Java,  deszelfs  gedaante ,  bekleeding-  en 

inwendige  structuur'"  vindt  men  J.  K.  Hasskarl's  naauwkeurige 
en  getrouwe  beschrijving  der  solfatara  Manuk ;  de  heer  Hasskari. 

bezocht  haar  den  24n  September  1842.  Ik  bezocht  deze  solfatara 

voor  de  eerste  maal  den  10n  September  184.4  en  in  gezelschap 

van  den  heer  Bleekeb  nogmaals  den  23cn  Mei  1854.  In  den 

tusschentijd  van  bijna  10  jaren  vond  ik  de  werking  der  sol- 

fatara aanmerkelijk  toegenomen  en  haren  omvang  aanzienlijk  uit- 

gebreid. Ik  beklom  haar  langs  denzelfden  weg,  welken  door 

tien  heer  Hasskari.  was  gevolgd.  Het  laatste  gedeelte  van  dien 

weg  was  thans  moeijelijker  te  volgen  en  hier  was  de  werking 

der  solfatara  aanmerkelijk  vergroot,  want  op  meerdere  plaatsen 

hadden  nieuwe  instortingen  plaats  gehad,  waar  thans  de  vul- 

kanische dampen  ongestoord  kunnen  ontwijken  en  voortdurend  het 

gesteente  ontleden.  Men  ontwaart  in  de  solfatara  vele  mod- 

derpoelen (1)  van  grooteren  en  kleineren,  omvang,  meestal  met 

(1)     Vergelijk  de  beschrijving  van  den  heer  Hasskarl. 



kokend  mineraalwater  gevuld ,  door  hetwelk  onder  hevig  ge- 

druisch  gassen  ontwijken.  Het  trachietachtige  gesteente  in  de 

nabijheid  dezer  modderpoelen  is  grootendeels  tot  eenen  blaauw- 
aclitiffen  modder  ontleed  en  waar  de  rotsen  nosc  haren  uiter- 

lijken  vorm  hebben  behouden,  hebben  zij  haren  vasten  za- 

menhang  verloren,  zoodat  men  slechts  met  de  uiterste  voor- 

zigtigheid  gedeeltelijk  van  de  eene  tot  de  andere  modder- 

poel kan  komen.  Aan  een  dier  kokende  wellen,  waar  ik 

kon  naderen,  vond  ik  de  warmte  van  het  kokende  water  87,5° 

O.;  de  reuk  was  zwavelwaterstofgasachtig,  en  het  water  in  het 

bekken  van  omtrent  12  voeten  doormeter  troebel  door  fijnver- 

deelde  in  het  water  drijvend  gehoudene  ontleede  steenmassa  en  be- 

dekt met  geprecipiteerde  zwavel ,  gevormd  door  de  ontleding  van 

het  zwavelelwaterstofgas  gedurende  zijn  ontwijken  door  het  mi- 

nerale water.  Eenige  flesschen  water,  hier  vergaderd,  dienden 
tot  het  volgende  sèheikundige  onderzoek. 

Eigenschappen  van  het  water.  Het  rook  naar  zwavelwaterstofgas 

en  was  troebel  door  een  daarin  verdeeld  fijn  precipitaat  van 

eene  grijze  eenigzins  geelachtige  kleur;  smaak  eenigzins  zuurach- 

tig,  zamentrekkend,  inktachtig;  reaktie  zuur;  soortelijk  gewigt 

bij  eene  warmte  van  27,8°  C.  e=3  1,001. 
Door  koking  wordt  het  gefiltreerde  water  troebel,  neemt 

eenen  geelachtigen  tint  aan  en  zondert  later  een  geelbruin  pre- 

cipitaat af;  het  gekookte  water  reageert  zuur  en  kurkumapapier, 

daarmede  bevochtigd,  ondergaat  na  gedroogd  te  zijn,  geene 

kleursverandering.  Na  het  water  verdampt  te  hebben ,  bleef  een 

witachtig  zout  over  dat,  sterker  verhit  zijnde, zich  zwart  kleurde, 

zure  dampen  uitstiet,  zich  vervolgens  geelachtig  grijs  kleurde 

en  in  blaadjes  van  den  bodem  van  het  platinaschoteltje,  waarin 

de  uitdamping  plaats  had,  afsprong.  Na  hevige  gloeijing  bleef 

eene  bruinroode  poedervormige  aarde  achter. 

Met  salpeterzuur  zilveroxyde  behandeld,  bleef  het  gefiltreerde 

water  helder;  met  chloorbarijum  behandeld,  werd  zwavelzure 

barietaarde  gevormd.  Met  ammonia,  na  vooraf  chloorammonium 

te  hebben  toegevoegd,  werd  in  het  gefiltreerde  water  een  vlok- 

kig  precipitaat    gevormd,  dat  na    eenigen  tijd  eene  geelachtige 
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kleur  aannam;  dit  precipitaal  bleek  uit  aluinaarde  en  ijzcr- 

oxyde  te  bestaan.  In  het  filtraat  van  dit  preeipitaat  kon 

men  door  oxalas  calcis,  kalkaarde,  on  in  het  filtraal  door  bij- 

voeging van  phosphorzure  ammonia  bitteraarde  aantoonen. 

Met  cyaanijzerpotassium  behandeld  werd  in  het  gefiltreerde 

water  een  blaauwachtig  wit  preeipitaat  gevormd,  dat  .aan  de  lucht 

blootgesteld,  zich  na  eenigen  tijd  blaauw  kleurde.  Met  cy- 
aaniedijzerpotassium  word  dadelijk  eene  intensief  blaauwe  kleur 

en  na  weinige    oogenblikken    een   blaauw    preeipitaat    gevormd. 

Eene  ruime  hoeveelheid  gekoncentreerd  water  met  ammonia, 

koolzure  en  zuringzure  ammonia  behandeld,  na  verloop  van 

eenigen  tijd  gefiltreerd,  bet  filtraat  uitgedampt ,  bet  overblijven- 
de gegloeid,  vervolgens  met  water  en  eenig  zoutzuur  opgenomen, 

genoegzaam  sodaoplossing  toegevoegd,  gefiltreerd  m  bet  filtraat 

met  phosphorzuie  soda  door  koking  tot  droogwordens  toe  uit- 

gedampt, werd  na  behandeling  van  bet  overblijvende  met  koud 

water  geene  lithia-reaktie  waargenomen. 

Op  gebruikelijke  wijze  werden  opgespoord   potassa  en  soda. 

Gekoncentreerd  en  gefiltreerd  mineraalwater  met  zuivere  po- 

tassa  gekookt  on  de  dampen  over  vochtig  kurkumapapier  ge- 

leid, bad  geene  ammonia-reaktie  ten  gevolge. 

Genoegzaam  water  door  toevoeging  van  koolzure  soda  alka- 

lisch gemankt  zijnde,  werd  tot  droogwordens  toe  uitgedampt, 

vervolgens  met  gedestilleerd  water  opgenomen  en  gefiltreerd.  Het 

filtraat  werd  op  phosphorzuur  en  salpeterzuur  beproefd,  echter  er 

vrij  van  bevonden.  Het  in  water  onoplosbare  gedeelte  werd 

met  verdund  zoutzuur  behandeld,  en  de  afgescheidene  kiesel- 

aardé  (volkomen  oplosbaar  in  sodaloog)  door  een  filtrum  afgc- 
scheiden.  Een  gedeelte  van  het  filtraat  der  kieselaarde  tot 

droogwordens  toe  uitgedampt,  met  weinig  zoutzuur  en  water 

enomen,  met  koolzure  soda  bijna  verzadigd,  vervolgens  ge- 

noegzaam azijnzure  soda  en  een  droppel  ijzerchloried  er  toege- 

1,  vormde  zich  ani  spoor  phosphorzuur  ijzeroxydc.  Een 

Ite  van  hel  lil  (raat  der  kieselaarde  in  eene  goed  te 

sluiten  flesch-met    chloorammonium    en  overvloed  van  ammonia 
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behandeld,  na    eenigen  tijd  aan   het   alkalische    nitraat    zwavel- 
ammonium  toegevoegd,  gaven  sporen  van  zwavelmangaan. 

Er  zijn  dus  gevonden  potasc/i,  soda,  kalkaarde,  bitteraarde , 

aluinaarde,  ijzerproloxgde,  kieselaarde ,  zwavelzuur,  zwavelwa- 
terstof gas,  sporen  van  phospJiorzimr ,  mangaanwotoxyde  en  van 

organische  zelfstandig  lieden. 

Kwantitatief  ondetlzoek. 

1.     Bepaling    van    het    Zwavelzuur. 

254,46  grra.  water  gaven  bij  100°    C.   gedroogde  zwavelzure  barietaarde,   we- 
gende 0,394   grm. ,  waarin  bevat  zijn  0,13541  grm.  zwavelzuur, 

100    grm.  water  dus  0,053214  gnn.  zwavelzuur. 

2.     Bepaling  der  Jcieselaarde ,  van  het  ijzeroxijde ,   der  Icalkaarde ,  der 

bitteraarde  en   aluinaarde  en  hare  berekening  tot  zwavelzure  zouten. 

388,26  grm.  water  na  toevoeging  van  zoutzuur  tot  droogwordens  toe  uitgedampt, 

het  overblijvende  zout  verhit  en  vervolgens  met  zoutzuurhoudend  water  behandeld. 

Men  verkreeg  achtereenvolgens  0,0885  grm.    gegloeide  kieselaarde. 

0,0575     "  "         ijzeroxijde. 

0,018       //  «-  „       aluinaarde. 

0,0515     "     bij  100°  C.    gedroogden  oxalas  calcis. 
0,014  ,    ii     gegloeide    phosphorzure   bitteraarde. 

100  grm.  water  bevatten  dus  0,022794  grm.  kieselaarde: 

100  grm.  water   beantwoorden  aan  0,013264  grm.  oxalas  calcis, 

waarin    bevat  zijn  0,005088  grm.  kalkaarde, 

gevende  met  0,007268      *      zwavelzuur. 

0,012356      //      zwavelzure  kalkaarde, 

en   met  0,00327       ,,      water 

0,015626      »      gips. 

Voorts  beantwoorden  100  grm.  water  aan  0,01481  grm.  ijzeroxijde, 

gelijk  aan       0,01333     »     ijzerprotoxijde, 

gevende  met  0,014811     •>     zwavelzuur 

0,028141     »    zwavelzuur  ijzerprotoxycle. 
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In  0,014  grm.  gegloeide    phosphorzure   bitteraarJo   zijn  bevat  0,0051290  grm. 

bitteraarde  j   I0o  grm.  water  dua  0,00132]   grm. bitteraarde, 
00256S      "      zwavelzuur 

0,003884      "      zwavelzure  bitteraarde. 

100  grm.  water  beantwoorden  aan  0,00 1030  <^ï\n.  aluinaarde, 
rende  met  0,010852      »      zwavelzuur 

0.015488 zwavelzure    aluinaarde. 

3.     Bepaling  van  het  Vrij  Zwavelzuur. 

(i'cbuuJcn  aan  Je  potassa 
soda 

kalkaarde 

bitteraarde 

"    aluinaarde 

het  ijzerprotuxyde 

0,00091  grm. 

0,005313  , 
0,007268  n 

0,002563  » 

0,010852  n 
0,014811     * 

te    zamen  0,041717     » 

100  grm.  water  bevatten  zwavelzuur  0,053214     » 

dus  vrij    zwavelzuur  0,011497     » 

4.     Bepaling  der  Alkaliën. 

342,29  grm  water  werden  tot  Je  helft  uitgedampt,  vervolgeus  barietwater  toe- 

gevoegd, gekookt,  en  het  filtraat  met  koolzure  ammonia  ontleed.  Uit  het  filtraat 

werden  chlooralkalicn  daargesteld ,  wegende  volkomen  droog  0,0325  grm.  Door  be- 

handeling met  chloorplatina  werden  op  gewone  wijze  verkregen  0,019  grm.  hij 

100°  C.  gedroogd  chloorplatina-chloorpotassium,  waarin  bevat  zijn  0,0058  grm. 
chloorpotassium  en  bijgevolg  bedraagt   het   chloorsodium   0,0267  grm. 

0,0267  grm.  chloorsodium  beantwoorden  aan  0,032403  grm.  zwavelzure  soda 

en  100  grm.  water  bevatten  dus  0,009466  grm.  zwavelzure  soda,  waarin  bevat 

ziju   0,005313    grm.    zwavelzuur. 

0,005S  grm.  chloorpotassium  beantwoorden  aan  0,006779  grm.  zwavelzure  po- 

tassa en  100  grm.  w.itcr  dus  aan  0,00198  grm.,  waarin  bevat  zijn  0,00091  grm. 
zwavelzuur. 
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Resultaat. 

100  griii.  water  bevatten  gfm. 

Zwavelzure  potassa    0.001 9S 

//  soda       .  0.009-166 

//  kalkaarde    0.012356 

//       '   bitteraarde    0.003884 
h       .    aluinaarde    0.015488 

//  ijzerprotoxyde    0.028141 

Kieselaarde   -    0.022794 

Yrij  zwavelzuur    0.011497 

te  zamen  0.105606 

Zwavelwaterstofgas       .     ,    onbepaald 

Zwavelzuur  mangaanprotoxyde    sporen. 

Phosphorzuur           ld. 
Organische  zelfstandigheid           ld. 

Het  afgefiltreerde  precipitaat,  dat  in  het  water  verdeeld  was, 

is  een  zeer  fijn  poeder  van  eene  grijze  kleur  met  gele  bij  men- 

ging: in  een  aan  beide  einden  open  glazen  buisje  verhit,  wordt 

het  geel  gekleurd,  ontvlamt  vervolgens,  brandt  met  eene  blaau- 
we  vlam  onder  ontwikkeling  van  zwaveligzuur  en  vorming  van 

een  sublimaat  van  zwavel;  het  poeder  kleurt  zich  zwart;  in 

een1  platinalepel  vervolgens  gegloeid,  werd  het  grijsachtig-wit 
gebrand;  met  salpeterzuur  overgoten,  ontwikkelde  het  gebrande 

poeder  geen  koolzuurgas;  er  bleef  een  aanzienlijk  gedeelte 

van  onopgelost ;  in  het  nitraat  bragt  ammonia ,  na  voorafgegane 

toevoeging  van  chloorammonium,  een  vlokkig  precipitaat  te  weeg  , 

waarin  slechts  sporen  van  ijzeroxyde  bevat  waren.  Het  nitraat 

der  aluinaarde  bevatte  kalkaarde  en  iets  meer  dan  sporen  van 
bitteraarde. 

Een  weinig  van  het  oorspronkelijke  poeder  met  gedestilleerd 

water  behandeld  en  het'  nitraat  na  bijvoeging  van  salpeterzuur 
met  chloorbarijum  behandeld ,  gaf  eene  geringe  zwavelzuur-rcuktie, 
afkomstig  van  gips,  in  het  precipitaat    aanwezig. 
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Eene  ruime  hoeveelheid  van  het  poeder  kookte  ik  vervolgens 

gedurende  eenen  ruimen  tijd  met  koningswater,  verdunde  de 
vloeistof  met  water  en  filtreerde.     Aan  het  nitraat  werd  zooveel 

zuivere  potasch  toegevoegd,  tot  het  matig  zuur  reageerde.  Ver- 

volgens werd  het  genoegzaam  met  zwavelwaterstofgas  behandeld; 

er  zonderden  zicli  eenige  vlokjes  van  eene  bruinachtige  kleur  af, 

die,  gewasschen ,  met  ammonia  gedigereerd  werden.  Het  ammonia 

liltraat  vervolgens  in  een  waterbad  tot  droogwordens  toe  uitge- 

dampt zijnde,  bleef  eene  zeer  geringe  hoeveelheid  eener  zwarte 

stof  achter;  de  eene  helft  dezer  stof  in  een  dun,  aan  een  eind 

digt  gesmolten  en'  uitgetrokken  glazen  buisje  verhit,  subli- 
meerde; het  bovenste  gedeelte  van  het  sublimaat  was  wit  van 

kleur,  vervolgens  kwam  een  gele  ring  en  het  onderste  gedeelte 

was  metaalglinsterend  terwijl  een  reuk  naar  knoflook  merkbaar 

was;  er  bleef  over  een  zwart  stofje,  dat,  in  een"  platinalepel  ge- 
gloeid, ontvlamde  en  tot  een  spoor  verbrandde;  met  de  andere 

helft  der  stof  werd  na  bijvoeging  van  drooge  koolzure  soda  en 

cijaanpotassium  de  proef  herhaald  en  arsenik-reaktie  waargenomen. 
Het  zwavelprecipitaat ,  hetwelk  onoplosbaar  was  in  ammonia, 

was  bruinachtig  van  kleur,  doch  zoo  gering  in  hoeveelheid, 

dat  door  de  weinige  proeven,  die  ermede  genomen  zijn,  geene 

zekerheid  is  verkregen  omtrent  zijne  natuur. 

De  aanwezigheid  van  het  arsenik  in  het,  in  het  water  fijn  ver- 

deelde ,  precipitaat  is  hiermede  aangetoond ;  het  arsenik  is  waar- 

schijnlijk in  vorm  van  een  arsenig-  of  arsenikzuur  zout  in  het 
water  bevat  en  wordt  door  het  zwavelwaterstofgas  ontleed  en  met 

de  geprecipiteerde  zwavel  afgezonderd  in  uiterst  geringe  hoeveel- 
heden. 

Het  precipitaat  bestaat   dus  uit: 
Zwavel. 

Kieselaarde. 

Aluinaarde. 

Kal  kaar  de. 

Zwavelzure  kalkaarde. 

Organische  stof. 
IX.  10 
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Sporen   van  ijzeroxyde   en  bitteraarde. 
//         //     zwavelarsenik. 

//         //     een   zwavelmetaal ,    hetwelk  wegens   gebrek  aan 

stof  niet  bepaald  is. 

Batavia,  Maart   1855. 



VERGADERINGEN 

DEB 

NATUURKUNDIGE  VEREENIGING  IN  NEDERLANDSCII  1NDIE. 

BESTUURSVERGADERING, 

gehouden    den    7"  maart  1855  ten   huize  van  den    heer 

De  Biiuijn  Kops. 

Tegenwoordig  zijn  de  Direkteuren  de  II1L 

P.    BlEEKER,   President. 

J.    CtROLL,    Thesaurier. 

G.  F.  De  Biiuijn  Kops,  Bibiiothckaris. 

P.    J.    MaIER,    Direkteur  van  het  Museum. 

P.  Baron  Melvill  van  Carnbee. 

A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint. 

W.  M.  Smit. 

G.  A.  De  Lange,  Sekretaris, 

wonende  de  II H.  A.  W.  P.  Weitzei,  en  K.  P.  De  Seïff  de 

vergadering  als  gasten  bij. 

De  Direktie  neemt  de  volgende  besluiten  betrekkelijk  de 

stukken,  welke  bij  de  leden  sedert  de  laatste  bestuursvergadering 

in  rondlczing  geweest  zijn. 

lc.  Het  uittreksel  uit  het  Journaal  van  den  majoor  der  infan- 

terie den  heer  J.  C.  J.  Smits,  handelende  over  bijzonderheden  aan- 
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gaande  de  diamantputten  van  Wauwaan  zal  worden  opgenomen 

onder  de  berigten  voor  het  Tijdschrift. 

2e.  Het  artikel  getiteld:  Onderzoek  naar  de  kolen  gevonden 
langs  het  strand  der  Meeuwenbaai,  residentie  Bantam  door  Aquasi 

Boachi,  zal  in  het  Tijdsclirift  worden  opgenomen. 

3e.  Eene  reeks  van  weerkundige  waarnemingen  gedurende  een 

tijdvak  van  vijf  en  twintig  achtereenvolgende  maanden  te  Padang 

door  het  lid  den  heer  D.  J.  Uhlenbeck  gehouden ,  kan  wegens 

haren  grooten  omvang  niet  geheel  worden  geplaatst,  maar  de 

talrijke  opmerkingen  uit  die  waarnemingen  door  den  heer  Uhlen- 
beck afgeleid ,  benevens  de  daaruit  zamengestelde  grafische 

voorstellingen  zullen  in  het  Tijdschrift  worden  opgenomen. 

Wijders  wordt  nog  voor  het  tijdschrift  bestemd,  een  artikel 

getiteld:  Scheikundig  onderzoek  van  het  artesische  putwater  op 

het  eiland  Onrust  door  P.  J.  Maier,  hetwelk  behalve  de  analijse 

van  gezegd  water  nog  opgaven  bevat,  omtrent  de  verschillende 

aardsoorten,  welke  bij  de  boring  zijn  opgedolven,  te  meer  der 

aandacht  waardig,  omdat  het  eiland  Onrust  een  koraalrif  tot 
bodem  heeft. 

De  heer  Maier  neemt  op  uitnoodiging  der  Direktie  op  zich ,  een 

opstel  voor  het  tijdschrift  te  bewerken  nopens  het  vinden  van 

goud  te  Tjilatjap,  en  zulks  naar  aanleiding  van  de  bescheiden, 

medegedeeld  door  het  lid  den  heer^Jhr.  Mr.  H.  C.  Van  der  Wijck. 

Worden   ter   tafel  gebragt  de   volgende  ingekomene  stukken. 

le.  Brieven  van  de  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschap- 

pen te  Amsterdam  van  den  10n  April  en  12n  Junij  1854,  de  ont- 
vangst erkennende  van  een  exemplaar  van  het  Tijdschrift  der 

Vereeniging,  Nieuwe  Serie  Dl.  II  Afl.  1-6  en  Dl.  III  Afl.  1-4. 

2e.  Brief  van  dezelfde  Akademie,  van  den  20a  September 

1854,  meldende  de  verzending  van  een  exemplaar  van  de  Ver- 

handelingen Dl.  I  en  der  Verslagen  Dl.  LI  St.  1  en  2  aan  de 

Vereeniging. 

Deze  exemplaren  zijn  reeds  ontvangen ,  alsmede  naar  aanlei- 

ding van  dezerzijclsch  verzoek,  per  landmail,  Verslagen  DL  II 
St.  3. 

Wordt  besloten  in  den  vervolge  aan  verschillende  wetenschap- 
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pelijkc  ligchamen,  welke  der  Vereeniging. boekwerken  toezenden, 

de  goede  ontvangst  daarvan   bij   brief   te  berigten. 

3e.  Brief  van  het  Muséum  d'Histoire  Naturelle  te  Parijs 
van  den  12n  December  1 S 5 1 ,  erkennende  de  ontvangst  van 

van  het    lr  en  5«  deel  van  bet  Tijdschrift  der    Vereeniging  en 

verzoekende  om  ook  in  liet  bezit  te  worden  gesteld  der  eerste 

deelen  van  liet  tijdschrift.  ])e  Direktie  verneemt  tevens  dat 

ter  hare  beschikking  zijn  de  4<c,  5C,  6e  en  7C  deelen  van  do 

Archives  du  Muséum  d1  Histoire  Naturelle,  met  uitnoodiging 
om  op  te  geven,  op  welke  wijze  deze  der  Vereeniging  moeten 

worden  toegezonden. 

"Wordt  besloten  der  Direktie  van  voornoemd  Museum  te 

schrijven,  dat  de  verzending  van  genoemde  boekwerken  het  doel- 

matigst zal  kunnen  geschieden  door  tusschenkomst  van  de  I\Te- 
derlandsche  Ambassade  te  Parijs. 

•1°.  Brief  van  de  Société  Impériale  des  Sciences  Naturelles  de 

Chcrbourg,  van  den  2Gu  December  1854,  inhoudende  het- 

zelfde verzoek  omtrent  de  toezending  der  eerste  doelen  van 

het  Tijdschrift  der  Vereeniging,  en  erkennende  de  ontvangst 

van  het  6e  deel,  terwijl  aan  de  Vereeniging  wordt  berigt  de 
verzendiiiL!;,  door  tusschenkomst  van  den  franschen  minister 

voor  het  openbaar  onderwijs,  van  het  le  en  2e  deel  der  Mé- 
moires van  de  Société. 

Den  boekhandelaren  Lange  &  Co.  zal  opgedragen  worden, 

om  van  de  no^  m  Nederland  aanwezige  deelen  der  1ste  Serie 

van  het  Tijdschrift  der  Vereeniging  een  exemplaar  aan  de  bo- 

vengenoemde wetenschappelijke  instellingen  te  doen  toekomen. 
Brief  van  den  heer  W.  Hübers  van  Assenraad  van 

Bonthain  den  12n  Januarij  1855  toezeggende  exemplaren  van 

een    paar    zeldzame   zeediertjes. 

Aangenomen  voor  berigt. 

6e.  Brief  van  het  lid  den  heer  J.  J.  Altheeii,  ten  geleide 

eener  rekening  voor  chemikaliën ,  door  den  heer  N.  Lange  aan 

de    Vereeniging  voor  chemische  onderzoekingen  verstrekt. 

De  rekening  wordt  ter  voldoening  in  handen  gesteld  van 

den  penningmeester. 
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7e.  Brief  van  het  lid  den  heer  J.  Kuijfeks  ,  van  Samarang  den 

24u  Februari)  1855,  waarinde  hulp  der  Vereeniging  wordt  in- 

geroepen tot  het  doen  eener  kwalitatieve  ontleding  van  verschil- 

lende houtsoorten,  welke  tot  het  maken  van  kool,  voor  bus- 

kruidbereiding, worden  aangewend. 

Wordt  besloten  dezen  brief  te  stellen  in  handen  van  het  lid 

den  heer  Altheer,  met  uitnoodiging  om,  zoo  mogelijk,  aan 

het  verzoek  des  heeren  Kuijpers  te  voldoen. 

8e.  Brief  van  den  heer  J.  Feldmann  van  Buitenzor'g  den  28u 
Februarij  1855  waarbij  der  Vereeniging  wordt  toegezonden  een 

levende  Sigoen  (Mijdaus  meliceps)  en  wel  een  geheel  wit  exem- 
plaar dezer  soort. 

De  heer  Bleeker  deelt  mede,  dat  hij  dezen  Sigoen  reeds  ont- 

vangen heeft.  Hij  behoort  bepaald  tot  Myclaus  meliceps  en 

heeft  volkomen  dezelfde  levenswijze.  De  reuk,  dien  het  dier 

naar  willekeur  van  zich  geeft  en  door  darmgassen  schijnt  veroor- 

zaakt te  zijn,  heeft  iets  muskusachtigs  en  is  zoo  sterk,  dat  men 

dien  op  meer  dan  30  schreden  afstands  van  het  dier  nog  zeer 

gevoelig  waarneemt.  Het  leeft  voornamelijk  van  aardwormen, 

doch  bij   gebrek  aan  dierlijk  voedsel  eet  het  ook  gekookte  rijst. 

9e.  Brief  van  het  lid  korrespondent  den  heer  Hageman  van 

Soerabaja  den  28n  Februarij  1855,  waarin  de  verzending  wordt 

gemeld  van  eene  soort  van  mineraalwater,  door  het  lid  den  heer 
Broekmeijer  verzameld. 

Aangenomen  voor  berigt. 

10e.  Brief  van  het  lid  den  heer  Mohnike,  van  Soerabaja 

den  ln  Maart  j.  1.,  waarin  wordt  toegezegd  eene  verzameling 

van  vischsoorten  gevangen  nabij  de  Philippijnsche  eilanden,  en 

den  heer  Mohnike  door  den  geneesheer  van  een  Spaansch  oor- 

logsschip ten  geschenke  gedaan. 

De  ontvaugst  dezer  vischsoorten  wordt  door  de  Direktie  met 

belangstelling  te  gemoet  gezien. 

lle.  Brief  van  den  heer  Hasskaul,  meldende  dat  hij  in 

den  plantentuin  te  Buitenzorg  een  groot  aantal  nieuwe  zaken 

betreflende  de  botanie  heeft  aangetroffen ,  en  bereid  is  daarvan 

beschrijvingen  voor  het  Tijdschrift  te  leveren,  waartoe  de  lieer 

Teijsmann  zal  medewerken. 
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Wordt  besloten  den  heer  IIasskarl  te  schrijven  dat  zijne 

wetenschappelijke  bijdragen  niet  belangstelling  worden  te  gemoet 

gezien. 
Wordt  nog  besloten  dat  het  Tijdschrift  der  Vcrccniging  in 

in  den  vervolge  zal  worden  gezonden  aan  de  Natuurhistorische 

Forening  te  Ivjöbenhavn,  op  dezelfde  wijze  als  zulka  met  andere 

wetenschappelijke  instellingen  geschiedt. 

Ingekomene  boekwerken. 

Verslagen  en  medcdcclingcn  der  Koninklijke  Akademic  van  Wetenschappen.  Twee- 

de deel  1 ,  2  en  3  stuk.  8°  1854  (van  de  Akademie). 

Verhandelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen  le  deel.  Met  platen 

4°  Amsterdam  1854.  (Van  de  Akademie). 

Journal  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal ,  edited  hy  the  Secretaiïes  Calcutta  8<> 

No.  CCXLIV  No.  VI  1S54. 

Bi'üliotheca  Indica;  a  collection  of  oriental  works,  puhlished  under  the  patronage 

of  the  Hou.  Court  of  Directors  of  the  East  India  Company'  and  the  superinten- 

dancc  of  the  Asiatic  Society  of  Bengal.  No.  84 — 105  (van  de  Society).  De  in 
houd  dezer  dcelen  is: 

1.  The  Fotooh  al  sha'm"  heing  an  account  of  the  moslim  conquests  in  Syria. 

By  Aboo  Asma'ail  Moiiammad  bin  Abd  Allah,  Al  Azdi  al  Bacri,  who 
flourished  about  the  middlc  of  the  second  century  of  the  Mohammedan  Era.  Edited 

with  a  few  notcs,  hy  ensign  W.  N.  Lees,    No.  84,  85,  1,  1. 

A  hiographical  dictionarij  of  persons  who  knew  Moiiammad,  hy  Ibn  Hajar, 

edited  in  Arabic  by  Mawlawiks  Moiiammad  Wajyh,  Abd-al-Haqq  and  Gho- 

lam  Qadir  and  Dr.  A.  Sprenger  No.  86,  93,  101. 

3.  A  dictionnary  of  the  technical  terms  used  in  the  sciences  of  the  Musulmans, 

edited  by  Mawlawy  Moiiammad  Wajyh  professor  of  law,  Mawlawies  Abd 

-Al  Haqq  and  Guolam  Kadir  and  Dr.  A.  Sprengek.  4°.  No.  88,  95,  100. 

4.  The  Aphorisms  of  the  Vedanta,  by  Badaraijna,  with  the  commentary  of 

Sankara  Acharija  and  the  Gloss  of  Govinda  Ananda,  edited  by  Dr.  E.  Koer. 

No.  89. 

5.  The  Uttara  Naishadha  Charita,  by  Sri  Harsha,  with  the  commentary  of 

Nabaijana,  edited  by  Dr.  E.  Roer.  No.  87  90. 

G.  Tusy's  list  of  Shy'ah  books  and  Alam  Alhodas  notes  on  Shyah  Biography 

edited  by  Dr.  A.  Sprenger,  Mawlawij  Abd- al  Haqq  and  Mawlawjj  Gho- 

lam  Qadir.  No.  91. 

7.  The  Sanhita  of  the  Black  Yajurveda,  with  the  commentary  of  Madhava 

Acharija,  edited  by  E.  Roer.  No.  92. 

8.  The  Sankhya-Pravachana-Bhashija:  Aphorisms  of  the  Sankhija  philosophy 

with  a  commentary  edited  by  Enz  Edward  Hall  No.  94,  97. 

9.  The  conquest  of  Syria,  commonly  asciïbed  to  aboo'abd  allah  Mohammad 
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B!  omar   al    waqidi,    edited  with    notes  by    W.  N.    Lees.    No.  96,  98,  102, 

103. 

10.  SoyTUTï's  itqa'n  ,  on  the  exegetic  sciencesofde  Qoran,  edited  by  Mowla.- 

wies  sadeedood  deen  tha'n  and  Basheerood  Deen  professors  of  the  Calcutta 
Madresah,  with  an  analysis  by  Dr.  A.  Sprenger  No.  99,  104. 

10.  The  Surija-Siddhanta  with  its  comraentary  the  Gudharta  prakasaka,  edited 

by  Fitz  Edward  Hall  A.  M.  with  the  assistance  of  Pandit  Bapu  Deva  S'astiri 
No.  105. 

Traite  de  chimie,  par  J.  J.  Berzelius,  traduit  par  A.  J.  L.  Jourdan  sur 

de3  manuscrits  inédits  de  1'auteur  et  sur  la  dernière  édition  allemande.  Paris  8°. 

8  deelen  (van  den  heer  C.  W.   Walbeehm). 

Elements  des  sciences  naturelles,  par  A.  M.  Constant  Duméril.  Omnrage  prescrit 

par  arrêté  et  statut  de  1'Université  pour  1'enseignement  dans  les  Colleges  royaux. 

Nouvelle  édition  avec  trente  trois  planches.  Bruxelles  1833  8°  (van  het  besturend 
lid  den  heer  G.  F.  De  Bruijn  Kops). 

De  Sekretaris, 

G.  A.  De! Lange. 



BESTUURSVERGAD  E  R  I  N  G , 

GEHOUDEN       DEN      28n       MaART       TE.\      HUIZE       VAN       DEN       HEER 

Baron    Mei. uu,  v\n  Cabnbee. 

Tegenwoordig  zijn  de  Direkteuren  de  HII. 

P.    BLEEKER,    President 

P.  Baron  Melvill  van  Carnbee. 

G.  F.  De  Bruijn  Kops,  Bibiiothckaris. 

W.  M.  Smit. 

A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint. 

G. '  A.    D    LANGE  ,    Sekretarisi 

en  als    gast  het  lid  de  heer  J.  J.  Altheer. 

Worden  ter  tafel  gebragt  de    volgende  ingekoinene   stukken. 

le.  Brieven  van  de  leden  de  HH.  A.  Meis,  Jhr.  Mr.  H.  C.  Van 

der  AVijck,  J.  K.  Hasskarl,  A.  W.  P.  Weitzel,  C.  L.  Do- 

leschall,  P  G.  Wijers  en  E.  Everwijn,  waarin  zij  kennis 

geven,  dat  zij  de  benoeming  tot  gewoon  lid  aannemen  en  zich 

verbinden    voor    de  vrijwillige  kontributie. 

De  heer  Doleschall  berigt  nog,  dat  hij  de  Dipteren  van  de 

omstreken  zijner  standplaats  tot  het  onderwerp  eener  bijzondere 

studie  heeft  gekozen ,  waarvan  hij  de  eerste  vruchten  der  Veree- 

niging  spoedig  zal  toezenden. 

Ook  het  lid  de  heer  Wijers  deelt  mede,  dat  hij  weldra  in 

staat  zal  zijn,  wetenschappelijke  onderzoekingen  te  bewerkstelligen , 

welker  uitkomsten  hij  der  Vereeniging  toezegt. 

2C.  Brief  van  het  lid  den  heer  Hasskarl,  waarin  hij  voor- 

stelt om  de  beschrijvingen  van  planten,  welke  hij  der  Veree- 

niging heeft  toegezegd,  onderden  naam  van  Betzia ,  in  het  Tijd- 

schrift der  Vereeniging   te    doen    opnemen. 

Hiertegen   bestaan  bij  de  Direktie  geene  bedenkingen. 

3e.  Brief  van  den  fungerenden  eersten  adjunkt  sekretaris  van 
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het  gouvernement  van  den  17n  Maart  1855  ten  geleide  eener 

bijdrage,  betrekkelijk  het  onderzoek  naar  kopererts  bij  het  ge- 

bergte Tampi  aan  de  Peniti-rivier ,  en  een  e  beschrijving  eener 
reis  door  een  gedeelte  der  landschappen  Mandor  en  Mampawa 
door  R.  E ve kwijn. 

4e.  Brief  van  denzelfden  van  den  21^  Maart  j.  1.,  aanbiedende 
ter  openbaarmaking  eener  bijdrage  betrekkelijk  een  onderzoek 

naar  tinerts  in  de  landschappen  Soekadana,  Simpang  en  Mattam 

en  naar  antiinoninm  op  de  Karimata-eilanden  en  de  residentie 
Westerafdeeling  van  Borneo,  door  R.  Everwijn. 

5e.  Brief  van  denzelfden,  van  den  27n  Maart  1S55,  aanbie- 

dende tot  plaatsing  in  het  tijdschrift  een  Rapport  van  Dr.  J. 

H.  Croockewit  Hz.  betreflende  de  suikerkultmir  en  fabrikatie, 

en  het  voorkomen  van  het  suikerriet  in  cle  Westerafdeelino-  van 

Borneo,  benevens  de  scheikundige  bevindingen  dienaangaande 

van  den  agrikultuur-chemist  Dit.  P.  E.  iï.  Eromberg. 
Besloten  tot  rondzending  bij   de  leden  der  Direktie. 

6e.  Brief  van  den  direkteur  der  kultures  van  den  24n  Maart  1855, 

aanbiedende  een  verslag  van  den  heer  D.  W.  Rost  van  Ton- 

ningen, betrekkelijk  een  onderzoek  van  meststof  (guano)  gevonden 

in  de  grotten  van  Poetjakwangi  in  Grissee. 

Besloten  tot  rondzending  bij   de  leden  der  Direktie. 

7e.  Brief  van  het  lid  den  heer  Altheer,  van  Batavia  den  15n 

Maart  1855 ,  waarin  worden  medegedeeld  de  bezwaren,  welke  der 

voldoening  aan  het  verzoek  des  heeren  Kuijpers  omtrent  schei- 

kundige  analijsen  van  voor  de  buskruidfabrikatie  aangewend  wor- 
dende houtsoorten  in  den  weg  staan. 

Wordt  besloten  den  heer  Kuijpers  met  die  bezwaren  bekend 

te   maken. 

8e.  Brief  van  den  resident  van  Banka  van  Muntok  den  28n 

Maart  1855,  berigtende  dat  eenige  exemplaren  van  Nepenthes- soor- 
ten van  Banka,  naar  aanleiding  van  dezerzijdsch  verzoek,  der 

Yereeniging  zijn  toegezonden. 

De  heer  De  Bruijn  Kops  neemt  op  zich  deze  planten  jn 

ontvangst  te  nemen,  om  ze  verder  naar  den  heer  Teijsmann 
te  verzenden. 
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IK  Brief  van  den  kolonel  direkteur  der  genie,  den  heer  Vos 

Schiimiuuand,  kennis  gevende  van  zijne  bereidwilligheid  om 

iler  Direktie  behulpzaam  ie  zijn,  in  het  doen  drukken  van 

grafische  voorstellingen,  betrekkelijk  metereologische  waarne- 

mingen.    (Zie   notulen    der   vorige   vergadering). 
De  Direktie  besluit  het  lid  den  lieer  Yon  Schierbrand 

haren  dank  voor  de  toegezegde  medewerking  te  betuigen. 

10e.  Brief  vanden  lithograaf  den  heer  W.  D.  WlEMANS,  ten 

geleide  van  485  exemplaren  van  het  portret  van  wijlen  den  Se- 

kretaris  der  Vereeniging  den  heer  Smits,  hetwelk  hij  op  kos- 
ten der  Vereeniging  heeft  doen  lithografiëren ,  wordende  daarbij 

tevens  de  rekening  van  het  kostende  daarvan  ad  f  225  aan- 

geboden. 

AVordt  besloten  den  Thesaurier  te  magtigen  tot  uitbetaling- 

van  gemelde  som.  Overeenkomstig  een  vroeger  besluit  der  Di- 

rektie zal  aan  alle  leden  der  Vereeniging  in  Nederlandsen  Indié' 
een    exemplaar    van  bedoeld  portret  gratis  worden    aangeboden. 

lle.  Brief  van  het  lid  den  heer  Lindghegn  van  Muntok, 

aanbiedende  een  exemplaar  van  Chonerhinos  modesius  Blkr,  ge- 
vangen in  de  rivier  van  Djambi. 

12°.  Brief  van  het  lid  den  heer  Broekmeïjek,  van  Pasoe- 

roeari,  Maart  1S55,  kennis  gevende  dat  hij  zich  onledig  houdt 
met  het  verzamelen  van  visschen  uit    de  residentie    Pasoerocan. 

I3e.  Brief  van  den  heer  J.  E.  De  Briedeb  van  Padang,  be- 

rigtende  dat  hij  eenige  onderzoekingen  omtrent  liet  theinc-ge- 
halte  van  koffijbladen  van  Sumatra  heeft  bewerkstelligd,  en  die 

later  der   Verceui^iim*  zal  aanbieden. 

WTordt  besloten  tot  plaatsing  in  het  Tijdschrift    van  de  vol- 
gende stukken, 

1.  Scheikundig  onderzoek  van    het    mineraalwater   van    Ban- 
joewedan  door  J.  J.  Altheer. 

2.  Retzia.    Obscrvationes  phijthographicae   quas   in  horto  bo- 

tanico   bogoriensi    fecit   J.   C.  Hasskahl, 
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De  heer  Bleeker  doet  verslag  van  eenige  verzamelingen  van 
vischsooiten  en  wel 

le.  Van  eene  verzameling  van  de  Batoe- eilanden ,  door  het 

lid  den  majoor  Schwenk  aangeboden. 

Deze  verzameling  bestaat  uit  76  soorten,  alle  nieuwe  voor 

de  kennis  dier  eilanden,  waaronder  een  nog  onbekend  geslacht, 

der  Blennioïden,  hetwelk  de  heer  Bleeker  Dinematiclitliys 

heeft  genoemd.  Niet  minder  dan  40  soorten  dezer  kollektie 

komen  niet  voor  in  zijne  lijst  van  visschen  van  het  nabij  de 

Batoe-groep  gelegene  Sumatra.  Als  nieuw  voor  de  wetenschap 

noemt  de  heer  Bleeker  Apogon  hijpselonotus,  Serranus  uroph- 

thalmus ,  Pempheris  Schwenkii ,  Salarias  phaiosoma ,  Dinematich- 
thijs  iluocoeteoïdes,  Plesiops  oxijcephalus,  Julis  (Halichoeres) 

phaiotaenia,  Julis  (Halichoeres)  Yrolikii  en  Sijngnathus  brachij- 
soma. 

De  beschrijvingen  dezer  soorten  zullen  in  het  Tijdschrift  in 

een  afzonderlijk  artikel  worden  opgenomen. 

2e.  Yan  eene  belangrijke  verzameling  vischsoorten  van  Am- 
boina,  door  het  lid  den  heer  D.  J.  Hoedt  gezonden.  Deze 

bestaat  uit  150  soorten  waarvan  niet  minder  dan  60  nog  niet 

van  Amboina  bekend  waren.  Yan  die  60  soorten  zijn  nieuw 

voor  de  wetenschap  17  soorten  t.  w.  Serranus  bontoïdes,  Serra- 
nus Hoedtii,  Mesoprion  pomacanthus,  Cirrhites  oxijcephalus, 

Upeneoïdes  moluccensis,  Umbrina  amblijcephalus,  Decapterus 

kurroïdes,  Uraspis  carangoïdes  (nov.  gen.),  Priodon  hexacanthus, 

Petroskirtes  hijpselopterus,  Antennarius  moluccensis,  Callyodon 

hypselosoma,  Harengula  hijpselosoma,  Tropidichthijs  janthinopte- 

rus,  Monacanthus  crijptodon,  Monacanthus  curtorhijnchos  en  So- 
lenostoma  brachijurus,  de  beschrijvingen  van  alle  welke  soorten 

in  eene  nieuwe  bijdrage  tot  de  kennis  der  vischfauna  van 

Amboina  zullen  worden  bekend   gemaakt. 

3e.  Van  eene  bezending  vischsoorten  van  Sumatra's  West- 
kust van  Tikoe,  aangeboden  door  het  lid  den  heer  Eeiciie. 

Deze  verzameling  bestaat  uit  47  soorten,  alle  reeds  in  de  we- 
tenschap bekend  doch  vier  van  welke  de  heer  Bleeker  nog 

niet  van   Sumatra   ontvangen  had,   t.  w.  Mesoprion  janthinuro- 
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pterus  Blkr,  Polijncmus  plebejua  Brouss.,  Dentex  Blocliii  Blkr 

en    Selar  boops  Blkr. 

De  heer  Bleeker  zal  in  een  berigt  voorliet  Tijdschrift  ook 
de  andere  BOOrten  van  Tikoe  vermelden. 

Ingekomeno  boekwerken. 

Chemie  zuv  Erlüutcrung  dor  Experinicntalphij--ik  von  K.  W.  G.  Kastner.  Er- 

langen, 1S50  (van  den  heer  J.  E.   De    Brieder). 

Bibliutheca  Itulica  a  Collection  of  orienta)  worka  puhlished  onder  the  patronage 

of  the  llon.  Court  of  Directors  of  the  East  [ndia  Coropanij  and  the  superintcn- 

dence  of  the  Asiatic  Societij  of  Bengal  N°  10G  en  107  Calcutta  1855  (van  do 
re  Ja  kt  ie). 

1.  A  biographical  dictionarij  of  the  persons  who  knew  Mohammad  hij  Iben 

IIajar,  edited  in  Arahic  hij  Maaylawies  Mohammad  AVajyii,  Abd-al  Haqq 

and  Ghalam  Qa'dir  and  Dr  A.  Sprenger  No  106. 

2.  Tu'sy's  list  of  shyah  hooks  and  Alam  Alhodas  notes  on  shyah  hiography 
edited  hy  Dr  A.  Sprenger,  Mawlawy  abdal  Haqcj  and  Mawlawy  Giiolam 

Qadir  No  107. 

Het  liegt  in  Nederlandsen  Indië.  Regtskimdig  Tijdschrift.  Vijfde  Jaargang  N° 
10.  Batavia    1855  (van  de  redaktie). 

Algemccne  Konst-en  Letterbode.  Nienwe  reeks  No  1  —  34  (van  het  lid  den 

heer  A.  P.  W.  Weitzel). 

Be  Secretaris. 

G.  A.  De  Lange. 



BESTUURSVERGADERING, 

GEHOUDEN     DEN      17n      APRIL     TEN      HUIZE      VAN     DEN    HEER 

W.  M.  Smit 

Tegenwoordig  zijn  de  Direktenren  de  HH. 

P.    BlEEKER,    President. 

J.    GROLL,   Thesaurier. 

W.  M.  Smit. 

G.   A.    De    LANGE,    Sekretaris, 

terwijl  de  H.H.  A.  W.  P.  Weitzel  en  B.  P.  De  Seijff  als 

gasten  de  vergadering  bijwonen. 

De  president,  de  vergadering  geopend  hebbende,  deelt  den 

heer  A.  W.  P.  Weitzel  mede,  dat  hij  tot  besturend  lid  is 

benoemd,  en  wenscht  hem  daarmede  geluk.  De  heer  Weitzel 

neemt  daarop  als  besturend  lid   zitting. 

Wordt  besloten  tot  plaatsing  in  het  Tijdschrift  van 

lc.  De  stukken,  welke  genoemd  zijn  in  de  laatste  bestuurs- 
vergaderig  onder  3,  4,  5  &  6,  en  welke  bij  de  besturende 

leden  ter  lezing  zijn  rondgegaan. 

2e.  Bijdrage  tot  de  kennis  der  ichthyologische  fauna  van  de 
Batoe-eilanden  door  P.  Bleeker. 

3e.  Zesde  bijdrage  tot  de  kennis  der  ichthyologische  fauna 
van  Amboina  door  P.  Bleeker. 

Ter  tafel  worden  gebragt : 

le.  Extrakt  uit  het  Register  der  apostillaire  dispositién  van 

den  gouverneur  generaal  van  Nederlandsen  Indië,  van  den  29n 
Maart  1855,  in  antwoord  op  dezerzijdsch  verzoek  tot  geldelijke 

ondersteuning  van  de  uitgave  van  het  Tijdschrift  der  Veree- 
niging,  toekennende  eene  som  van  f  964.56. 

Deze  som,  welke  moet  strekken  als  eene  te  gemoetkoming  in 

de  kosten   van   uitgave  der  stukken ,  voorkomende  in  het    YIe 
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en  VjJL«  deel  van  het  Tijdschrift,  afkomstig  uitliet  gouverncmeuts- 
archief  zal  aan  het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  en 

Wetenschappen    worden    afgestaan,    vermits    de  inkomsten   van 

het  Tijdschrift  niet  tegen   de  uitgaven  hebben  opgewogen. 

De  penningmeester  wordt  uitgenoodigd  aan  het  besluit  der 

Direktie  gevolg  te  geven. 

3e.  Brief  van  het  Koninklijk  Nederlandscli  Meteorologisch 

Instituut  van  Utrecht,  vanden  lDn  Februari]  1854,  waarbij  der 

Vereenisrins:  de  waarnemingen  van  dat  Instituut  worden  toc^c- 

zonden  (zie  ingekomene  boekwerken).  Tevens  wordt  de  Vereeni- 

ging uitgenoodigd  de  weerkundige  waarnemingen,  welke  in  deze 

streken  plaats  hebben,  aan  het  Instituut  te  zenden. 
Ten  einde  aan  dat  verzoek  te  voldoen  zullen  de  chefs  der 

geneeskundige  dienst  en  van  het  wapen  der  genie  worden  uit- 

genoodigd de  meteorologische  waarnemingen,  welke  zij  laten  op- 
teekenen,  aan  de  Yereeniging  te  zenden,  om  door  haar  naar 

het  Koninklijk  Meteorologisch  Instituut  te   worden  gedirigeerd. 

4e.  Brief  van  den  hoogleeraar  Buus  Ballot  van  Utrecht  den 

7U  Maart  1854,  waarin  hij  der  Vereeniging  zijne  erkentelijk- 
heid betuigt  voor  zijne  benoeming  tot  korresponderend  lid  der 

Yereeniging. 

Aangenomen  voor  kennisname. 

5e.  Brief  van  het  lid  den  heer  S.  Van  Deventer,  van  Pasocroean 

den  0U  April  1855,  waarin  hij  de  benoeming  tot  gewoon  lid  der 

Vereeniging  aanneemt,  en  zich  verbindt  tot  de  vrijwillige  kontri- 
butie. 

6e.  Brief  van  liet  besturend  lid  den  heer  Smit  ,  ter  geleide  van 

een  geschenk  voor  het  kabinet  der  Vereeniging  van  den  offi- 

cier van  gezondheid  der  le  klasse  der  marine  den  heer  Muller, 
en  bestaande  uit  eenigc  exemplaren  van  Pinna  nobilis,  omtrent 

welke  schelp  bij  de  Javanen  de  dwaling  bestaat  dat  zij  geboorte 

geeft  aan  eene  soort  van  snippen. 

De  heer  Muller  berigt  dat  deze  Acephalen  op  &0  voet  diepte 

door  eenen  inlander  aan  de  noordkust  van  Madura  zijn  op- 

gedoken. 

7e.  Bijdrage    van    het    lid    den    heer  P.    G.    Wijers,    over 
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een  scheikundig  onderzoek  van  de  resina  carannae. 

Wordt  besloten  tot  rondzending  bij   de  besturende  leden. 

8e.  Brief  van  het  lid  den  heer  C.  E.  A.  Schneider  ten  ge- 
leide eener  door  hem  bewerkte  Topografische  beschrijving  van 

Palembang. 

Wordt  besloten  tot  rondzending  bij   de  besturende  leden. 

9e.  Eene  bijdrage  getiteld  //Verslag  over  den  aard  en  de 

bruikbaarheid  der  dierlijke  meststof,  aanwezig  in  de  grot  Poe- 

tjakwangi  in  Grissee  door  Dr.  Eromberg,  ingezonden  door  den 
direkteur  der  kultures. 

Ter  rondlezing  als  boven. 

10e.  Een  monster  tinsteen,  gevonden  op  Biliton  door  het  lid 
den  heer  J.   Loudon. 

De  heer  Loudon  meldt  in  een  partikulier  schrijven  aan 

den  heer  Maier,  dat  hij  een  nieuw  terrein  op  Biliton  ontdekt 

heeft,  waar  die  tinsteen  gevonden  wordt.  In  Deel  VI  Afleve- 

ring III  en  IV  van  tijdschrift  ko'mt  iets  omtrent  het  voor- 
komen van  tin  op  het  eiland  Biliton  voor.  De  daar  vermelde 

ertssoort  was  rijker  dan  de  thans  ter  tafel  gebragte,  maar  het 

terrein  waarin  de  laatste  voorkomt  is  uitgestrekter.  Op  een 

lengte  van  2  palen,  zijnde  slechts  het  onderzochte  gedeelte, 

vindt  men  deze  steenen  op  de  oppervlakte  verspreid  liggen.  In 

eenen  gewonen  smidsoven  heeft  de  heer  Loudon  den  erts  onder- 
zocht en  zich  van  het  aanwezen  van  tin  overtuigd. 

De  heer  Loudon  heeft  voorts  aan  den  heer  Maier  toege- 
zonden eene  aanzienlijke  verzameling  mineralen  van  Biliton, 

waarvan  de  helft  aan  de  Vereenigin^  zal  worden  afgestaan. DO  O 

lle.  Vervolg  op  de  Eetzia  van  het  lid  den  heer  Hasskarl. 
Besloten  tot  opname  in  het  Tijdschrift. 

Ingekomene  boekwerken. 

le.  Meteorologische  waarnemingen  in  Nederland  en  afwijkingen  der  tempera- 

tuur en  barometer-hoogte  ook  op  enkele  plaatsen  buiten  Nederland.  1852.  Ver- 
zameld door  Dr.  C.  H.  D.  Buijs  Ballot.     Utrecht  1852,  (vanden  verzamelaar) : 

2e.  Meteorologische  waarnemingen  in  Nederland  en  afwijkingen  van  temperatuur 
en  barometerstand  op  andere  plaatsen  in  Europa,  uitgegeven  door  het  Koninklijk 

Nederlandseh  Meteorologisch  Instituut.  1853  Utrecht  1854,  (van  het  koresponderend 

lid  den  heer  Buijs  Ballot). 
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3f.  Uitkomsten  ische  waarnemingen   gedaan  en   L849  in   L8B0  te 

Utrecht  ei  >re   plaatsen  in    Nederland.     Met  ;i  liet 

ProTinoiaaJ  l  fcreohtsch  Genootschap   van    Kunsten    on   Wetenschappen 

Jjur  Dr.  C.  II.  1).  Büijs  Ballot.     Utrecht  1851.  (van  het    korresponderend  lid 

den  heer  B  ws   Ballot). 

Windwaarnemingen  in  NTeder1and  gedurende  de  jaren  1849  en  1850.  Bijeen- 
verzameld door  Dr.   F.   W.  C.   Kbecke,  Direkteur  van  het  Meteorologisch  ol 

ium  te  Utrecht,  behoorende  Lij  de  uitkomsten  der  Meteorologische  waarne- 

mingen gedaan  in  1849  en  ls">0  te  Utrecht  en  op  eei  i  plaatsen  in 
Nederland.  Uitspgeven  met  ondersteuning  van  het  Provinciaal  Utrechtsch  Genoot- 

schap van  Kunstenen  Wetenschappen  door  Dr.G.H.D.  Bults  Ballot  te  Utrecht 

(van  het  korresponderend  lid  den  lieer  Bolts  Ballot). 

5e.  waarnemingen  in  Nederland  in  1851  met  aanwijzing  van  de 
afwijkingen  der  weersgesteldheid  van  den  gewonen  gang  en  magnetische  afwijkin- 

gen I  in  minuten  hoogs.  Door  Br.  C.  H.  D.  Byua  Ballot  Utrecht 

L852  (van  den  heer  Bi  i.is  Ballot). 

6e.    Biang-lala,     Indisch    Leeskabinet    tot    aangenaam    en    gezellig    onderhoud. 
i    rcdaktie    van    W.    L.    Ritwcr    en  Mr.  L.  J.  A.  TOLLKNS.     Jaargang  IV 

Aflev.  I  Batavia  1855  S°  (van  de  rcdaktie). 

7e.    Javahode,  Nieuws-,  handels-,  en  advertentie-blad  voor  Nederlandsch  ludië, 

1853  N<>.  7  tut  Au.  28.  (van  de  rcdaktie). 

De  Sekrciaris. 

G.  A.  De  Lange. 

IX 

il  • 



BESTUURSVERGADERING. 

GEHOUDEN     DEN     9n     MEI     1855    TEN     HUIZE    VAN     DEN     HEER 

A.  W.  P.  Weitzel. 

Tegenwoordig  zijn  de  Direkteuren,  de  HH. 

P.   BlEEKER,    President. 

J.    GROLL,   Thesaurier. 

P.    J.    MAIER,    Direkteur  van  het  Museum. 

G.  E.  De  Bruijn  Kops,  Bibiiothekaris. 

P.  Baron  Melvill  van  Carnbee. 

W.  M.  Smit. 

D.  A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint. 

A.  W.  P.  Weitzel. 

G.  A.  De  Lange,  Sekretaris, 

terwijl  het  lid  de  heer  R.  P.  De  Seijfe  de  vergadering  als 

gast   bijwoont. 
Worden  voorgelezen: 

lA  Brief  van  den  ondervoorzitter ,  den  heer  S.  H.  De  Lange  , 

berigtende  dat  hij  wegens  vertrek  naar  Nederland  tot  her- 

stel zijner  geschokte  gezondheid,  zijne  betrekking  bij  het  bestuur 

der  Vereeniging  moet  nederleggen;  betuigende  hij  verder  zich 

dankbaar  de  nuttige  en  genoegelijke  uren  in  de  bestuursver- 

gaderingen doorgebragt  te  zullen  herinneren  en  voorts  der  Yer- 
eeniging  en  hare  bestuurders  zijne  heilwenschen   toebrengende. 

De  Direktie  een  blijk  van  hare  hooge  waardering  der  talen- 
ten en  van  den  ijver  des  aftredenden  ondervoorzitters  willende 

geven,  besluit,  hein  met  het  honorair  lidmaatschap  te  vereeren 

en  hem  bij  zijn  vertrek  en  corps  uitgeleide  te  doen  tot  aan 
de  haven  van  Batavia. 
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&•  Extrakt  uit  hel  register  der  besluiten  van  den  gouver- 

neur generaal  van  Nederlandsen  Lidië,  van  den  17u  April  1855 

N°.  1,  waarinde  V'ereeniging  wordt  uitgenoodigd,  hare  meening 
of  wetenschap  der  regering  mede  te  deelen  omtrent  de  gelegen- 

heid tot  den  aanmaak  van  ruwe  Soda,  in  de  nabijheid  van 

.lava  of  Banka,  om  te  worden  gebruikt  bij  ecne  mogelijk  in  te 

voeren  nieuwe  methode  van  tinsmelting  op  Banka  en  verder 

haar  gevoelen  op  te  geven,  hoedanig  dat  produkt  op  de  meest 

voordeelige  wijze  zal  kunnen  worden  verkregen,  zoo  mogelijk 

met  bijvoeging  eener  raming  van   kosten. 

Na  daartoe  te  zijn  aangezocht,  neemt  de  heer  Maier  op 

zich ,  de  Direktie  ten  deze  voor  te  lichten. 

3C.  Brief  van  den  ingenieur,  belast  met  de  leiding  van  de 

dienst  van  het  mijnwezen,  van  Buitenzorg  den  4n  Mei  1855, 

N°.  137,  onder  vermelding  van  het  sub  §  2  aangehaalde  gou- 

vernements  besluit  het  gevoelen  der  direktie  vragende  in  hoe- 

verre het  uitschrijven  eener  prijsvraag  de  Sodawinning  op  de  kus- 
ten van  het  eiland  Banka  of  van  de  eilanden  in  de  nabijheid 

van  Banka,    zou  kunnen   bevorderen. 

Gesteld  in  handen  van  den  heer  Maier  om  in  verband  met 

het  sub  §  2  aangehaalde  besluit  te  dienen  van  raad. 

4e.  Brief  van  den  resident  van  Palembang,  den  kolonel  C.  A. 

De  Buauw  van  den  4n  April  1855,  ten  geleide  van  naturaliè'n  , 
verzameld  op  zijne  jongste  reizen  naar  de  Ranau-distrikten ,  ter 

nasporing  van  ijzer  in  de  nabijheid  van  het  meer  Eanau,  bene- 
vens een  flesch  met  water,  genomen  uit  eeue  warme  bron  aan 

den  voet  van  den  berg  Seminoeng,  ter  plaatse  waar  die  door 

het  meer  besproeid    wordt. 

"Wordt  besloten  den  kolonel  De  Brauw  den  dank  der  Di- 
rektie te  betuigen  voor  het  gezondene  en  hem  uit  te  noodigen  nog 

eenige  flesschen  van  gemeld  bronwater  der  Direktie  te  doen 

zenden ,  opdat  daarmede  een  kwantitatief  scheikundig  onder- 

zoek kunne  worden  bewerkstelligd.  Het  lid  de  heer  Altheer 

zal  uitgenoodigd  worden ,  zich  met  de  analijse  van  het  water  te 
belasten. 

5e.  Brief  van    het   lid  den  heer    Altree r    van    Batavia    den 
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3n  Mei  1855,  houdende  verzoek,  om  eenige  nadere  inlichtin- 

gen betrekkelijk  het  bronwater,  tot  scheikundig  onderzoek  hem 

in  handen  gesteld  en  vroeger  door  het  lid  den  heer  Broekmeijer 

van  Pasoeroeau  der  Direktie  toegezonden. 

De  sekretaris  wordt  uitgenoodig'd,  ter  voldoening  aan  dat  ver- 
zoek het  noodige  te  verrigten. 

6e.  Brief  van  den  heer  J.  Kuijpers  van  Samarang  den  25 

April  1855,  waarin  hij  den  wensch  te  kennen  geeft  als  lid  af 

te   treden,  wegens  zijn  ophanden  vertrek  naar  Nederland. 

Wordt  besloten  den  den  naam  van  heer  Kuijpers  van  de  leden- 

lijst af  te  voeren. 

7e.  Brief  van  het  lid  den  heer  P.  L.  Van  Bloemen  Waan- 

ders  van  Lahat,  den  9n  Pebr.  1855,  ten  geleide  van  eenige  mi- 
neralen en   zeldzame  vischsoorten  uit  de  omstreken  van    Lahat. 

Besloten  tot  plaatsing  der  mineralen  in  het  kabinet. 

8e.  Brieven  van  den  heer  J.  G.  P.  Bernelot  Moens,  van 

Batjan  den  16 u  Jannarij  en  28n  Pebruarij  1855,  der  Vereeniging 

eenige  belangrijke  naturaliën  toezeggende,  welke  met  belang- 

stelling worden  te  gemoet  gezien. 

De  heer  Bleeker  neemt  op  zich  de  gezondene  vischsoorten 

te  onderzoeken  en  daaromtrent  nader  verslag  uit  te  brengen. 

9e.  Brief  van  het  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs  Af- 

Af deeling  Oostelijk  Java,  van  Soerabaja  den  311  Mei  1855,  hare 
geschriften  aanbiedende  en  voorstellende  om  in  zamenwerking 

met  haar  te  treden. 

Besloten  tot  plaatsing  der  geschriften  in  de  bibliotheek  en 

tot  wederkeerige  zending  aan  de  Afdeeling  van  de  geschriften 

der  Vereeniging;  alsmede  te  antwoorden  dat  verdere  korrespon- 

dentie  met  de  Afdeeling  der  Direktie  aangenaam  zal  zijn. 

10e.  Brief  van  het  lid  den  heer  Broekmeijer  van  Pasoe- 

xoean  den  27 n  April  1855,  meldende  de  afzending  van  eene  ver- 
zameling vischsoorten  uit  de  residentie  Pasoeroean. 

11e.  Brief  van  het  lid  den  heer  Hasskarl,  aanbiedende  ver- 

volg van  zijne  Eetzia. 

12e.  Brief  van  den  heer  J.  K.  Vanden  Broek,  officier  van 

gezondheid  le  kl.  leeraar  bij  's  Eijks  kweekschool  voor  officieren 
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van  gezondheid  te  Utrecht,  waarin  hij  zijne  erkentelijkheid  bc- 

voor  zijne    benoeming    tol   kom  sponderend  lid  der    Ver- 
ing. 

;(   besloten  tot  plaatsing  in  het   Tijdschrift   van    de  vol- 
ukken  : 

!  ijdrage  tot  do  kennis  der    ichthyologische  fanna 

va:i  Sumbawa,  door  P.  Blebki 

2e.  Zevende   Bijdrage  tot  de  kennis  dei  ichthijologische  fauna 
Tan  (  door  P.  Blee^eiè. 

8e.  Berigt  over  eenige  nieuwe  visschen  van  .Ternate  door  P. 
Bleek 

4<\  Vierde  Bijdrage  tot  de  kennis  der  ichtliijologisclic  fauna 
van  de  Kokoseilanden,  door  P.  Bleeker. 

Nieuwe  Bijdrage  tot  de  kennis  der  iclitliijologische  fauna 

van  de  Batoe-eilanden ,  door  P.  Bleeker. 

Scheikundig  onderzoek  van  de  resina    carannae,  door    P. 
G.    WlJERS. 

7c.  Verslag  over  den  aard  en  de  bruikbaarheid  der  dierlijke 

stof,  aanwezig  in  de  grot  Poetjakwangi  in  Grissee,  door 
P.  F.  II.   Fromberg. 

8e.  Scheikundig  onderzoek  van  het  mini  r,  voorkomen- 

de in  de  solfatara  Kawa  Manuk,  residentie  Preangerregent- 

schappen,  ofdeeling  Bandong,  door  P.  J.  Maier. 

D\  Opgave  der  plaats  eener  Ster,  welker  okkultatie  was 

waargenomen  den  4U  Mei  1851  te  Batavia,  door  S.  II.  de 
Lange. 

De  topografische  beschrijving  van  Palembang  van  liet  lid  den 

heer  F.  Schneider,  in  eene  vorige  bestuursvergadering  reeds 

ter  tafel  gebragt,  bevat  naar  het  oordeel  der  Direktie  veel  belang- 

rijks. De  schrijver  zal  worden  uitgenoodigd,  die  beschrijving  in 

kleineren  vorm  om  te  werken,  ten  einde  zij  in  het  Tijdschrift 

kunne  geplaatst  worden. 

De  heer  .De  Seijfe  biedt  voor  het  kabinet  aan  eenige 

moe  ,:i    basalt,    gevonden    aan     de    oostkust    van     Java 

in  de  nabijheid  der  dessa  Batoedodol,  14  palen  noordwaarts 

van   Banjoewangi,  aan  Straat  Bali,    waar    de  heuvelruggen    van 
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het  Idjen-sijsteem  tot  in  zee  zich  uitstrekken.  Deze  digte  basalt 
is  zwart  van    kleur,    eeiii^zins  in    het   blaauwe  overgaande    en 'O  o 

behoort  kennelijk  tot  het  uiteinde  van  eenen  langen  lavastroom. 

Ingekomene  boekwerken. 

Tuinbouw- Flora  van  Nederland  en  zijne  overzeesche  bezittingen ,  uitgegeven 

onder  de  bescherming  van  Z.  M.  den  Koning  door  de  Koninklijk  Nederlandsche 

Maatschappij  tot  aanmoediging  van  den  tuinbouw.  Eerste  deel,  1"  2"  3"  4" 

5"  en  6"  aflevering.     Leiden  1854,  8°  (van  de  redaktie). 

Het  Regt  in  Nederlandsch  Indië.  llegtskundig  tijdschrift.  Vijfde  jaargang,  N°. 

II,   Batavia,   8°  1855  (van  de  redaktie). 

The  Journal  of  the  Indian  Arehipelago  and  Eastern  Asia.  October,  November, 

December,  1854,   Singapore  (van    (3e   redaktie). 

Reglement  van  het   Koninklijke  Instituut  van  Ingenieurs,  in  Nederland  1855. 

Verordeningen  van  het  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs  in  Nederland,  vast- 

gesteld in  de  vergadering  van  12  Junij   1849. 

Huishoudelijke  verordeningen,  vastgesteld  in  de  vergadering  van  den  Raad  van 

bestuur  van  den  12u  Junij  1852  van  het  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs  Af- 

deeling  Oostelijk  Java. 

Algemeen  verslag  van  de  werkzaamheden,  en  notulen  der  vergaderingen  van 

het  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs  in  Nederland  AfJeeling  Soerabaja.  Insti- 

tuutsjaar 1852-1853. 

Notulen  der  Afdeeling  Soerabaja  van  liet  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs 

in  Nederland  1853.  Soerabaja  S°. 

Notulen  der  AfJeeling  Soerabaja  van  het  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs 

in  Nederland  185é.  Soerabaja  8°. 

(De  7  laatstgenoemde  werkjes  zijn  der  Yereeniging  geworden  van  het  Koninklijk 

Instituut  van  Ingenieurs  Afdeeling  ,  Oostelijk  Java,  te  Soerabaja). 

Het  Mundomotorium.  Beschrijving  en  gebruik  van  een'  toestel,  geschikt  om 

de  bewegingen  der  hemelligchamen  en  de  daardoor  ontstaande  verschijnselen,  aan- 

schouwelijk voor  te  stellen ;  door  W.  Glkuns.  Met  een  e  plaat.  Groningen  1854  8Q 

Javasche  oudheden.   lc    &  2e  aflevering,  (van  dep  heer  C.  W,  Mi  kling). 



RERIGTEN  VAN  VERSCHILLENDEN  AARD. 

Opgave  der  plaats  eencr  sier  welke  Je//,  4u  Mei   1854?  te 
Batavia  is  bedekt. 

In  liet  Natuurkundig  Tijdschrift  voor  Nederlandsen  In  die 

Deel  VI,  Nieuwe  serie,  Deel  III,  Aflevering  3  en  4,  is  op 

bladz.  300  eene  okkultatie  vermeld,  waarvan  de  ster  niet  in 

den  B.  A.  C.  voorkomt. 

Dr.  J.  A.  C.  Oudemans  te  Leiden  berigt,  dat  die  ster  voor- 

komt bij  Ij a lande.  In  de  engelsche  llistoire  celeste  is  het 
No.   16964. 

Hare  plaats  volgens  Lalande: 

No.  16964  voor  1800,  8"26<»5Ssll  deklinatie  +  24o  23'  1*4 
In  Bessels  Zone: 

No.  211-,  gereduceerd  op   1825, 8U  28™  2G»67     /,      17/  52"05 
Gereduceerd  op  1854  vindt  Dr.  Oudemans  met  de  precessie 

van   Peters: 

Naai   Lalande  127<>  82'  29"3   +   2  1°  12'     7"4 

»     Bessees  24"5  11'  59"3 

Hieruit  blijkt,  dat  eene  hernieuwde  waarneming  vereischt  wordt. 

Kort    overrigl    der    verriglingen     van    de  geografische  in- 

genieurs, over  het  eerste  kwartaal  1855. 

De  werkzaamheden  bepaalden  zich  tot  de  berekeningen,  die 

uit  de  bewerkstelligde  metingen  in  de  residentie  Cheribon  waren 

voortgevloeid,  zooals  de  bepaling: 

1°.  van  niveau-verschil  van  de  bezochte  punten,  afgeleid  uit 

barometer-waarnemingen; 
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2°.  der  breedte  van  eenige  strandplaatsen  en  van  azirnuthen 

der  signalen  uit  astronomische  waarnemingen; 

3°.  van  het  driehoeksnet,  waarin  de  bepaalde  punten  in  de 
residentie  Cheribon  begrepen   zijn; 

4°.  van  het  verschil  van  niveau  der  waarnemings-plaatsen, 
af  te  leiden  uit  zenithafstanden  op  de  signalen; 

5°.  van  de  poolshoogten  der  bezochte  punten  en  hunne  leng- 

teverschiilen ,  benevens  azirnuthen,  af  te  leiden  uit  de  trian- 

gulatie. 
De  werkzaamheden  waren  zeer  vertraagd  door  de  ziekte  van 

den  geogranschen  ingenieur  S.  H.  De  Lange. 

(Javasche  Courant  2S  April  1855  No.   34) 

Aardbeving  in  West-lava  op  den   30n-31u  Maart  1855. 

Deze  aardbeving,   vermeld    in    het  Nat.  Tijdsch.    voor    Ned. 

In  die  Dl.  VIII  is  ook  in    Bantam    en    de    Lampon  gsche    dis- 

trikten  waargenomen. 

Nota  van    aardbevingen    op  het    eiland  JBatjdn      en  te 

Buitenzorg  waargenomen. 

De  redaktie  ontving  van  den  ingenieur  der  1  kl.  belast  met 

de  leiding  der  dienst  van  het  mijnwezen,  den  heer  C.  De 

Groot  de  onclervolgende  nota  ter  opname  in  het  Tijdschrift 

der  Vereeniging. 

//  Den  £4n  November  omstreeks  ten  lu  30'  na  den  middag, 
//hebben  drie  zware  schokken  van  aardbeving  op  het  eiland 

//Batjan  plaats  gehad;  de  rigting  was  van  het  n.  o.  naar  het 

// z.  w. ;  de  twee  eerste  hielden  ongeveer  40  a  50  sekonden 

//aan,  de  derde  schok  duurde  nog  langer. 

//  Op  den  :25n  November  werd  weder  een  schok  gevoeld  om- 

//streeks  ten  4U  30'  na  den  middag;  de  rigting  was  insgelijks 
//van  het  n.  o.  naar  het  z.  w.;  hij  duurde  ruim  40  sekonden; 

//  een  tweede  schok  had  plaats  tegen  7  ure  des  avonds ;  deze 
//  vuurde  echter  veel  korter. 
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*  Op  den  25,,  November  werden  dv\c  ligte  schokken  waarge- 

// nomen,  nis:  's  nachts  omstreeks  ten  2"  30'  en  ten  5U  en  in 

jfden  voormiddag  omstreeks  ten  10u. 
// To  Bnitenzorg  observeerde  men  op  den  20  Januarij  L855 

/'in  den  ochtenstond  ten  5U  15'  een  schok  van  het  n.  naar 
//het  z.  en  kort  daarop  eene  schudding  in  de  rigting  van  liet 

fff,  z  \v.  naar  het  o.  n.  o.,  welke  vrij  hevig  begon,  slechts 

/'weinige  sekonden  sterk  aanhield  en  toen  allengs  verflaauwde; 

/'  de  schudding  zal  in  haar  geheel  ongeveer  25  sekonden  ge- 
/'  (luunl  hebben. 

//  De  thermometer  teekende  7■i(v, 

V enig  tingen   der  mijningenieurs  i?i  Nederlandscli  Indië. 

De  ingenieur  De  Groot  vertrok  den  lOden  April  naar  de 

Meeuwenbaai  (Bantam),  vergezeld  van  den  buitengewonen  inge- 
nieur Aquasi  Boachi,  en  kwam  den  26sten  dier  maand  te  Bui- 

tenzorg  terug;  het  aldaar  verrigtte  zal  nader  worden  medegedeeld. 

Den  24sten  April  was  het  onderwijs  aangevangen  met  drie 

jongelieden,  die  tot  voormannen  bij  het  mijnwezen  zullen  wor- 

den opgeleid. 

Banka.  —  De  aspirant  ingenieur  Akkeiunca  hield  zich  gedu- 

rende de  maand  Maart  bezig  met  het  voortzetten  van  het  intee- 

kening  brengen  der  mijnen  13,  15,  7  en  17  enz.,  tusschen 

Kctagi  en  Papoetbawah  gelegen. 

Zijn  werkvolk  had  het  kappen  naar  S.  Kendong  voortgezet 

en  vervolgens  het  kappen  lang  S.  Sapat. 

Batjan.  —  De  ingenieur  Schiieudeii  had  in  de  eerste  dagen 
van  November  1854  liet  schoonmaken  van  den  we£  doen 
voortzetten. 

Door  den  sulthan  van  Batjan  was  op  Kaireeuw  een  stuk  ko- 

pi  rerts  gevonden;  daarmede  had  de  ingenieur  Schtieudeti  eene 

kwantitatieve  proef  gedaan  en  bevonden,  dat  het,  volgens  die 

ruwe  proef,  20°/0  koper  bevatte.  Ook  werd  door  hem  aan  de 

rivier    van    Kaireeuw    een    onderzoek    naar   kopererts    ingesteld, 



—  154  — 

doch  niets  gevonden  van  het  aan  den  dag  komen  eener  kopera- 

der; hij  trof  slechts  een  stukje  gossan  aan,  hetgeen  hem  doet 

vermoeden  dat  dieper  landwaarts  in  koper  zou  worden  gevon- 

den, daar  de  reeds  gevondene  stukjes  erts  door  de  rivieren  wa- 

ren afgevoerd. 

Den  8sten  November  deed  de  ingenieur  Schreuder  eene  reis 

rond  het  eiland,  en  bevond  toen  dat  zich  te  Waijakomba 

steenkoolformatie  vertoonde,  en  dat  het  terrein  te  Tetoepa  tot 

dezelfde  formatie  behoort  als  te  S.  Amassing  —  Aan  den  steilen 

oever  aldaar  vertoonde  zich  een  koollaagje  van  hoogstens  een 

paar  duim  dik. 

In  de  rivier  Tawa  vond  hij  dezelfde  soort  van  rolsteenen  als 

in  de  rivier  Madewong,  in  de  baai  van  Batjan. 

'Den  14den  November  kwam  hij  te  Batjan  terug  en  opende 
den  volgenden  dag  in  den  zandsteen  aan  de  rivier  Amassing 

eene  groeve,  ter  verkrijging  van  steenen  om  het  bovenste  ge- 
deelte van  de  schaft  te  metselen. 

In  het  laatst  van  November  werd  het  werk  zeer  vertraagd, 

door  veel  gevallen  regen,  waardoor  de  weg  naar  Ajer  Mambia 

zeer  slecht  was  geworden.  In  December  werden  de  voorloopige 

werkzaamheden  bij  Ajer  Mambia  voortgezet,  doch  ondervond 

men  door  den  ingevallen  regentijd,  zoomede  door  het  groot  ge- 
tal zieken  onder  het  werkvolk,  vele  moeijelijkheden. 

In  Januarij  werd  de  weg  uit  de  hoofdnegorij  naar  Ajer  Mam- 

bia in  orde  gebragt,  hetgeen  echter  door  het  slechte  weder  zeer 

was  bemoeijelijkt. 

Het  was  den  ingenieur  gelukt  om  eene  brug  over  de  rivier 

Amassing  te  leggen ,  waardoor  de  kommunikatie  op  dat  punt  i§ 
verbeterd. 

Voorts  werden  verschillende  reparatiën  aan  wegen  en  brug- 

gen, die  door  de  zware  regens  veel  hadden  geleden,  daarge- 
steld. 

(Javasche  Courant  9  Mei  1855  No.  37.) 
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Over  eenige  nieuwe  visschen  van  Ternate. 

In  April  I  s.">.~)  ontving  ik  eene  kleine  verzameling  visschen 
van  Ternate,  welke  ik  even  als  de  vroeger  van  daar  ontvangene, 

Ie  danken  hel)  aan  den  lieer  Jkhb  0.  V.  GoLDMANN,  thans 

gouverneur  der  Moluksche  eilanden.  Hoezeer  de/e  verzameling 

slechts  uit  9  soorten  beslaat,  van  welke  geene  nieuw  is  voor 

de  wetenschap,  zijn  toch  5  dier  soorten  nieuw  voor  de  kennis 

der  vischfauna  van  Ternate,  t.  w-  Scolopsides  bilineatus  CV., 

Chaetodon  lunula  CV.,  Chaetodon  ephippium  CY.,  Julis  (Ha- 

Hchoeres)  dieschismenacanthus  en  Gheilinus  tetrazona  Blkr.  Het 

aantal  thans  van  Ternate  bekende  vischsoorten  stijgt  daardoor 
tot  151.  Slechts  Cheilinus  tetrazona  Blkr  is  nieuw  voor  de 

kennis  der  Moluksche  wateren. 

Batavia  30  April   1S55  P.  Bleeker. 

Nieuwe  Mollusken  van  den   Indischen  Archipel. 

Auricula  dactylus  P/r.  (Froc.  zool.  Soc.  1854).  T.  imperforata,  ovato- 

oblonga,  solida,  longitudinaliter  ruditcr  striata,  infra  suturam  sulcis  validis 

granulata  (striis  spiralibus  in  reliqua  parte  levibus),  olivaeeo-fusca,  nitida; 

spira  inflato-conica,  apice  obtusula,  erosa;  anfr.  7,  superi  plani,  lente  ac- 

crescentes,  pennltimus  latus,  influtus,  ultimus  non  descendens,  \  longitudinis 

fere  aequans,  supra  medium  obsolete  angulatus,  basi  vix  attenuatus;  aper- 

tura  vix  olbiqua,  sinuato-semiovalis;  plicae  parietales  2  albac,  superior  no- 

diformis,  altera  valida,  obliqua;  plica  columellaris  vix  torta,  fere  verti- 

calis,  introrsum  subsulcata,  extus  ad  marginem  producta;  perist.  oras- 

sum,  rectum,  margine  dextro  superne  val  de  sinuato,  intus  perincrassato , 

columcllari  dilatato,  plano,  adnato. -— Long.  52,  diam.  max.  25  mill. 
Habitat  in  insula  Borneo. 

(Synopsis  Auriculac.  auct.  L.  Pfeiffer  in  Malak.   Blatt.   1854  p.  154). 

Ileliv  tuba  Alb.  T.  umbilicata,  depressa,  tennis,  anbgranulata  et  pilis, 

brevibua  rigidis,  quincuncialiter  dispositis,  obsita,  haud  nitens,  griseo- 

lutca,  fasciis  8  nigro-castaneia  (l  suturali,  2  peripbericis),  una  supcra 

falva  et  area  ambilicari  eastanea  ornata;  spira  param  elevata,  superne 

plana;  anfr.  4  vix  convexiusculi ,  ccleriter  accrescentes,  ultimus  inflatus 

antico  vix  descendens;  umbilicus  angustus,  non  pervius;  apertura  obliqua 

depresso  lunaris;  perist.  roseum,  expansnm  et  reflexiusculum ,  margine 

basali  substriettf,  declivi,  columellari  brevissimOi  —  Uiam.  mnj.  38,  min. 
29,   alt.   18  mill. 

Habitare  dicitur  in  insula  Nova  Gruinea. 
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Helix  Augustae  Alb.  T.  imperforata,  depresso-globosa ,  soüdula,  spira- 

liter  confertim  striata,  nitida,  fulvida,  infra  medium  fasciis  2  latis  nigri- 

cante-castaneis,  spatium  aequilatum  album  amplectentibus  ornata;  spira 

convexa,  obtnsa;  sutura  alba,  castaneo-marginata;  anfr.  4  convexiusculi, 

sensim  accrescentes,  ultimus  rotundatus ,  antice  vix  descendens;  apertura 

obliqua,  lunato-rotundata,  intus  albida,  fasciis  pellucentibus;  perist.  al- 

bum, expansum,  margine  columellari  ol)lique  substriete  descendente,  pla- 

no, albo,  basi  subtruncato. —  Diam.  maj.  34,   min.  28,  alt.  21   mill. 
Habitat  in  Nova  Guinea? 

(Nov.  Helic.  diagn.  auct.  C.  H.  Albers  in  Malak.  Bl'att.   1854  p.214). 

Personaliën. 

Afgetreden  als  Vicepresident  der  Vereeniging  en  vertrokken  naar  Nederland 

tot  herstel  van  gezondheid,  de    heer  S.  H.  Dl  Lange. 

Benoemd  tot  Honorair  Lid  der  Vereeniging,  de  afgetreden  Vicepresident  de  heer 

S.  H.  De  Lange. 

Benoemd  tot  Besturend  Lid  der  Vereeniging,  het  gewone  Lid  de  heer  A.  W.  P. 

Weitzel. 

Benoemd  tot  Lid  der  Senckenbergischen  Naturforschenden  Gesellschaft  in 

Frankfort  am  Main,   de  President    der    Vereeniging  de  heer  P.  Bleeker. 

Benoemd  tot  Leden  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  en  Weten- 

schappen de  Leden  der  Vereeniging  de  HH.  J.  J.  Altheer,  N.  A.  T.  Arriëns 

Z.  H.  A  quasi  Boachi,  J.  J.  Van  Limburg  Brouwer,  C.  G.  Van  Dentzsch. 

Jiin.  Loudon,  G.  F.  De  Bruijn  Kops,  G.  A.  De  Lange,  W.  M.  Smit,  R. 

F.  De  Seijff,  A.  W.  P.  Weitzel. 

Benoemd  tot  Buitengewone  leden  van  het  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten 

en    Wetenschappen    de    Leden    de    HH.    S.  Binnendijk    en  J.  E.  Teijsmann. 

Van  Borneo  te  Batavia  teruggekeerd,  het  Lid  de  heer  Mr.  A.  Prins,  gouverne- 

ments-kommissaris  van  Borneo. 

Overgeplaatst  van  Soerabaja  naar  Banjoewangi,  het  Lid  de  heer  II.  W/Schwane- 

peljq,  Officier  van  gezondheid  2e  kl. 

Overgeplaatst  van  Batavia  naar  Meester  Cornelis,  het  Lid  de  heer  G.  J.  Filet, 

Officier  van  gezondheid  der  2e  kl. 

Overgeplaatst  van  Manado  naar  Samarang,  het  Lid  de  heer  C.  W.  F.  Mogk, 

Officier  van  gezondheid  der  2e  kl. 

Geplaatst  als  Leeraar  in  de  natuur-  en  scheikunde  hij  de  Geneeskundige  school 

voor  Inlanders  te  Batavia,  het  Lid  de  heer  J.  J.  Altheer. 

Afgetreden  als  Lid  der  Vereeniging,  wegens  vertrek  naar  Nederland,  de  heer 
J.  Kuijpers. 

Benoemd  tot  Besturende  Leden  der  Nederlandsen  Indische  Maatschappij  van  Nij- 
verheid de  Leden  der  Vereeniging  J.  J  Altheer  en  C.  G.  Van  Dentsch. 



SCHEIKUNDIG    ONDERZOEK 

VAN     EEN E 

MESTSTOF   (GUANO) 

AFKOMSTIG  UIT  DE  AEDEELING  GBJSSEE, 

DOOR. 

O.    W.    ROST    VAIÏ    TOXIIMGË1V. 

Deze  meststof  bestaat  uit  eene  bruine,  grof  poederachtige  massa 

met  stukjes  carbonas  calcis  en  andere  aardachtige  bestanddee- 
len  vermengd:  zonder  reuk.  In  water  gebragt.  zinkt  een  groot 

gedeelte  er  van  naar  beneden,  terwijl  de  meeste  organische 

deeleu  opgeheven  blijven;  water  wordt  er  roodbruin  door  ge- 
kleurd, en  de  meststof  gaat  alsdan,  onder  ontwikkeling  van 

stinkende  gassoorten,  spoedig  tot  ontbinding  over.  in  den  toestanj} 

waarin  zij  aan  liet  laboratorium  ontvangen  en  nu  reeds  eenigen 

tijd  bewaard  is,  schijnt  zij  aan  geene  merkbare  ontleding  on- 

derhevig te  zijn.  Met  kalk  vermengd,  heeft  er  duidelijke  ont- 
wikkeling van  ammonia  plaats;  zuren  veroorzaken  opbruising 

van  koolzuur  en  op  een  platinablik  verhit,  wordt  eerst  de  ge- 
heele  massa  als  met  een  laagje  smeltend  vet  bedekt,  ontvlamt 

daarna  en  verbrandt  met  eene  koolhoudende  vlam,  onder  ver- 

spreiding van  empijreumatische  produkten,  zeer  gemakkelijk. 

Bepaling  van  het  water. 

^..>LS  grm.  wogen  na  oj)  L00°C.  gedroogd  te  zijn ,  7,818  grm. 
^  12,845%  tfater 
IV  12 
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N.  B.  Dit  watergehalte  wisselt  tusschen  de  12  en  150/0; 

eene  andere  bepaling  toch  gaf   eenigen  tijd  later    14«,974°/0. 

Bepaling   van  de  ascli. 

2,371  grm.  gaven  0,738  grm.  asch,  t=J  31,126%. 

Ook  dit  cijfer  is  niet  als  standvastig  te  beschouwen,  dewijl 

van  eene  andere  hoeveelheid  2S,07°/o  asch  verkregen  werd :  het 
eerste  cijfer  is  evenwel  het  resultaat  eener  aschbepaling  van  een 

naauwkeurig  dooreengeinengd  gedeelte  der  stof,  van  hetwelk 

alle  andere  hoeveelheden,  tot  de  verschillende  bepalingen  noodig, 

genomen  zijn  en  welk  cijter  dus  als  het  meeste  aan  de  waarheid 

nabijjcomende ,  te  beschouwen  is. 

De  asch  is  graauwwit,  trekt  de  vochtigheid  der  lucht  aan 

en  wordt  door  verdunde  zuren  onder  sterke  ontwikkeling  van 

koolzuur,  onder  achterlating  van  eenige  onoplosbare  silikaten, 

snel  opgelost. 

Kwantitatieve  analijse  der  asch. 

Bepaling  der  in  zuren  onoplosbare  deelen. 

4,938  grm.  asch  werden  in  verdund  salpeterzuur  opgelost,  de 

oplossing  gefiltreerd  en  de  op  het  filtrum  achter  geblevene  hoeveel- 

heid gedroogd  en  gegloeid;  deze  woog  0,221  gr.  £2  4,475°/0 

(eene  andere  bepaling  gaf  4,2°/0). 
Men  gloeide  dit  onoplosbare  gedeelte  met  gedroogden  carbo- 

nas  sodae,  loste  de  gesmoltene  massa  in  eenig  salpeterzuur  op 

eu  vond  de  volgende  stoften;  veel  kiezelzuur  en  aluinaarde, 

weinig  zwavelzuur  en  kalk,  benevens  sporen  van  ijzeroxijde  en 

magnesia. 

Bepaling  van  het  chloor. 

0,738  grm.  asch  in  salpeterzuur  opgelost,  werd  gefiltreerd  en 
in  het  nitraat  door  nitras  argenti  het  chloor  als  chloruretum 

argenti  bepaald;  men  verkreeg  hiervan  0,167  grm.  i=s  5,596°/0 
chloor. 
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'     Bepaling  van  het 

In  de  oplossi  moemd,  werd  het    overvL 

ooracidum  hijdrochloricum  verwijderd,  en  \ 

zwavelzuur   door   middel   van  chloorbarijum    al  -  barijtae 

bepaald;  van  dit  laatste  werd  gewogen  0,2G5  grm.  &  12,84 
zwavelzuur. 

Bepaling  van  den  pAospkorzuren  hall:. 

Bij  de  salpeterzure  oplossing  der  hoeveelln  :  bij  tic  be- 
paling >emd,   werd   ammonia  gevoegd  en  ver- 

volgens zooveel acidum  aceticum,  tot  de  vloeistof  even  zuurrea- 
lüerna    filtreerde  men,  waschtc   het  filtrum  met  inhoud 

goed    uit,    droogde,   gloeide    en    verkreeg    aan    phosphas    calcis 

0,422  grm.    t  ■■'/<,. 

Bepaling    van  de  p/iosjj/iorzure  magnesia. 

Het  zoo  even  genoemde  filtraat  maakte  men  wederom  met 

ammonia  alkalisch,  scheidde  het  ontstane  nedersla^  door  lilt  re- 

ring  af  en  verkreeg  na  drooging  en  gloeijing  aan  pijro-phosplias 

magnesiae  0,413  grm.  {=:  8,364%. 

Bepaling  van  den  kalk. 

In  de  van  phosphorzure  verbindingen  thans  bevrijde  vloeistof, 

verwijderde  men  den  nog  overigen  kalk  door  oxalas  ammoniae, 

als  oxalas  ealcis  en  verkreeg  hiervan  4,5  18  grm.  ̂   35,831°/0  kalk. 

Bepaling  van  de  magnesia. 

at  de  kalk  uit  de  reeds  genoemde  vloeistof  was  afgeschei- 

den, bepaalde  men  de  magnesia  door  phosphas  ammoniae  als 

phosphas  magnesiae  et  ammoniae  en  verkreeg  na  drooging  en 

gloeijing  aan  pijrophosphas  magnesiae  0,2  grm.  e  l,4S4°/0 
magnesia. 

Bepaling  van  de  potassa  (Ka O). 

4,26  h  werden  in  acidum  hijdrochloricum  opgelost,  de 

oplossing  gefiltreerd  en  het  filtraat  met  barijta  caustica  gekookt : 
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het  hierdoor  gevormde  nederslag  en  de  overvloedige  barijta  door 

carbon,  ammon.  achtereenvolgens  verwijderd  zijnde,  dampte  men 

de  vloeistof  eerst  op  een  waterbad  uit ,  verzamelde  verder  alles  in 

een'  platinakroes  en  gloeide:  de  teruggeblevene  zoutmassa  is  hierna 

met  wijngeest  a  8.0°/o  en  eenen  overvloed  van  chlorid.  platin. 
vermengd;  het  gevormde  onoplosbare  chlorid.  plat.  et  pot.  op 

een  filtrum  gebragt,  goed  met  wijngeest  uitgewasschen  en  ein- 

delijk gedroogd  zijnde,  woog  1,536  gr.  «  6,3490/o  potassa. 

Bepaling  van  de  soda  (NaO). 

In  de  vloeistof,  waaruit  de  potassa  bepaald  was,  verwijderde 

men  het  overvloedige  platina  door  ammonia,  dampte  vervolgens 

uit,  voegde  een  weinig  zwavelzuur  toe  en  gloeide;  men  ver- 

kreeg aan  sulphas  sodae  0,109  grm.  t=s  l,121°/0  soda. 

Bepaling  van  den  zwavelzuren  Jcalh. 

12,34  grm.  zwavelzuur  vereenigen  zich  met  17,626  grm.  kalk 

tot  29,966%  zwavelzuren  kalk. 

Bepaling  van  den  koolzuren  Jcalk. 

De  overblijvende  17,705  grm.  kalk  vereenigen  zich  met  13,911 

grm.  koolzuur  tot  31,616°/0  koolzuren  kalk. 

Bepaling  van  liet  chloormagnesium. 

1,484<  grm.  verkregene  magnesia  vereenigen  zich  met  2,551 

grm.  chloor  tot  3,45 9°/0  chloormagnesium. 

Bepaling  van  het  chloor potassium. 

De  berekende  6,349°/0  potassa  ts  5,769°/0  potassium,  waar- 

van zich  1,962  grm.  met  1,779  grm.  chloor  verbinden  tot  3,741°/0 
chloorpotassium. 

Bepaling  van  de  koolzure  potassa. 

De  overgeblevene  3,807  grm.  potassium  ï=J  4,585  gr.  potassa 

verbinden  zich  met  2,141  grm.  koolzuur  tot  6,726°/0  koolzure 

potassa. 
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Bepaling   van  kei  chloorsodium. 

De  in  de  asch  aanwezige  1,121  grm.  soda  s  0,831  grm.  so- 

diuin  vereenigen  zich  met  1,266  grm.  chloor  tol  2,097°/o  chloor- 
sodium. 

Bepaling  eau  de  in  koud  water  oplosbare  deelen  der  asch. 

1,101  gr.  asch  werden  op  een  iïltrum  zoolang  mei  waiei 

uitgeloogd,  totdat  hierdoor  niets  meer  opgenomen  werd;  naafloop 

dezer  bewerking,  was  de  hoeveelheid  asch,  na  wederom  gegloeid 

te  zijn,  tot  0,9  it  grm.  verminderd,  zoodat  volgens  deze  proef 
van   100  deelen  asch 

in  water    oplosbaar  zijn   11,259. 

en  //       //    onoplosbaar   //   85,741. 

De  waterige  oplossing  der  asch  is  helder,  reageert  alkalisch 

en  bevat  koolzuur,  zwavelzuur,  zoutzuur,  kalk,  magnesia,  pot- 

asch  en  soda,  ̂ een  ijzer  of  phosphaten. 

Verzameling. 

100  deelen  asch  bestaan  uit;  Silikaten.          .     .  .     4,475 

Zwavelzuren  kalk  .  2 9,9 G 6 

Koolzuren   kalk.  .  31,616 

Phosphorzuren  kalk  .     8,546 

Phosphorzure bitteraarde  8,364 

Chloormagnesium.  .     3,459 

Chloorpotassiurn.     .  .     3,741 

Koolzure  potassa    .  .     6,726 

Chloorsodium.    .     .  .    2,097 

Totaal.      .  .   99,990 

Verlies. 
0,010 

100,000 

Na    de    beschrijving    der   gevolgde  methode  in  deze  analijse, 

zal   het  naanwelijka  noodig  zijn  aan  te  merken,  dat  al  het  ver- 
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kregene  zwavelzuur  met  den  kalk  als  sulphas  calcis  en  het- 

geen er  aan  kalk  nog  overbleef,  met  koolzuur  als  koolzure 

kalk  is  voorgesteld;  de  geheele  hoeveelheid  gevondene  soda  en 

dè  niet  aan  phosphorzuur  gebondene  magnesia,  zijn  als  chloru- 

reta  opgenomen,  terwijl  het  nu  nog  overgeblevene  chloor  met 

een  gedeelte  potassa  als  chloorpotassium  en  de  gansche  hoe- 

veelheid potasch ,  welke  hierna  overbleef  als  koolzure  potassa 
berekend  is. 

Wat  het  resultaat  der  analijse  in  haar  geheel  aangaat,  is  het 

klaar,  dat  zij  geene  strikte  onveranderbare  cijfers,  maar  slechts 

een  algemeen  overzigt  der  anorganische  bestanddeelen  geven  kan, 

en  deze  laatste  hoogst  waarschijnlijk,  bij  verschillende  aanvoe- 

ren dezer  mestsoort,  ook  in  betrekkelijke  hoeveelheden  verschil- 

len zullen,  zooals  zulks  dan  ook  reeds  bij  bepalingen  van  soort- 

gelijke stoffen  volkomen  gebleken  is. 

Kwantitatieve  analijse  der  beweektuigde  stoffen. 

Bepaling  der  ammonia  (j\r°,  1). 

30  grm.  stof  zooals  zij  voorkomt,  werden  met  carbonas  sodae 

en  een  weinig  water  in  een  e  retort  tot  droogwordens  verhit  en 

de  ontwijkende  dampen  met  de  hierbij  noodige  voorzorgen  in 

verdund  zoutzuur  opgevangen ;  na  deze  bewerking  dampte  men  de 

zoutzure  vloeistof  opeen  waterbad  uit,  vermengde  het  overschot 

met  wijngeest  a  80°/o  en  chloricl.  plat.,  filtreerde,  droogde  het  ver- 
kregene  chlorid.  plat.  et  ainm.  en  verkreeg  hiervan  2,077  gr. 

1=3  6,923°/0  ==   0,52S%  ammonia. 

Bepaling  der  ammonia  (lY°.  2). 

30  grm.  even  als  boven  behandeld,  gaven  volgens  deze 

bepaling  aan  chloricl.  plat.  et  amm.  1,58  gr. 

==•  5,206%  i=s   0,402%  ammonia. 

Bepaling  der  in  eiker  oplosbare  deelen. 

14,525  grm.  op  100°  C.  gedroogde  stof  werden  met  ether 
gekookt  en  afgefiltreerd;  het  filtraat  verdampt  en  gedroogd  zijn- 

de, woog  0,297  grm.  t=3  2,045%. 
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Hetgeen  door  ether  uitgetrokken  is,  is  een  half  vloeibaar, 

geelachtig  vet;  het  reageert  /.uur  en  verzeepl  zich  gedeeltelijk 
me<  potassa  en  soda  onder  ontwikkeling  van  ammonia;  mei 

ncid.   uitric.   verwarmd,  ontplof!   hi  ps  ei    brandt  onder 

ternglating  van  eene  moeijelijk  geheel  te  verbranden  zwarte  vlek, 

Bnel   weg;   hei    trekt    de    vod  igheid    der   lucl 

water    behandeld,  aan  dii   Laatste  eenig  Het 

kan  door  kokenden  alkohol  in  twee  vetsoorten  gescheiden  wor- 

den en  wel  in  de  volgende  verhouding. 

L00  de  in  ether  oplosbare  slof  beslaan  uit 

76,77°/0    zacht,    in    kokenden  alkohol  oplosbaar    vet  van    eene 
bruinroode  kleur,  vervloei-  en  met  alkaliën  verzeepbaar  , 
en  chloorammoninm  bevattende,  en 

23,23°       van    een  alleen    in  ether    oplosbaar  vet,    dat  wit  van 
kleur,  onverzeepbaar  en  vrij  van  chloorammoninm   is. 

Bepaling  van  de  in  alkohol  oplosbare  deelen. 

3,725  sim,  rredroo^de  en  met  ether  vooraf  behandelde; 

stof,  werden  herhaaldelijk  met  alkohol  gekookt  en  gefil- 

treerd; het.  filtraat  uitgedampt  en  gedroogd,  liet  terug  0,180 

grm,  i=  4,832%. 

Het  door  alkohol  uitoetrökkene  reageerde  zwak  zuur  en  brand- 

de  onder  verknettering  geheel  weg:  met  acid.  nitric.  verwarmd 

en  daarna  aan  ammoniadampen  blootgesteld,  verkreeg  men  eene 

schoone  reaktie  op  acidum  uricum;  met  water  behandeld ,  waar- 

door uiterst  weinig  werd  opgenomen,  werden  hierin  chloor  en 

ook   sporen   van  zwavelzuur  ontdekt. 

Bepaling   van  de  in  icaier  oplosbare  deelen. 

20  grm.  gedroogde,  en  te  voren  met  ether  en  alkohol  behan- 

delde stof,  werden  herhaaldelijk  met  water  uitgekookt,  tel- 

kens gefiltreerd,  de  verzamelde  vochten  op  een  waterbad  uitge- 

dampt en  op  100°  C.  gedroogd.  Hetgeen  terugblcef  woog  2,868 
grm.   c    14,34%. 
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Deze  2,868  grm.  bevatten  echter  1,183  grm.  asch,  zoodat  van 

14,34°/0  dient  afgetrokken  te  worden  5,845  grm. ,  waardoor  dit 

cijfer  teruggebragt  wordt  tot  8,495°/0- 
100  deelen  der  waterige  oplossing  dezer  stof,  bestaan 

dus  uit  41,248°/0  anorganische  en 

%  58,752°/0  organische  deelen. 
Zij  was  donker  rood  gekleurd  en  reageerde  zwak  zuur ;  alkaliën 

ontwikkelden  er  ammonia  uit,  terwijl  koper  en  ijzerzouten,  be- 

nevens potassa  en  soda  er  overvloedige  praecipitaten  in  veroor- 

zaakten;  genoegzaam  uitgedampt  zijnde,  zetten  er  zich  duidelijk 

te  herkennen  kristallen  van  salpeter  af;  tot  eenen  zekeren 

graad  van  hitte  gebragt  wordende,  ontvlamde  de  stof  door  den 

opgelosten  salpeter  van  zelve,  brandde  alsdan  snel  weg  en  liet 

eene  zuivere,  witte  asch  terug,  welke  phosphaten  van  kalk  en 

magnesia,  sulphas  calcis,  chlooipotassium,  carbonas  potassae  en 
chloorsodium  bevatte. 

Bepaling    van  de  in.  potassa  oplosbare  deelen. 

20  grm.  gedroogde  en  met  de  reeds  bovengenoemde  vochten 

uitgetrokkene  stof,  werden  herhaaldelijk  met  eene  verdunde  po- 

tassa-oplossing  gekookt,  gefiltreerd  en  bij  het  Altraat  zoutzuur 

gevoegd.  Het  hierdoor  gevormde  precipitaat  afgezonderd  en  goed 

uitgewasschen  zijnde,  werd  op  100°  C.  gedroogd  en  woog  1,65 
grm.  ts  8,25%. 

0,860  grm.  hiervan  gaven  na  verbranding  0,005  grm.  asch  é=j 

0,581°/o,  zoodat  het  cijfer  hierdoor  wordt  teruggebragt  op  8,21  °/0. 
Het  is  eene  zwartbruine  massa,  welke,  aan  de  lucht  blootge- 

steld, spoedig  vochtig  wordt  en  in  rotting  overgaat,  terwijl  zich 

bij  verbranding  sterk  de  reuk  aan  brandende  dierlijke  stoffen 

eigen,  ontwikkelt. 

Bepaling  van  de  onoplosbare  organische  deelen. 

De  20  grm.,  boven  genoemd,  werden  met  zoutzuur  bij  warmte 

behandeld  en  daarmede  uitgetrokken ,  zoolang  nog  iets  werd  op- 
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gelost.  Hierna  bragt  men  alles  op  eenfiltrom,  spoelde  dit  goed 

mei  water  uit  en  droogde;  men  woog  6,125  grm.  waarvan  als 

ascfa  dient  afgetrokken  te  worden  0,291  grm.  t=s  1,751%,  zoo- 
dat het  ware  cijfer  wordt  5,884  grm.  e  29,17%  aan  organische 

verbindingen,  welke  niet  in  ether,  alkohol,  water,  verdunde 

potassa  of  zoutzuur  oplosbaar  zijn. 

Bepaling  van  hel  acidum  uricum. 

8,89]  grm.  met  ether  uitgetrokkene  stof  werden  met  water  en 

wal  borax  gekookt,  gefiltreerd  en  bij  het  filtront  zoutzuur  in 

overvloed  gevoegd;  vervolgens  verwarmd,  het  bezinksel  op  een 

tillrum  gebragt,  en  dit  naauwkeurig  niet  water  uitgewasseben  . 

daarna  het  afgescheidene  acidum  uricum  in  potassa  caustica  op- 

gelost (Mi  nogmaals  door  zoutzuur  geprecipiteerd  hebbende,  woog 

het   na  drooging    op   100°  C.  0,151  grm.  t=i   ],8%. 

Slikstofbe paling  en  volgens  de  mel/iode  van   Dumas  van  de 

stof  zooals  zij  voorkomt  (N°.  1.) 

0,115    grm.    gaven  bij   Sil/V3  C.  en  738,5  m.  m.  barometer- 
stand, 81  k.  c.  vochtig  nitrogenium. 

*  7,0%, 

Slikstofbcpallng   N°.  2. 

0,467  grm.  gaven  bij  21°  C.  en  730,7  m.  m.  barometerstand 

31  C.  C.  vochtig  nitrogenium  ts  7,259%  ̂ gemid- 

deld 7,429%  stikstof. 

Berekening  der  ammonia-verbindingen. 

Verkregen  aan  ammonia    0,528  gr.  ̂   0,559  grm.  ammonium. 

gaat  af  0,191   grm.  // 

rest  0,368  grm.         // 

0,191    ammonium  fc=s  0,270    gr.    ammoniumoxijde,   verbinden 
zich  met  1,8  gr.  acidum  uricum  tot 

2,070%  uras  ammoniae. 

De   overblijvende    0,308  ammonium  vereenden  zich  met  0,724 

grm.  chloor  tot  1,092%  chloorammonium. 
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Berekening   der    hoeveelheid   nitras   potassae. 

Verkregen  bij  de  anorganische  analyse  6,949   grm.  potassa; 
af  te  trekken  als  met  chloor  verbonden  2,364     //  id. 

rest  4,585    //  id. 

de  4,585  grm.  overblijvende  potassa  t=:  9,841°/0  nitras  potassae , 

dat  is  op  31,126  °/0  anorganische  sloffen,  welke  pp  de  geheele 

massa,  zooals  zij   voorkomt,  aanwezig  zijn  ̂   3,063°/o. 

Verdeeling  van  het  stikstof-gehalte. 

Verkregen  aan  stikstof  (gemiddeld).    7,429°/0 

hiervan  af  te  trekken  voor  0,52 8°/0  ammonia       0,432  grm. 

//        //      //  //     l,8°/0  acid.  nricum    0,596  // 

//        //      //  //     3,063°/Onitr. potassae  0,425  // 
zamen  1,453  gr. 

rest  5,976°/Q  stikstof,  welke  vooral  in  de  door 
potassa  uitgetrokkene  zelfstandigheden,  als  organische  verbindingen 

voorhanden  zullen  zijn,  maar  welker  ware  aard  evemvel  niet 

verder  door  mij  is  onderzocht- 

Bij  de  berekening  der  anorganische  bestanddeel  en  is,  even 

als  zulks  bij  den  nitras  potassae  geschied  is,  uitgegaan  van  de 

som  van  het  aschgehalte  op  honderd  deelen  stof,  zooals  zij 

voorkomt,  namelijk  31,126°/Q  en  is  dus  deze  berekening  te 
eenvoudig  om  ze  hier  nog  verder  in  cijfers  aan  te  toonen;  doch 

om  de  groepering  der  hoeveelheid  van  elk  gevonden  bestand  _ 

deel,  waaruit  de  mest  bestaat,  op  de  meest  juiste  wijze  te  doen 

plaats  hebben,  was  het  noodig  het  volgende  in  aanmerking  te 
nemen. 

Dat  de  etherische  en  alkoholische  oplossingen  bleken  chloor- 

ammonium  en  uras  ammoniae  te  bevatten  ,  zoodat  bij  eene  strik- 

te berekening  zoude  moeten  bepaald  geworden  zijn  het  gehal- 
te van  ieder  dezer  zouten  in  beide  oplossingen  afzonderlijk,  eene 

bewerking  echter ,  welke,  met  het  oog  op  de  praktische  toepassing 

van  dit  onderzoek,  door  mij  gevoegelijk  konde  worden  nagela- 
ten. Wat  de  andere  zouten  betreft,  zijn  van  deze  (zooals  uit  de 

analijse   blijkt)    bij    de  in  water  en  potassa    oplosbare  en  bij   de 
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hierin  onoplosbare  verbindingen,  de  bepalingen  daarvan  gedaan,  i  n 

hunne  som    van  hei  oorspronkelijke  cijfer  dei 

de  aitras  potassae    hierbij    in   earbonas    |  i       ezet 

zijnde,    is    dit    laatste    zout  als  zoodanig  van  de  in   water  op- 

losbare organische  deelen  med  ikken  geworden;  Btelligis 

hier  tevens  ook  wat  chloormagnesium  bij  ontleed ,  zoo  deze 

berekening  niet  geheel  als  zuiver  kan  worden  aangenomen.     Den 

uras  ammoniae  heb  ik  ala  een  neutraal  zout  opgenomen,  all 

wel  <                            willen,  dat  dit  zont  ala  een  bi-uras  in  de 

urine    van    vogels    voorhanden  is.  Van    hetgeen  in   ether  en  al- 

kohol  oplosbaar  is,  heb  ik  de  getallen  behouden,  zooals  zij  uit- 
gevallen zijn,  dewijl  uras  ammoniae  en  chloorammonium   beide, 

bezwaarlijk  in  genoemde  vloeistoffen  oplosbaar  zijnde,  deze  hier- 

van toch  slechts  sporen  kunnen  bezeten   hebben;  doch  genoem- 
de   verbrandbare    zouten    afgetrokken    van  de  som  der  in  wi 

oplosbare    bestanddeelen ,   nadat  reeds  door  de  bepaling-  van  het 
aschgehalte   daarvan,    de   mede  opgeloste  onverbrandbare  zouten 
waren  afgescheiden.     Aan  het  chloorammonium  moet  ik  hier  nog 

bijvoegen,    dat,    nadat   ik    het    acid.    uricum    met    ammonia  tot 

uras  ammoniae  berekend    had,  ik  de  overblijvende  ammonia  als 

aan    chloor    verbonden    heb    voorgesteld  en    zulks  omdat  zoowel 

in    de   etherische   als   in    de  alkoholische  oplossingen,  duidelijk 

dit    laatste    zout    aangewezen  was,    weshalve    dit    chloor  niet  is 

orden    van    de  hoeveelheid  chloor,  bij   de  asch- 

an  al  ij  se    verkregen.     Den  sulphas  caleis,  in  de   aschanalijse  an- 
hijdrisch                              ik  als  bestanddeel  der  massa,  zooals  zij 

voorkomt,  in  hijdrischen  toestand  berekend.  Van   den  phosphas 

caleis    et  magnesiae  echter  heb  ik  de    cijfers  gelaten,  zooals  zij 

inden    waren,  en    wel  wegens    de  weinige  zekerheid,  welke 

men  heeft  in  welken    vorm    zij    in  deze    mestsoort  zullen  voor- 

handen zijn. 

De  stof,  welke  ik  onderzocht  heb,  zal  dus,  zooals  ik  reeds 

vroeger  opmerkte,  bij  elke  analijse,  alhoewel  dan  in  aard  over- 

eenkomende, toch  verschillen  opleveren,  al  naardat  de  meststof 

met  anorj  verbindingen,  zooals  koolzuren  kalk,  silikaten 

enz.    is    vermengd,    welke  meerdere  of  mindere  hoeveelheid  dan 
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ook    weder,    zooals    duidelijk    is,   invloed    zal  uitoefenen  op  de 

cijfers  der  organische  bestanddeelen. 

Na  deze  kleine  uitweiding,  welke  ik  tot  regt  begrip  aangaan- 

de de  groepering  der  verschillende  cijfers  -bij  deze  analyse  noo- 
dig  achtte,  verkrijgen  wij  de  volgende  voorstelling. 

100  deelen  der  zoogenaamde  grisseesche  guano  bestonden  tij- 
dens het  onderzoek  uit. 

Water.   12,845 

In  ether    oplosbare    stoffen   2,045 
In    alkohol         »         //         4,832 

In    potassa         //  //         7,669 
In    water  //       .  //         4,357 

Onoplosbare  organische    stoffen.     .     .     .     .     29,170 

Piszure  ammonia   2,076 

Chloorammonium   •       1,092 

Chloormagnesium   1,076 

%      ■[     Salpeterzure  potassa   3,063 

Chloorpotassium   1,164 

2        (     Chloorsodium         0,652 

Zwavelzuren  kalk  (S03   CaO  f  H20).     .     .     10,562 

Koolzuren  kalk   9,840 

g'!s»i  ]     Phosporzuren  kalk  /   2,660 
/anhijdrisch 

Phosphorzure  bitteraarde '     ......       2,603 
Silikaten   •       ̂ 39^ 

Zamen  97,098 

Verlies     2,902 
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VERSLAG 

OVER     DEN 

AARD  EN  DE  BRUIKBAARHEID 

DER 

DIERLIJKE     MESTSTOF 

AANWEZIG  IN  DE  GROT  POETJAKWANGI  IN  GRISSEE. 

DOOR 

P.    F.    H.    FROJIDERG. 

Het  scheikundig  onderzoek  dezer  meststof,  dat  alleen  tot 

grondslag  kan  strekken  van  hare  beoordecling,  en  met  de  meeste 

zorg  door  den  heer  Kost  vak  ToNNTNGEN  is  ten  uitvoer  gc- 
bragt,  heeft  eigenaardige  en  veel  tijds  kostende  moeijelijkheden 

opgeleverd. 

Dit  gevoegd  bij  het  feit,  dat,  zoo  ver  mij  bekend  is,  nog 

nooit  een  stelselmatig  onderzoek  van  de  mest  van  Ylcder- 

muizen,  waarvoor  de  onderwerpelijk  stof  te  houden  is,  verrigt 

of  althans  openbaar  gemaakt  is  geworden,  schenkt  groote  ver- 
dienste  aan  dezen  arbeid,  zoowel  in  wetenschappelijken ,  als  in 

praktischen,  zuiver  landbouwkundigen  zin. 

Ofschoon  het  onderzoek  in  het  eerste  opzigt  nog  wel  in 

meerdere  bijzonderheden  had  kunnen  dringen,  dat  echter  door 

andere  werkzaamheden,  niet  wel  doenlijk  was,  heeft  het  toch 

reeds  zekere  uitkomsten  opgeleverd,  die  in  phijsiologischen  zin 

merkwaardig  zijn.  ]k  bedoel  vooral  de  aanzienlijke  hoeveel- 

heid   vetstof,    en    wel    van    twee    verschillende    soorten;   de  vrij 
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aanmerkelijke  hoeveelheid,  in  alkohol  oplosbare  en  ten  deele 

uit  ureum  bestaande  stoffen,  en  de  geringe  hoeveelheid  acid. 

uricum.  Dit  laatste  zal  echter  waarschijnlijk  een  gevolg  zijn 

van  ontleding,  door  de  vochtigheid  van  de  plaats  veroorzaakt, 

en  waarvan  de  produkten,  koolzuur  en  ammonia,  uit  hunnen 

aard  allengs  vervlug-tio-en  en  verloren  gaan. O  DO  O 

Het  salpeter ,  welk  zout  kwalitatief  is  gebleken  aanwezig  te 

zijn,  is  ongetwijfeld  mede  een  ontledingsprodukt  van  het  ge- 

noemde zuur,  en  wel  secundair  ontstaan  door  de  trapsgewijze 

oxvdatie  van  een  gedeelte  der  gevormde  ammonia,  bij  aanwe- 
zigheid van  eene  overmaat  van  alkaliën. 

Thans  overgaande  tot  eene  beoordeeling  van  de  praktische 

waarde  dezer  mestsoort,  zal  ik  mij  eerst  bepalen  tot  dat  be- 

standdeel, waarvan  hare  meer  dadelijke  werking  moet  afhangen , - 

tot  de  vormen,  waarin  het  hier  voorkomt,  —  en  tot  de  groei  be- 

vorderende eigenschappen,  welke  aan  die  vormen  behooren.  Ik 

bedoelde  stikstof,  en,  als  deze  bevattende,  de  ammonia-zouten , 

het  salpeter  en  het  acid  uricum. 

Daar  ik  tot  beter  verstand,  den  weg  van  vergelijking  moet 

inslaan,  zal  ik  wel  geen  meer  afdoend  voorbeeld  kunnen  kie- 

zen, dan  de  guano,  welker  betrekkelijke  gelds-  en  landbouw- 
kundige waarde  thans  vrij   wel  vaststaat. 

Hoeveelheid  stikstof  in 

Mest Guano 

van 
Grissee. 

uit 
Bolivia. 

uit  Chincha. 
dito 

donkerder: 
uit  Afrika. 

7-4% 
17.5% 

1W% 
13.4% 

3%  tot  4% 

Ofschoon  ook  de  zamenstelling  der  guano  uit  Bolivia  en 

Peru  niet  bestendig  is,  wisselt  zij  toch  veel  minder  af,  dan  die 

uit  Afrika,  om  redenen,  reeds  in  mijne  vroegere  bijdrage  over 

de    guano    ontwikkeld.     Ook   onze    meststof,   uit    verschillende 
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grotten    van    l  Soerabaja  of   elders  verzameld,  zal  in  dit 

opziH    wel    ongelijk   in  zamenstelling  zijn,  de  vochtig- 

heid, die  in  deze  plaatsen  heerscht.  Doch  het  komt  mij  voor 

dat,  bel    veranderen  van  een  aanmerkelijk  gedeelte  dcv 

ZOO    \  ammonia    in   niet     vlugtige    zouten     van    salpel   r- 
znnr,  het  verlies  van  hei  werkzame  bestanddeel  hier  minder 

aanzienlijk  moet  zijn,  dan  in  de  vochtige  eilanden  en  streken 

aan  de  zuid-,  west-  en   zuidoostkust  van  Afrika. 

Op  grond  hiervan    besluit    ik,  dat  onze    vleermuizen-mest  in 

Btikstofgehalte    de  afrikaansche    [en  ook  andere]    guano-soorten 
overtreft:  terwijl  hij,  zooals  de  cijfers  aantoonen,  ruim 

de  helft  bevat   van  hetgeen  in  sommige  monsters  van    Peru-gu- 
ano  aanwezig  is. 

Doch  de  vormen  en  verbindingen,  waarin  deze  stikstof  voor- 

komt, bepalen  grootelijks  den  aard  harer  werking  op  den  groei 

der  planten. 

Het  is  thans  vrij  algemeen  aangenomen,  dat  zij  in  den  vorm 

van  ammonia  in  de  planten  overgaat.  Alle  andere  stikstof- 

verbindingen  moeten  dus  vermoedelijk  eerst  tot  ammonia  her- 

leid worden,  eer  zij  in  het  plantenweefsel  kunnen  treden.  En 

terwijl  de  dadelijke  werking  eener  mestsoort  afhangt  van  de 

hoeveelheid  ammonia,  die  zij  werkelijk  bevat,  kan  men  eenig- 
zins  den  duur  d<  in    naar  de  hoeveelheid  en  de 

ontleedbaarheid  van  andere,  in  ammonia  veranderbare  Btoffen, 

daarin  aanw< 

veelheid  ammonia,  de  dadelijke  werkzaamheid  der  stof 

voorstellende,  i ii  de  mest  v;ni  Grissee  (mi  in  verschillende  gu- 

a  io  .-oorten  aanwezig. 

Guano  van 

111 

Bolivia,     j    Chincha,    dito  donkerde] 
Afrika 

soort. 

0.41 

1-2% 

10-2%             9°  0 
i 

10°/o 
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In  dit  opzigt  derhalve  staat  de  eerste  verre  beneden  de  gu- 
ano. Het  is  echter  zeker,  dat  dit  bestanddeel  in  schier  elke 

lading,  ook  van  dezelfde  gnano-soort,  zal  en  moet  afwisselen, 
daar,  zoo  als  ik  reeds  vroeger  heb  aangetoond,  de  ammonia 

niet  oorspronkelijk  als  zoodanig  in  de  guano  voorkomt,  maar 

slechts  een  ontledings-produkt  is.  Hare  hoeveelheid  hangt 
af  van  de  vochtigheid  der  plaats  en  van  de  temperatuur.  De 

eerste  doet  het  telkens  op  nieuw  geboren  worden,  zoo  lang  de 

mest  nog  de  bouwstoffen  daartoe  bevat:  de  laatste  doet,  naar- 

mate zij  stijgt,  de  gevormde  ammonia  vervlugtigen,  en  vermin- 

dert dus  de  waarde  van  den  mest.  Terwijl  in  de  Peru-guano,  en 

ook  in  die  van  Bolivia,  weinig  afwisseling  in  ammonia-ge- 

halte  is,  zoo  zij  maar,  bij  het  overvoeren  naar  Europa,  waar 

die  ammonia- vorming  eigenlijk  begint,  in  dezelfde  omstandig- 

heden verkeerd  hebben,-  is  die  van  de  afrikaansche  eilanden  en 

kusten  reeds  op  hare  ligplaats  zeer  ammonia-houdend ,  ja  het 
schijnt,  dat  daar  reeds  al  de  hiertoe  dienende  bouwstoffen  in 

ammonia  zijn  omgezet.  Van  daar  dat  deze  soort  zoo  veran- 

derlijk is  in  de  hoeveelheid  van  dit  vlugtige  bestanddeel,  zoo 

afwisselend  in  waarde  voor  den  landbouw.  De  grenzen  van 

haar  ammonia-gehalte  wisselen  af  tusschen  10°/o  en  5°/0; 
welligt  liggen  zij  nog  wijder  uiteen. 

Doch,  door  de  bijzondere  omstandigheden,  waarin  onze  Gris- 

see-mest  verkeerd  heeft,  in  eene  donkere,  koele,  vochtige 

plaats  (1),  aan  de  oppervlakte  liggende  en,  gelijk  lager  zal  blijken, 

in  tegenwoordigheid  van  eene  groote  hoeveelheid  kalkaarde ,  is 

een  gedeelte  der  voortgebragte  ammonia  tot  salpeterzuur  ge- 

oxijdeerd,  en  dit  verder  aan -alkaliën  gebonden,  waardoor  het 
niet  meer  vlugtig,  niet  meer  voor  den  mest  verloren  is.  Daar 

verder  het  gevormde  salpeter,  met  den  mest  onder  den  grond 

begraven,  en  dus  van  de  lucht  afgesloten  wordende,  door  de 

oxijdatie    der    humusachtige  stollen,  en  misschien  ten  deele  bij 

(I)  Salpeter  wordt  het  best  en  meest  gevormd  bij  cene  temperatuur  van  58°  a 
Cl»  F. 
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het    intreden  in  de  worteleinden    zelve,  door  de  desoxij derende 

werking    van    den    |  .    als    een    geheel,    weder 

allengs    en    vrij  amrm  aing  overgaat,  zo» 

het  salpeterzuur- gehalte  van  dezen  mest  althans  onder  de 

werkzame  bestand  n  wij  zijnekwiva- 

lent  in    ammonia,  dat    ruim    0.5°/o    bedraagt,  bij  de  werkelijk 
aanwezige  voe 

Doch  ook  it  de  grisseesche  mest  in  dadelijke  werkzaam- 
heid, tot  de  vier  andere  soorten,  in  zeer  ongunstige  verhoud 

namelijk:  tot  de  boliviasche,  bovengenoemd,  als  1  :4  en  tot  de 

overige  circa  als  1:10. 

Hel  komt  mij  echter  voor,  dat  in  een  klimaat  als  dat  van 

Java  en  in  opene  gronden,  zooals  die  in  de  oostelijke  resi- 
dentiën  doorgaans  zijn,  eene  meststof  ras  tot  ontbinding  zal 

overgaan,  en  dat  bij  gevolg  haar  gehalte  aan  ammonia  min- 

der wensehelijk,  haar  gehalte  aan  ammonia- voortbrengende  be- 
standdeelen  van  meer  belang  is  te  achten.  Zoo  ver  wij  aan  deze 

laatste,  in  de  guano  en  andere  dierlijke  meststoffen,  eenen 

naam  kunnen  geven,  bestaan  zij  hoofdzakelijk,  zoo  al  niet  ge- 

heel, uit  ureum  en  acidum  uricum.  Men  mag  ze,  in  Europa 

althans,  onder  de  moeijelijkst  ontbindbare  dierlijke  stollen  re- 

kenen; doch  bij  aanwezigheid  van  kalk  vooral,  gaat  het  eerste 

vrij  ras  in  koolzure  ammonia  over;  terwijl  liet  laatste,  zich 

met  reeds  gevormde  ammonia  tot  een  in  water  oplosbaar  zout 

vereenigd  hebbende,  mede  spoedig  in  ontbinding  overgaat. 

Nn  bevat  onze  stof,  daar  zij  met  zuren  opbruist,  vrijen  kool- 

zuren kalk,  en  wel  bijna  10°/o.  Deze,  ofschoon  veel  langza  ter 
in  hare  werking  dan  bijtende  kalk,  is  echter  tot  de  voortgaan- 

de ontleding  van  het  e  dierlijke  stoffen  in  de- 

zen n  '  bestanddeel;  hetgeen  overigens  wel  in 
overeenstemming  is  met  de  schielijke,  sterkriekende  gassen  vor- 

mende, ontbinding  van  het  waterige  aftreksel,  zoo  als  in  het 

chemische    verslag  gemeld   wordt. 

Men  is  sedert  lang  gewoon,  de  stollen  in  de  guano,  die 

allengs,  hetzij  in  of  boven  den  grond,  ammonia  voortbrengen, 

door    eene    cngelschc  uitdrukking,   van    de    reeds  dadelijk  aan- 
rx.  13 
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wezige  te  onderscheiden.  Noemen  wij  die,  in  het  nederduitsch, 

slapende  of  verborgene  ammonia,  dan  duiden  wij  daardoor  a'an 
die,  welke  in  den  grond  achtereenvolgens  wordt  ontwikkeld, 

en  dus  eenigzins  de  duurzaamheid  der  werking  voorstelt,  zoo 

verre  die  van  dierlijke  organische  stoffen  afhangt.  Deze  ver- 

borgene ammonia  door  het  ekwivalent  van  stikstof  vervangen- 

de, krijgen  wij,  bij  vergelijking  als  boven,  de  volgende  uit- 
komst. 

Grissee 
Guano  van 

mest. 
Bolivia.         Chincha. 

dito 

donkerder. Afrika. 

6.6% 

14.% 
4-1% 

6% 

0 

In  dit  opzigt  derhalve,  staat  onze  koloniale  meststof  in  gee- 

ne  ongunstige  verhouding,  en  overtreft  verre  de  afrikaansche 

guano.  Nemen  wij  bovendien  in  aanmerking,  dat  zeer  weini- 

ge ladingen  van  guano  uit  Bolivia  en  Peru  zoo  goed  blijven, 

zoo  weinig  ontleed  zijn,  dat  zij  nog  140/0  stikstof,  die  niet 

in  den  vorm  van  ammonia  is,  bevatten,  dan  mag  ik  met  veel 

grond,  deze  met  het  gemiddelde  der  goede  guano-soorten ,  in 

de  boven  omschrevene  duurzaamheid  van  werking  gelijk  stel- 
len. 

De  verhouding  van  oplosbare  organische  stoffen  moet  ook 

in  aanmerking  komen,  aangezien  deze  eenigzins  het  betrekke- 

lijke tijdsverloop  doet  kennen,  binnen  welke  deze  gezamenlijk  aan 

den  plantengroei  den  krachtigen  prikkel  kunnen  geven,  waar- 
door zich  dierlijke  stoffen  zoo  bij  uitstek  onderscheiden. 

In  de  beste,  mij  bekende,  analysen  van  guano  is  al  of  bij- 

na al  het  in  water  oplosbare  organische  gedeelte  als  ureum 

aangegeven  en  door  de  oplosbaarheid  in  den  sterksten  alkohol 

ook  als  zoodanig  herkend  geworden.  Het  ureum  is  in  de  on- 

der werpel  ij  kc  stof  niet  afzonderlijk  bepaald  geworden,  daar  er 

geen  maatstaf  is,    om  zijne  veranderlijkheid  in  ammonia  tegen- 
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over   de   onbeatembare   organische  bestand deelen  te  bepalen,  cd 

toch  bovendien  het  geheele,  slapende,  kend  is. 

AYij    kannen    echter  mei  g<  Loegzame  d   de    in 

ter   i  hou- 

wen, en  dan  bekomen  wij,  te,  mon- 

sters   uit  Peru   en   Bolivia,  de  na.  uitkomsten  ongeveer. 

mest. Bolivia-euano. Peru-guano  (Chincha). 

4JW/. 
(Ureum)  zuiver  5°/G 

8.92% 

Deze  cijfers  tooncn  eene  verhouding  aan,  die,  met  het  oog- 
op  de  veranderlijkheid  dezer  soort  van  stof,  genoegzaam  gelijk 

is  te  noemen.  In  dezelfde  mate  dus,  waarin  wij  aan  de  beste 

guano  duurzaamheid  van  organische,  werkzame,  bestanddcelen 

toeschrijven,  komt  die  ook  aan  den  grisseemest  toe. 

Een  bestanddeel,  waardoor  zij  zich  van  guano  onderscheidt, 

namelijk  salpeter,  verdient  cene  bijzondere  vermelding  en  voor- 

afgaande toelichting,  door  een  algemeen  overzigt  van  den  in- 
vloed der  salpeterbemesting,  zooals  die  door  de  ondervinding 

tot  heden  is  waargenomen. 

De  uitwerkselen  daarvan  komen  hierop  neder. 

Zij  doi  I  de  planten  zeer  spoedig  eene  donker  groene  kleur 
aanneem  n. 

Zij  bevordert  den  groei  der  houtvezels,  versterkt  destengels, 

telt  den  groei,  en  schijnt  soms  eenen  meer  langdurigen 

lom  mogelijk  te  maken. 

Het  gewas  wordt  er  gelijker  door,  dat  is,  wat  zonder  bemes- 

ting kort  bleef,  groeide  tot  bijna  eene  lengte  op  met  het  ove- 
rige. 

Een    en    ander  is  niet  altijd  vergezeld  geweest  van  vermeer- 

dering   van    het  produkt   in    gewi;    .  ./oor  echter  de  st] 

aan  te  voeren  oorzaken  kunnen  gelden. 

Klaver    en    grassoorten    zijn    er    altijd    zeer  door  bevoordeeld 
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geworden.  Het  vee,  in  een  veld  gelaten,  dat  deels  met  salpe- 
ter bemest  was,  begon  niet  aan  het  onbemeste,  voordat  het 

andere  verteerd  was. 

Bij  knolgewassen  werd  de  steng-en  bladgroei  zeer  bevorderd, 
maar  die  van  het  ondergrondsche  deel  bleef  achter. 

De  numerieke  uitkomsten,  op  bijzondere  gewassen,  waren  als 

volgt: 

Klaver   en    gras:    toename  van   22°/'0  tot    100°/o  in  gewigt. 
De  aard  van  den  sn'ond  scheen  hier  reenen  beslissenden  invloed 

te  hebben. 

Gerst:  toename  in  zaad  van  25°/0  tot  S0°/o,  in  stroo  van 

25°/0  tot  40°/o;  mede  op  verschillende   gronden. 

Eogge:  toename  in  zaad  van  86°/0  in  stioo,  84°/0op  stijve  klei. 

Haver:  toename  in  zaad  van  25°/0  tot50°/o>  in  stroo  eveneens: 
beide  in  klei  boven  klei,  en  in  leem  boven  zand. 

In  een  geval  gaf  het  bemeste  veld  25°/0  minder,  dan  het 
onbemeste;  de  grond  was  leem  op  klei,  en  de  lucht  buiten- 

gemeen droog. 

Tarwe;  toename  in  zaad  7°/0  tot  50°/o,  in  stroo  14°/0  tot 

100°/°. 
Op  zwaren  grond  was  de  toename  het  minst,  en  soms  vol- 

strekt geene  uitwerking  te  zien. 

De  algemeene  waarneming  leidde  daarheen,  dat  salpeter  het 

best  werkt  op  ligte,  schrale  leemgronden,  met  eenen  stijven 

ondergrond. 

Onwerkzaam,  ja  schadelijk  kan  deze  meststof  zijn,  opgronden, 

waar  reeds  een  welige  groei  van  steng  en  stengels  plaats  heeft; 

zooals  op  zware  en  rijke  gronden.  Ook  op  zeer  ligte  zandgron- 

den kan  zij,  bij  groote  droogte,  aan  het  reeds  ontwikkelde 

gewas  schaden ,  dat  er  clan  als  verschroeid  uitziet. 

Wegens  hare  eigenschap,  den  groei  der  houtvezels  bijzonder 

te  begunstigen ,  bekomen  de  zaden  van  het  koorn  er  een  dikker 

omkleedsel  door;  zij  leveren  dus  minder  meel,  dan  onbemeste, 

en  gelden  derhalve  minder  in  prijs.  Hierdoor  kan ,  bij  graange- 
wassen, het  voordeel  eener  vermeerderde  produktie,  zoo  die 

slechts  middelmatig  is,   bijna   worden   opgewogen. 
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Als  gunstigst  tijdstip  voor   de  aanwending,  noemt   men  dat, 

wanneer  het  jonge  op  een1    schralen  ligten  grond    begint 
te   kwijnen.     De   bil  wordl   dan   zeer  spoedig 

merkbaar,  en   doet   he  -   boven   liet   naastliggeude    onbe- 
meste  onderscheiden. 

Eenige  de/er  eigenschappen  heb  ik  zeil',  bij  kleine  proeven 
met  padi,  voor  een  drietal  jaren,  mede  waargenomen. 

1),'  vraag  ontstaat  nu,  in   hoeverre  zullen  de  goede  uitwerk- 

selen des  salpeters  zich  bij  zijne  aanwending  op  Buikerriet  ver- 

nlijken?   zal  de  meststof    van    (irissee  er  voordeeliger    door 

Werken ,   dan    goede  guano. 

Tot  lied  mi  zijn  mij  geene  berigten  bekend  over  de  werkelijk 

verkregene  uitkomsten  van  salpeterbemesting  op  suikerriet.  Ik 

geloof  ook  niet,  dat  zij  nog  ergens  aldus  is  toegepast  geworden, 

en  mijne  eigene  proeven,  den  31n  Januari)  1852  aangevangen, 

zijn  door  gebrek  aan  grond  op  eene  veel  te  kleine  schaal  ge- 
schied, om  de  uitkomsten  daarvan  alhier  als  grondslag  mijner 

besluiten  aan  te  bieden.  De  verscheidenheid  van  klimaat  en  grond, 

naar  het  gezegde  van  zoo  veel  gewigt  b;j  proeven  met 
«ieststof,  miste  ik  bovendien   geheel   en  al. 

Het  kan  evenwel  nuttig  zijn  'ze  hier  nog  eens  mede  te  deelen, 
op  wat  meer  ontwikkelde  wijze,  dan  in  mijn  gedrukt  verslag 

van  het  vorige  jaar,  bij  de  vermelding  mijner  algemeene  uit- 
komsten,  heeft    kunnen  geschieden. 

liet  planten  der  stekken  geschiedde  den  2Sn  Januarij  185:!; 

de  afstand   was    1  :    ■   bij   ;2    voet. 

Week  voor    week  werd  de  uitspruiting    zort-TuldiiJ-  nagegaan 

en  vergeleken.     Op   den    7'»   Maart    bedroeg  die,   gemiddeld: 
bij  de  bemeste       1.8. 
//     //    onbemeste  1.9. 

Ten  tijde  \\m  d=m  oogst  bleek  het,  dat  er  was   uitgestorven, 

bij   de  bemeste        233/0- 

//     //    onbemeste   47°/0- 
keiijk   heeft   die    meerdere   uitsterving    bij    de  onbe 

de  uitstoeling  bevorderd.     \)cn  25"  November  werd  het  grootste 
die  van  liet  riet  gesneden:  het  was  dus  ongeveer   10  maan- 
den   oud. 
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Er  werd  verkregen,   in  verhouding: 
van  het   bemeste       100  stokken. 

//      n     onbemeste      90       // 

Afmetingen    van  liet  riet: 

Lengte  van  het  bemeste: 

raax.   lO1/^  rv.  min.  44/s  rv. 

gemiddeld  73/5     // 

Lengte    van  het  onbemeste : 

max.  8"/io  rv-  mm-  34/5     rv. 
gemiddeld  63/i0     // 

Grootste   omvang: 
bemeste       0.155  n.  el. 

onbemeste  0.157    //     // 

Soortelijk    gewigt  van    liet   sap: 

bemest  riet,  bijna  7°B. 

onbemest  //  //  b1/2°'B. 
Het  was  gewoon,  purperpaars  buitenzorgsch  riet.  De  hoe- 

veelheid salpeter  bedroeg,  per  bouw  berekend,  420  ned.  fë  (on- 

geveer 63/4  pïkol)  of  17 i/g  wigtje  per  plant,  Ik  geloof,  dat 

bij  wijder  planten,  bij  voorbeeld  op  dubbelen  of  driedubbele:!  af- 

stand, dezelfde  hoeveelheid  salpeter  per  plant,  dat  is  de  helft 

of  een  derde  per  bouw,    voldoende    zou  geweest  zijn. 

Den  lSn  Maart  1853,  dus  33/4  maand  later,  werd  het  ove- 

rige, vroeger  nog  te  korte  proefriet  gesneden. 

Er  was  toen  veel  riet  met  lange,  wel  bebladerde  uitspruitsels 

uit    de    knoppen. 

De   aldus    uïtgesprotene   stokken   bedroegen: 

bij  het  bemeste        21°/0. 

//     //     onbemeste  30°/o. 
Ecne    vermeerdering,    misschien   wel    weder   aan   de  meerdere 

uitsterving    bij    het  laatste  toe  te  schrijven. 

De  ge  .  edene  stoelen  waren  sedert  25  November,  op  nieuw  welig 

uitgesproten,  alsmede  de  stekken,  die  toen  ter  vervanging  van 

de    ui  (gestorvene    geplant    waren. 

De  opbrengst  bedroeg  nu  (weder  als  vroeger,  in  verhouding 

berekend) : 
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van  het  bemeste        LOO. 

//      //    onbemeste     24.6; 

Dit  geldt  voor  de  globale   opbrengst  van    hetgeen   nog  onge- 
sneden  was  gebleven,  zonder  het   aantal  stoelen  in    aanmerking 
te  nemen. 

Gemiddeld  zou  de   verhouding   in  opbrengst    geweest  zijn: 
van  het  bemeste     100. 

//       //     onbemeste  69. 

Het  gewas  stond  nu,  wegens  het    snijden  en    inboeten,  33/4 
maand  geleden  geschied,  gansch    ijl  en  open.     Dit   kan    tot  de 

thans  zoo  veel   meerdere   produktie  van  het  bemeste  riet  bijge- 
dragen   hebben. 

De  densiteit  van  het  sap  bedroeg,  bij  dit  oudere  riet: 

Bemest : 

Sap  van  de    8  onderste  leden.  ...  9°     B. 

//      //      //     6  volgende    //        .  .  .         .  8°     //. 
//////     8         //  //  .         .         .  8       n 

//      //      //Il  bovenste     //....  1l/-2° " 

Onbemest : 

Sap  van  de  8  onderste  leden.  •  .  .10°       B. 

//      //      //    6  volgende     //  .         .  91//2°//. 
//      //      //    8  bovenste     *        ....         7 

Ik  geloof  dat  het  bemeste ,  dus  in  zijnen  groei  versnelde  riet , 
thans    reeds    te    oud    was. 

Den  4n  Jnnij  daaraanvolgende,  werden  weder  eenige  der 

langste  stokken  van  8  a  Si/2  voet  gesneden  en  het  sap  met 
den  areometer  onderzocht.     Ik  verkreeg  de  volgende  uitkomsten, 

Yan  bemest  r  iet  bij  verschillende  stokken:  9°B.,  10°B. ,  8°B., 

8°B.,    8i/2°B.    bijna    9CB. 

Yan  onbemest  riet  bij  verschillende  stokken:  ruim  8°B.,  8^-°/8B., 

8y2°B.,  8i/2°B  ruim   7°  bijna  9°B. 
Yan  deze  stokken  kan  ik  den  ouderdom  niet  juist  opgeven  , 

daar  zij  oorspronkelijk  waren  van  loten,  reeds  aanwezig,  tijdens 

het  vorige  snijden  plaatshad,  en  die  aan  de  stoelen  waren  gelaten. 
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Ik  herhaal  liet,  de  door  mij  verkregene  uitkomsten  vormen 

alsnog  eenen  te  beperkten  grondslag,  om  er  ver  reikende  besluiten 

op  te  bouwen,  en  ik  bepaal  mij  dus  ook  enkel  om,  in  verband 
met  de  bovengenoemde,  in  Engeland  verkregen,  aan  te  merken: 

Dat  volgens  deze  proeven,  het  salpeter  een1  versnelden  groei 
van  houtvezels  heeft  bewerkt. 

Dat  daardoor  het  riet  tot  grootere  lengte  is  opgeschoten,  dan 

het  onbemeste;  dat  het  mede  daardoor  eene  grootere  hoeveelheid 

loten  heeft  opgeleverd;  doch  eerst  nadat  de  ruimte  tusschen  de 

planten,  door  vroeger  uitsnijden  Van  een  gedeelte,  zeer  ver- 

groot  was. 
Dat  deze  versnelling  van  groei  cene  vervroeging  van  den 

oogst  noodzakelijk  maakt,  dewijl  na  het  tijdstip  van  rijpheid, 

het  sap  allengs  minder   suikerhoudend    wordt. 

Dat  eindelijk,  zoo  die  vervroegde  oogst  op  den  juisten  tijd 

geschiedt,  hetgeen  door  nu  en  dan  het  sap  van  enkele  der 

langste  stokken  te  onderzoeken,  moet  bepaald  worden,  het  be- 

meste riet  ook  zwaarder  sap  bevat,  dan  het  onbemeste  *van  den- 
zelfden   ouderdom. 

Er  zou  derhalve,  altijd  volgens  deze  proeven,  verkregen  zijn: 

Winst  in  arbeid,  wegens  het  wijdere  planten. 

Wi?ist  in  tijd.  wegens  het  vroegere  oogsten. 

Een  grooter  gewigi  aan  riet,  en  een  zwaarder  sap. 

Van  het  in  den  grisseeschen  mest  gevondene  salpetergehalte, 

waardoor  hij  zich  van  alle  bekende  guanosoorteu  onderscheidt, 

is  de  overgang  tot  de  overige  anorganische  bestanddeelen  gelei- 
delijk.   Deze  verdienen  nog  ten    slotte  eene  korte  beschouwing. 

Ik  verdeel  (leze  bestanddeelen  in  twee  hoofdreeksen,  namelijk: 

de  phospïiorzure  zouten   en  de  alkalische  zouten. 

Beiden  zijn  even  noodzakelijk  voor  den  gezonden  groei  van 

het  suikerriet;  van  beide  bevatteu  de  meeste,  vooral  de  lang 

bebouwde  gronden ,  slechts  geringe  hoeveelheden.  De  phospïior- 
zure   zouten    worden    hoofdzakelijk  in  het   houtige    gedeelte,    de 
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alkalische  zouten   meer  in  liet  sap   van  het  suikerriet  gevonden. 

De  reeds  boven  besprokene  gunnosoorten  uit  Bolivia,  Peru  en 

Afrika  staan  ten   opzigte   dezer  twee   reeksen  van   bcstanddeelen  , 

aldus  tegenover  den  grissee-mest 

£ 
xn 

o 

Guano  van 

Bolivia. Chincha. Afrika. 

Phosph.  zouten  v.   kalk 
Alkalische  zout  n. 

mi  raagn.|5.260/o 

|  4.0%, 

10.25% 
12.90% 

26.5% 6.  % 

88% 

1-6% 

Doch  de  boliviaschc  en  peruaansche  bevatteden  nog  eene  hoe- 

veelheid phosphorzuur ,  met  ammonia  verbonden,  die  beantwoordt 

voor  de  boliviasche  aan  8,25%  en  voor  de  peruaansche  aan 

21,ö0%  phosph.  kalk.  Herleiden  wij  tot  beter  overzigt,  al  die 

phospliaten  tot  hlm  ekwivalent  van  phosphorznur,  dan  beko 
men  wn: 

Voor  den  o-rissecsehen  mest. 
//     de    boliviasche 

2.94% 

guano       .  .  .  .  9.15  » 

//      //     chinchasche     //  ....        2-1.60  // 

(1)    //      '/    afrikaansche    n  ....       13.04  // 

Deze  betrekkelijk  geringe  verhouding  van  phosphorzuur  in  den 

grisseemest  was  af  te  leiden  uit  het  gewone  voedsel  der  vleer- 

muizen; terwijl  de  visschen,  waarmede  de  vraatzuchtige  zeevogels 

zich  voeden,  een  groot  gehalte  aan  phosphorzuur  in  hunnen  mest 
deden  vooruit  zien. 

Ik  zal  het  niet  ondernemen,  het  groote  verschil  hierin  tusschen 

*  de  boliviaschc  en  peruaansche,   beide  zeer  goede  guanosoorten , 

(1)  De  analijsen  van  latere  monsters  van  bolivia-  guano  hebben  ecne  veel  groo- 
tere, van  peruaansche  guano  ceue  geringere  hoeveelheid  phosphorzuur  aangetoond, 

terwijl  de  verhouding  van  organische  stikstofhoudende  stoffen  (zie  boven  p.  8 

en  9)  bijna  omgekeerd  is  geworden.  Dientengevolge  staat  de  boliviasche  thans 

lager  in  prijs    dan  de.  peruaansche. 
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te  verklaren;  alleen  de  opmerking  makende,  dat  de  eerste  liet 

rijkste  in  ammonia  of  ammonia  vormende  stoffen,  tevens  het 

armste  in  phosphorzuur  was ,  hetgeen  op  eenen  hoogeren  ouderdom 

der  peruaansche    schijnt  te  wijzen. 

De  mate  van  duurzaamheid  in  werking  wordt  wel  niet  geheel , 

maar  toch  meerendeels,  door  het  phosphorzuur-gehalte  der  mest- 
stof voorgesteld,  en  onze  grisseemest  staat  dus  hierin  verre 

beneden  de  drie  guanosoorten.  Dit  zal,  even  als  het  verschil 

van  alkalische  zouten,  ten  grondslag  moeten  liggen  van  de  lager 

volgende  opgaven,  nopens  de  hoeveelheid,  die  men  vermoedelijk 

voor  eene   gegevene  oppervlakte  zal  behoeven. 

In  alkalische  zouten  komt  zij  der  peru-guano  nabij,  staat  weder 

verre  onder  het  monster  uit  Bolivia,  doch  overtreft  bijna  in  de- 

zelfde verhouding  de  afrikaansche ,  die  algemeen  als  veel  kort- 

stondiger  werkzaam,  dan  de    amerikaansche,  erkend  wordt. 

De  grissee-guano  (zoogenaamd)  wijkt  eindelijk  zeer  van  de 
gewone  soorten  af,  door  de  aanzienlijke  hoeveelheid  gips  en 

koolzuren  kalk  (te  zamen  meer  dan  20°/o  bedragende),  die  zij 
bevat.  Zonder  bekend  te  zijn  met  de  rotssoort,  waaruit  de 

grotten  bestaan ,  die  tot  bewaarplaats  dezer  meststof  verstrekken, 

durf  ik  die  bijna  op  algemeene  gronden  voor  kalkaardig  hou- 

den. Daardoor  wordt  het  aanwezen  dier  twee  bestanddeelen1 

verklaarbaar,  namelijk  bij  infiltratie  van  den  boven  op  gevallen 

regen. 

Hoe  dit  zij,  deze  twee  bestanddeelen,  ofschoon  zeer  nuttig  voor 

den  landbouw,  verminderen  de  waarde  van  den  mest,  dewijl  zij 

voor  geringen  prijs  afzonderlijk  kunnen  gekocht  worden.  Men 

heeft  hunne  tegenwoordigheid  in  gewone  guano  steeds  als  eene 

vervalsching  beschouwd.  Men  mag  ze  in  geldelijk  opzigt  tegen 

over  de  eigenlijke  bestanddeelen  van  den  mest,  bijna  als  nul 

stellen,  te  meer,  daar  het  gips  of  de  zwavelzure  kalk  nog  zoo 

onbestemd  van    werking   is. 

Het  is  bij  de  analijse  en  beoordeeling  van  vreemde  meststoffen, 

bij  sommigen,  en  daaronder  ook  bij  den  hoogleeraar  Johnston, 

de-  gewoonte,  om  uit  den  marktprijs  der  bestanddeelen,  zoo 
ver  die  in  den  landbouw  nuttig  zijn ,   en   uit  hunne  verhouding 
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in    de    onderzochte    stof,   de    geldelijke    waarde    te     berekenen. 

Aldus  verkreeg  men  ,  bij  het  doen  van  vergelijkende  proeven 

n  grondslag,  om  van  verschillende  mestsoorten  voor  een 

gelijk  bedrag  aan  te  wenden,  en  vervolgens  daaruit,  en  uit  de 

waarde  van  de  vermeerderde  opbrengst,  de  verkieslijkheid  van  de 

eene  boven  de  andere  te  beoordeelen.  Dus  werden  de  hoeveel- 

heden mest  afhankelijk  gemaakt  van  hetgeen  zij  zouden  kosten , 

indien  men  de  stoffen,  waaruit  zij  bestaan,  elke  afzonderlijk 

moest  koopen;  en  wel  in  de  verschillende  hoeveelheden,  waarin 

elke  voor  zich  in  den  mest  aanwezig  Mas. 

De  naar  dezen  maatstaf  berekende  uitkomsten  zijn  op  ver- 

schillende plaatsen  hoogst  uiteenloopcud  geweest,  en  het  is  mij 

dikwijls  voorgekomen,  dat  die  maatstaf  zelfs  niet  de  juiste  is.  Voor- 
eerst kunnen  wij  niet  als  zeker  stellen,  dat  de  stoffen  afzonderlijk 

gekoekt  en  in  do  bepaalde  verhouding  ondcreengemengd,  dezelfde 

uitwerking  zullen  doen,  als  wanneer  zij  van  nature  vermengd  wor- 

den gebezigd.  Ten  andere  wordt  niet  door  al  die  stollen,  bij  gelij- 
ke vermeerdering  van  hoeveelheid,  noch  tot  hetzelfde  maximum, 

de  opbrengst  in  gelijke  mate,  niet  eens  altijd  in  denzelfden  zin, 

veranderd;  zelfs  niet  op  gelijksoortige  gronden.  Daarom  geloof 

ik,  dat  de  waarde  van  zulk  eene  vreemde  meststof  het  best  plaat- 

selijk, naar  de  bij  ondervinding  verkregene  uitkomsten,  te  be- 

palen is;  wanneer  daardoor  tevens  de  uitwerking  onder  verschil- 
lende omstandigheden  van  grond,  klimaat,  gewas  en  rotatie,  is 

gebleken. 

Zoo  ver  ik  door  analogie  in  staat  ben,  eene  vergelijking  van  de 

vermoedelijke  werking  van  den  grisseemest,  met  betrekking  tot 

die  van  goede  guano,  aan  te  bieden,  eene  vergelijking  die  echter 

nog  het  zegel  der  ondervinding  behoeft,-  komt  mijn  gevoelen 
hierop  neder:  De  mest  van  vlcdermuizen,  zooals  die  uit  de 

grot  Poetjakwangi  van  Grissee,  vercenigt  in  zich  de  hoedanighe- 

den van  salpeter  en  van  guano,  en  zal  dus  beider,  deels  uit- 
eenloopende,  werking   uitoefenen. 

Het  salpeter  onderscheidt  zich,  boven  de  guano,  voorname- 

lijk door  eene  nog  meer  donker  groene  tint  aan  het  blad,  voor- 

al   van    grasachtige    planten,  te  geven,  die  volgens  de  nieuwste 
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zorgvuldige  proeven  alleen  door  het  salpeterzuur  van  het  salpe- 

ter wordt  veroorzaakt; — door  bij  voorkeur  op  opene,  schrale 

gronden  werkzaam  te  zijn; — door  bij  droog  weder  als  bovenmes- 
ting  te  kunnen  dienen,  dewijl  de  stikstof,  die  het  bevat,  niet, 

als  in  de  ammonia,  door  vervlugtiging  verloren  gaat ,  —  endoor, 

wat  voor  de  guano  niet  of  veel  minder  geldt,  met  groot  voor- 
deel op  veel  kalk  houdende  gronden  te  kunnen  worden  aangewend. 

De  guano  daarentegen  overtreft  het  salpeter  daarin,  dat  zij 

ook  op  stijve,  mits  wel  bewerkte  gronden,  den  groei  der  plan- 
ten versnelt  en  versterkt ;  dat  zij,  ofschoon  alleen  bij  vochtig  weder , 

maar  alsdan  beter,  dan  salpeter,  tot  bovenmesting  kan  dienen ;- 
en  ook  met  minder  verlies  dan  het  salpeter  kan  ondergeploegd 

worden;  dat  zij,  door  de  phosphorzure  en  alkalische  zouten, 

die  zij  bevat,  aan  de  planten  eene  duurzame  vermeerdering  van 

groeikracht  verschaft  die  echter  in  oorspronkelijke  levendig- 
heid verliest,  naarmate  de  organische  stoffen  sneller  ontbonden 

worden.  Dit  geldt  vooral  voor  de  afrikaansche  en  latere  bo- 

liviasche  soorten,  waarvan  het  minerale,  hoofdzakelijk  uit  phos- 

phorzure zouten  bestaande,  gedeelte  overwegend  is  geworden, 

door  de  gevorderde  ontbinding  van  het  organische,  stikstof- 
houdende. 

Omgekeerd  oefent  de  peruaansche  guano  meestal,  wegens 

de  nog  geringe  ontbinding  der  organische  stoffen,  eene  werking 

uit,  die  aan  de  levendigheid  van  de  latere  uit  Bolivia,  en  voor- 

al uit  Afrika,  eene  zekere  duurzaamheid  paart. 

Die  levendige  en  tevens  vrij  duurzame  werking,  zoo  ver  zij 

afhankelijk  is  van  den  vorm  der  stikstof- verbinding,  heeft  ook 
het  salpeter,  en  onderscheidt  het  voorcleelig  van  de  afrikaansche 

guano,    die    al    de  stikstof  in    den   vorm    van  ammonia    bevat. 

De  werkingen,  waarin  salpeter  en  guano,  in  voor  beider 

aanwending  respektivclijk  gunstige  omstandigheden,  overeenko- 

men, zijn  deze:  eene  vermeerdering  en  versnelling  van  den 

groei  van  steng  en  bladen,  van  het  bovengrondsche  deel  dei- 
plant;  zonder  nadeel  voor  de  hoedanigheid  van  het  produkt 

(met  uitzondering,  misschien,  van  het  zaad,  bij  gebruik  van 

salpeter),    indien    men    slechts,  wegens  die  versnelling"  van  den 
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groei,  den  oogsttijd  vervroegt:  daarenboven  doen  beide  verre 

de  meeste  werking  op  schrale  gronden ,  en  zulks  om  wel  te 

begrijpen   redem  n. 
Terwijl  ik  dit  schrijf,  komt  mij  onder  liet  oog  een  artikel 

in  het,  gisteren  uit  Europa  ontvangen,  32°  nummer  van  //the 
Journal  of  the  Roijal  Agricultural  Societij  ofEngland,  waarin  ge- 

meld  wordt,  dat  vleermuizenmest,  daar  veranderde  guano  gehceten, 

met  goed  gevolg  wordt  aangewend  in  de  specerij -aan  plantingen 
van   Poeloe  Pinang,    in  welker  rotsholen  hij  gevonden  wordt. 

liet  ontmoedigende  vooruitziet  van  eene  veel  rassenere  uit- 

putting  van  de  guano  der  Chincha- eilanden,  vooral  naar  het 

verslag  van  den  admiraal  Moresbij  aan  het  britsche  gouverne- 

ment, en  in  strijd  met  de  hoogdravende  opgaven  van  het  be- 

stuur van  Peru, —  gevoegd  bij  de  goede  uitkomsten  van  de, 
opzeüclijk  later  vermenigvuldigde,  proeven  met  salpeter,  dat 

rijkelijk  in  Hindostan  en  in  de  Pampa's  van  Amerika  aanwe- 
zig is,  dit  alles  geeft  aan  dezen  gelukkigen  uitslag  verhoogde 

waarde.-  Zulks  kan  mij  ook  eenigzins  sterker  doen  spreken, 
over  de  goede  uitkomsten,  die  ik  mij  van  de  aanwending  vanden 

grisseemest  op  de  kuituur  van  suikerriet  voorstel,  en  welke 

uit  de  straks  geschetste  vergelijking  tusschen  dien  en  de  guano, 

ligt  is  vooruit  te  zien.  Ook  de  tijd  en  wijze  van  aanwending 

in  bijzondere  gevallen,  zijn  daaruit  gereedelijk  op  te  maken  ,  en  ik 

veroorloof  mij  dus,  die  niet  weder  op  te  noemen.  Het  is  een 

voordeel,  dat  de,  beurtelings  het  gebruik  van  snipeter  en  van 

guano  uitsluitende,  omstandigheden,  voor  den  vleermuizen-mest 

niet  of  veel  minder  gelden.  Op  zeer  kalk  houdende  gronden  , 

bijv.  zal  het  organische  gedeelte  duurzamer  werken ,  dan  dat  der 

guano;  op  stijve  gronden  zal  deze  meer  invloed  uitoefenen,  dan 

salpeter. 
Daar  echter  de  mest  uit  Grissee  wel  de  bestanddeelen  van 

salpeter  en  guano  in  zich  vereenigt,  maar  van  het  eerste  be- 

trekkelijk weinig  bevat,  en  in  de  verhouding;  dier  bestand- 
deelen zeer  aanmerkelijk  beneden  de  laatste  staat,  kan  het 

niet  wel  a  priori  worden  beweerd ,  dat  hij  de  uitkomsten  van 

beide    vereenigd,  in  gelijken  graad,  zal  bewerken.     De  geringe 
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hoeveelheid  phosphorzure  zouten ,  bijvoorbeeld,  ontzegt  zijner  wer- 

king, in  het  algemeen,  de  duurzaamheid  van  die  der  goede 

guano. 
Daartegenover  staat  echter  weder,  dat  de  suikerriet-velden, 

niet  veel  langer  dan  een  jaar  achtereen  door  den  fabrikant 

gebruikt  wordende,  geen  e  zoo  groote  behoefte  hebben  aan  duur- 
zame meststof,  althans  in  zijn    belang. 

Er  blijft,  tot  het  verkrijgen  van  eene,  naar  die  van  de  gu- 

ano gelijkende,  gunstige  uitkomst,  geen  ander  middel  over, 

dan  de  hoeveelheid  per  bouw  te  vermeerderen,  zooveel  doenlijk, 

in  reden  van  den  minderen  rijkdom  aan  werkzame  bestanddeelen 

van  den  vleermuizenmest,  tegen  over  de  guano  en  salpeter 

vereenigd  (1). 

Onmogelijk  is  het,  de  juiste  maat,  veel  min  nog,  de  meest 

voordeelige  maat,  voor  eiken  grond,  voor  elke  weersgesteldheid 

voor  elk  gedeelte  van  het  jaar,  aan  te  geven. 

Naar  mijn  gevoelen  liggen  de  grenzen  tusschen  6  en  10, 

pikols,  zijnde  het  twee-  tot-  drie-dubbele  van  de  gevorderde 

guano,  per  bouw;  hoewel  op  zeer  schrale,  lang  bebouwde  gron- 

den, de  hoeveelheid  noo*  wel  zou  mo^en  vermeerderd  worden 

Wat  de  wijze  van  aanwending  dezer  meststof  betreft,  is  het 

over  het  algemeen  aan  te  raden,  die  als  bovenmesting  te  bezigen, 

en  dus  niet  onder  te  ploegen.  De  voor  een  bouw  bestemde 

hoeveelheid  door  het  aantal  plantenreijen  deelende,  kan  men  de 
maat  voor  elke  rei  aan  de  arbeiders  doen  kennen. 

Ten  aanzien  van  den  tijd,  bemeste  men  bij  voorkeur,  wan- 

neer de  stekken  even  zijn  uitgesproten,  en  bij  eenigzins  be- 
trokkene lucht. 

De  kosten  van  vervoer  uit  de  grot  Poetjakwangi,  tot 

aan  de  Kalimas  zullen,  volgens  berigt  van  den  resident  van 

Soerabaja,    beloopen  f   14    per  koijang;-  volgens    die    van    den 

(1)  In  het  zooeven  genoemde  engclsehe  werk,  wordt  door  een  der  uitstekendste 

landbouwkundigen,  den  lieer  Hope,  gemeld,  dat  hij  over  zeer  uitgestrekte  vel- 

den met  klaver  en  raaigras ,  van  een  deel  salpeter  en  twee  deelen  guano ,  voor- 

deel iger  uitkomsten  heeft  verkregen ,  dan  van  vier  deelen  guano  alleen. 
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adsistent  resident  van  Grissee  f  15.50.  Neemt  men  als  ge- 

middelde voor  de  te  bemesten  gronden,  acht  pikols,  ieder  van 

100  katties,  per  bouw  aan,  dan  zou  dit  een  geldelijk  bezwaar 

van  p.  m./6  koper  voor  die  uitgestrektheid  gronds  uitmaken- 

Van  peru-guano,  die,  met  liet  transport,  al  ligt  op  ƒ  8  rece- 

pis  per  pikol  of  meer,  zal  te  staan  komen,  zou  men  minstens 

voor  ƒ21  recepis  per  bouw  behoeven.  In  dit  opzigt  kan  er 

dus  geen  twijfel  bestaan.  Den  prijs  der  goeniezakken  ken  ik 

niet;  doch  deze  zullen,  na  het  gebruik,  nog  wel  eenig  geld 

waard  zijn.  Maar  een  berigt  van  den  resident  van  Soerabaja 

behelst  nog  twee  andere  punten,  die  hier  in  overweging  moe- 
ten komen. 

Eerstens  wordt  de  aanwezige  hoeveelheid  mest  in  de  grot  I 

oe- 

tjakwangi  geschat  op  slechts  20  koijangs.  Dit  zou,  naar  den 

straks  genoemden  grondslag,  en  een  koijang  op  3000  katties 

stellende,  slechts  voldoende  zijn  voor  75  bouws.  Wil  men  dus 

aan  de  opgenoemde  uitgestrektheid  velden  eene  behoorlijke  be- 

mesting voor  een  jaar  geven,  dan  zal  men  nog  eene  aanzienlijke- 

hoe veelheid  gelijksoortigen  mest  uit  andere  grotten  van  Soera- 
baja moeten  verzamelen. 

Maar  ten  andere,  en  dit  is  een  punt  van  grooter  belang, 

men  wenscht  deze,  tot  proef,  aan  te  wenden  op  eenige  ziltige 

gronden  van  de  fabrieken  Waroe,  Boedoeran,  Tjandi  en  ïangoel- 

angin,  die,  ook  bij  behoorlijke  bewerking,  bij  andere  velden 

vergeleken,  eene  onvoldoende  opbrengst  geven. 

Of  die  gronden  tevens  zijn,  wat  men  gewoon  is,  uitgeput 

te  noemen,  wordt  niet  gemeld,  en  men  kon  dit  ook  zonder 

een  gansch  bijzonder  onderzoek,  niet  wel  doen.  Ik  neem  dus 

aan ,  dat  alleen  de  ziltigheid  oorzaak  zou  wezen  van  de  schra- 

le opbrengst  dier  gronden,  en,  zoo  ik  de  bedoeling  van  dit 

woord  wel  versta,  dan  twijfel  ik  zeer,  of  dit  gebrek  wel  door 

enkele  bemesting,  van  welken  aard  ook,  zal  te  herstellen  zijn. 

Zijn  die  gronden  ziltig,  gelijk  men  het  schijnt  te  moeten 

opvatten,  door  de  aanwezigheid  van  brak  grondwater,  dan  zal 

de  ziltigheid  wel  minder  worden  in  den  regentijd,  maar  alleen 

dan  ophouden,  wanneer  dat  grondwater  door  drooglegging  (drai- 
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nage)  zal  zijn  verwijderd  geworden.  Het  in  Engeland  aange- 
nomen gevoelen,  dat  liet  werpen  van  mest  in  ongedroogde, 

veel  grondwater  bevattende,  gronden  gelijk  staat  met  het  weg- 

werpen van  zijn  geld,  is,  zoo  ver  ik  weet,  nog  niet  door  de 

ondervinding  omvergeworpen. 

Over  eenige,  tijdens  mijn  bezoek  in  het  laatst  van  Novem- 

ber 1850,  geziene  velden  en  gronden  dezer  vier  fabrieken,  tee- 

ken ik  het  volgende  aan: 
Velden  of  tuinen  van  Waroe: 

1  Koeroh        61        bouws 

2  Ngingnas     69V2       » 

3  Gaboeng       8Sy2       " 

4  Mangar        2  (U/4       // 
6    Siwalan        92  // 

No.  2  3  en  5  stonden  zeer  ongunstig;  er  was  zeer  veel,  en 

vele  malen  ingeboet  geworden,  en  men  was  er  nog  mede  bezig. 

De  twee  laatste  waren  bijzonder  slecht,  dor,  met  spichtige, 
deels  bruine  en  gele  bladen. 

De  gronden  van  No.  1  en  3  bestonden  uit  stijf  leem.  No. 

5  is  vroeger  moeras  geweest.  In  No.  3  stond  de  spiegel  van 

het    grondwater  op  3   voeten ,  in  No.  5  op  2  voeten  diepte. 

Op  deze  gronden  zou  bemesting,  zonder  voorafgaande  droog- 

legging, weinig  of  niets  helpen.  De  grond  van  No.  3  was 

op  verschillende  plekken  wat  zandhoudend,  vooral  oostwaarts. 

Daar  stond  het  gewas  hooger  en  digter,  maar  altijd  spichtig 

en  geel  van  blad. 

N°.  2  kon  ter  naauwernood  middelmatig  heeten,  hoewel  wat 

beter  dan  N°.  3.  Door  de  ongelijkheid  van  den  grond,  stond 
hier,  althans  in  het  oostelijke  gedeelte,  het  gewas  ongelijk  en 
slecht. 

N°.  4  eindelijk,  het  beste  van  alle,  met  een  gelijkmatig, 
levendig  groen  gewas,  op  ligten,  licht  geklcurden  leemgrond, 

zou,  naar  mijn  gevoelen,  het  eenige  zijn,  dat  de  wrerking  van 
den  mest  goed  kon  aantoonen.  Voor  alle,  daarnaar  gelijkende, 

geen  ziltig  grondwater  bevattende,  velden  geldt  hetzelfde. 
Velden  van  de  fabriek  Boedoeran 
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1  Poetjang   13  bc 
2  Biloero  kidoel  17    bouws 

liet  eerste  had  mcerendcels  een  vrij  gunstig  voorkomen;  op 

2  voeten  diepte  een'  zeer  zandigen  leemgrond,  op  1  voet  meer 
leem.  No.  2,  er  tegenover,  aan  de  andere  zijde  van  den 

grootcn  weg,  was  veel  slechter,  de  grond  lager,  van  aard  stijve! 

en  op  2  voet  diepte  kleiachtig, 

Jlei  veld  No.  1  zou  door  bemesting  veel  kunnen  gebaat 

worden,  het  tweede  niet,  dan  na  drooglegging. 

Velden  van  de  fabriek  Tjandi. 
1  Galam         14  bouws 

2  Larangan    4-6     id. 

3  Sepande       72     id. 

4  Jambangan  00     id. 

No.  1  mogt  ongunstig  heeten :  ligging  lager  dan  de  groote 

weg.  Bovcngrond  leem,  met  veel  humus,  lager  meer  zand, 

met  steentjes.  Op  l1/^  voc^  diepte  stond  water,  uit  de  leiding 
doorgedrongen.  Hier  is  blijkbaar  door  enkele  bemesting  niets 
te  verbeteren. 

Op  de  Overige  vooral  op  3  en  4,  die  toen  nieuwe  gronden 

waren,  stond  het  gewas  zeer  gelijk  en  vrij  gunstig.  Het  is  losse 

zandige  leemgrond,  in  No.  2  op  twee  voet  diepte,  bijna  enkel 

zand.  Volgens  het  distriktshoofd  brengt  dit  veld  altijd  een 

lager  voort,  dan  andere  met  meer  stijven  grond. 

Deze  drie  velden,  vooral  No.  2,  zullen  door  bemesting  zeer 
kunnen  verbeterd  worden. 

Velden  van  de  fabriek  Tancroelamnn. o  o 

1  Ketapan     36     bouws. 

2  Sering        35  // 

Tegen  over  elkander;  beide  zeer  ongunstig  van  voorkomen, 

door  veel  inboeten  en  algemeen  schrale  plantjes.  Beide  op 

kleiachtigen  grond;  de  eerste  op  2  voet  gemengd  met  zanden 

klei  tjes,  de  laatste  meer  afwisselend  zandig.     De  eerste 

behoefl    drooglegging  en    diepe   bewerking,  de  laatste  zou  door 

bemesting   met  de  grisseesche  guano  bevoordeeld  wrordcn. 

Ik   hoop,   in   bovenstaande   bijzonderheden,  tevens  te  bobben 
IX.  14 
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aangewezen,  naar  welken  leiddraad,  volgens  mijn  gevoelen,  de 

beoordeeling  van  het  raadzame  der  bemesting  voor  andere,  schra- 
le velden  dezer  vier  fabrieken,  moet  gerigt  worden,  en  voeg  er 

slechts  nog  bij,  dat  welligt  ook  andere  fabrieken  van  Soerabaja 

deze  meststof  behoorden  aan  te  wenden.  Als  zoodanige  noem  ik 

bijv.  de  fabrieken  Porrong,  Ketabang,  Sentananlor  en  Wil- 
lem II. 

Om  niet  te  wijdloopig  te  worden,  zal  ik  hier  geene  bijzon- 

dere velden  beschrijven.  Het  boven  gezegde  zal  ook  hier,  ge- 

holpen door  het  verschillend  voorkomen  van  hun  gewas,  vol- 
doende wezen.  Alleen  merk  ik  nog  aan,  dat  wel  is  waar, 

enkel  Ketabang,  in  het  gemiddelde  aantal  bossen  riet  per  bouw, 

over  de  jaren  1850  tot  en  mei  1853,  aanzienlijk  beneden,  en 

Willem  II  zelfs  boven  het  gemiddelde  van  de  geheele  residentie 

staat;  maar  dat,  omgekeerd,  de  laatste  in  hoeveelheid  sap  een 

vijfde  minder  dan  dit  totaal  gemiddelde  heeft  verkregen.  Ik 

geloof,  dat  inzonderheid  de  fabriek  Willem  II  velden  gebruikt, 

waarop  met  goed  gevolg  de  mest  uit  Grissee  zou  kunnen  aan- 

gewend worden. 

Ten  slotte  zij  nog  aangemerkt,  dat  de  goede  uitslag,  bij 

eene  proef  op  tabak  verkregen,  zoo  als  de  kontroleur  van 

Rawapoeloe  berigt,  allezins  met  de  theorie  overeenstemt. 

De  hoeveelheid  salpeter,  die  goede  tabak  altijd  bevat,  zal 

des  te  gemakkelijker  in  het  gewas  worden  opgenomen,  naar 

mate  het  die  gereeder,  zoo  als  door  de  genoemde  bemesting 

bekomen  kan.  En,  ceteris  paribus,  zal  het  gewas  er  des  te 

rasscher  en  te  weliger  door  groeijen. 



i  V\  HEI)  E    HIJ  DRAGE 

TUI     DL    KENNIS    DKR 

ICHTHYOLOGISCHE    FAUNA 

BATJAN 

ZOETWATERVISSCH  EN. 

P.    BLEEKER 

Eene  nieuwe  verzameling  vischsoorten  van  Batjan,  welke  ik 

even  als  de  vroegere,  beschreven  in  het  7e  deel  van  het  Na- 

tuurkundig Tijdschrift  voor  Nederlandsch  ïndië,  te  danken  heb 

aan  den  heer  Jkhr.  C.  F.  Goldmann,  gouverneur  der  Moluk- 

sche  eilanden ,  geeft  mij  weder  aanleiding,  iets  tot  de  kennis 

der  vischfauna  van  dat  nog  zoo  weinig  bekende  eiland  bij  te 

dragen.  Deze  nieuwe  verzameling  bestaat  enkel  uit  riviervis- 
schen,  of,  beter  gezegd,  visschen  in  de  riviertjes  van  Batjan 

gevangen.  Meerderen  dier  visschen  leven  echter  ook  in  zee  en 

slechts  weinigen  hunner  dalen  niet  tot  in  zee  af.  T)e  soorten 

dezer  verzameling  zijn: 

.1   *  Ainbassis  batjnnensïs  Blkr.  "lesoprion  fuscescens  CV. 
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3.  *  Mesoprion  gembra  CV.  11.       Caranx  Forsten  CV. 

4.  »  marginatus  Blkr.  12.   *  Mugil   lieteroclieilos  Blkr. 

5.  Dules  maculatus  CV.  13.   *   Gobius  grammepomus   Blkr. 

6.  Therapon  Cuvieri  Blkr.  14.  *  Sicydium   cijnocephalus  CV. 

7.  Sillago  malabarica   Cuv.  15.   *   Eleotris   nigra    QG. 

8.  *   Polynemus  plebejus  Brouss.        16.  *  Cossyplius  diana  CV. 

9.  *  Scatophagus  argus  CV.  17.  *   Hemiramplms  Buffonis  CV. 

10.  *  Toxotes  jaculator  CV.                   18.       Arothron  virgatus  Blkr. 

12  dezer  soorten,  de  met  een  *  gemerkte,  zijn  nieuw  voor 
de  kennis  der  fauna  van  Batjan.  Daarvan  zijn  tevens  nieuw 
voor  de  kennis  der  fauna  van  de  Moluksclie  wateren :  Ambassis 

batjanensis  Blkr,  Mesoprion  fuscescens  CV.,  Polynemus  plebejus 

Brouss.,  Mugil  lieteroclieilos  Blkr,  Gobius  grammepomus  Blkr, 

Sicydium  cijnocephalus  CY.  en  Cossyphus  diana  CV.,  nieuw 

voor  mijn  kabinet  Ambassis  batjanensis,  Mesoprion  fuscescens 

en  Mugil  lieteroclieilos  en  nieuw  voor  de  wetenschap  Ambas- 

sis batjanensis  en  Mugil  lieteroclieilos. 

Opmerkelijk  is  weder  de  afwezigheid  in  deze  verzameling 

van  Doolhof kieuwi ge,  Karperachtige  en  Meervalachtige  vis- 
schen. 

De  mij  thans  van  Batjan  bekende  vischsoorten  zijn  de  hier- 

onder genoemde  83. 

SPECIES     PISCIUM    BATJANENSES    HUCUSQUE     COGNI1AE. 

1.  Apogon  bamlanensis  Bikr  ,   Natuurk.  Tijdschr.  Ned,   Ind.  VI  p.  95. 

2.  »       margaritophorus  Blkr,  ib.  VII  p.  3G2. 

3.  Ambassis  baljanensis  Blkr,   ib.  IX  p.   196 

4.  »       Dussumieri  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII  Ferc. 

5.  »       iriterrupta  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  69G. 

6.  Mesoprion  coeruleopunctatus  Blkr,  ibid.  II  p.  \ü§  —  Goga  Baljan.  iïab. 

Kali    Amasing. 

7.  »       fuWiflarorna  Blkr,   ibid.  II  p.  169.  ' 
8.  »       fuscescens  CV.,   ibid.  IX  p.  197.  Laoe  bini  vel  Lawa  bini  Batj. 

9.  »       gembra  CV.  =:  Mesoprion    immaculatus    CV?    Blkr,    Verb.   B.  (3. 

XXII   Perc.  Nat.   T.  N.    Ind.    IV  p.  21G  -  Laoe    bini  vel  Lawa 

•    bini  Batj. 
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10.  Mesoprion  marginatus  Blkr,  Nat.  T.  N.  fnd.  III  p.  551  —  Gadja  kuning 

Balj.  —  Bab.  Kali    Amasing. 

11.  Dules  maculatua  CV.,   ibiil.   V   p.  333  =  De  wang    vel  Jtrimangan   Iin  >j . 

Ilabit.  Kali   Amasiog. 

12.  Tberapon  Cuvieri   Blkr,   ibid.    VI   p.  211.  Kocra-koa  a-i  Batj. 

13.  »       servus  CV,   Veih.  B.  Gen.  XXII  ?erc.  =Kerong-kerong  Batj. — 

Ilabit.   Baljan. 

14.  Ilolocentrum  oriëntale  CV.  ibid. 

15.  Sphyraena  biacby»nathos  Blkr,    ibid.    XXVI  Sphyraen.    Nat.    T.  N.  I. 

VII  p.  3C8. 

1G.       »       jelio  CV.,   ibid.    ibid.  VII   p.   uG9  =z  Rao  rao   Batj.  — Ha  b.    Kali 
Amasing. 

17.  »       Ia n gaar  Blkr,   ibid.  ibid.  VII  p.  3G7  =z.  Sagalu  Batj.  II»  b.   Batjan. 

18.  »       obtusata  CV.,  ibid.  ibid.  VII  p.  364. 

19.  Sillago    inalabarica    Cuv.  r^Sillago    acuta     CV.,     Verb.     B.    Gen.     XXII 

Perc.  —  Loempah  iwap  vel  Loempah  ioep  Batj. 

20.  Polvnemus  plebejus  Brouss.  ,   ibid.   Idoeng  Lamak  Batj. 

21.  Mulloïdes  flatolineatus  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  G97. 

22.  Dactyloptenis  orientalis  CV.,   ibid.   III  p.  264. 

23.  Platycepbalus  batavienais  Blkr,   ibid.   IV    p.   460. 

24.  Pelor  obscurum  CV.,   ibid.  V  p.  241. 

25.  Corvina  Coldmanni  Blkr,   ibid.  VII    p.  371  —  Rovi    Batj.    Hab.    Sungei 
Puan. 

2G.  Scolopsides  lineatus  OG.,   ibid.  V    p.  73. 

27.  Ileterognathodon   bifaaciatus    Blkr,    Verh.   B.   (J.  XXIII   Sciaen.    Sisi  de- 

mong   Batj.  —  Hab.  Batjan. 

23.  Cbaetodon    virescens    CV.,     ibid.     XXIII    Cbaet.    Kalibubo    Batj.  Hab. 

Batjan. 

29.  Scatopbagu»  argus  CV. ,   ibid. 

30.  Drepane  punctata   CV.,   ibid. 

31.  Platax   vespertilio  Cuv.  :=  Platax.  Blocbii  CV.,   ibid. 

32.  Psettus  rbombeus  CV.,   ibid.  —  Baru   merau   Batj.   Hab.   Batjan. 

33.  Toxotes  jaculator  CV.,   ibid. 

34.  Scoraber  loo  CV.,    ibid.  XXIV  Makr. 

35.  Cybiuin   konnm   Blkr,    ibid. 

3G.   Cborinemus    tol   CV.,   ibid.  =Lassi   Batj.   Hab.   Batjan. 

37.  Tracbinotus    Baillooii    CV.,    ibid.  —  Bobara  lassi    Batj.— Hab.  Batjan, 
Kali   Amasiog. 

38.  Elacate   mottah  CV.,  ibid. 

39.  Trichiurua  baumela  CV.  ,    ibid. 

40.  Caranx   ekala   CV.  ,    ibid. 

41.  »       Forsteri   CV.,  ibid.  =  Bobara  kuning   Batj.  Hab.  Batjan. 
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42.  Carangichthys  lypus  Blkr,   Nat.   T.  N.  Intl.  III  p.  760. 

43.  Caraugoïdes  gallichlbys  Blkr,    Vcrh.   B.  Gen.  XXIV  Makr. 

44.  Selar  boöps  Blkr,   ibid. 

45.  Gazza  tapeinosoma   Blkr,   Nat.   T.   N.   Ind.   IV   p.   260. 

46.  Equula  ensifera  CV.,    Verh.  B.  Gen.  XXIV    Makr.  =  Batja  Batj.  Uab. 

Batjan. 

47.  Amphacanthus  doliatus  CV.,   Nat.  T.  N.  Ind.   IV  p.  605.   Uhiana  Batj. 

Uab.    Batjan. 

48.  »       dorsalis  CV.,   Verb.   B.  Gen.  XXIII  Teutb. 

49.  Acanthurus  matoides   CV.  ,    ibid. 

50.  aiugil  heterocheilos  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  IX  p.  198. 

51.  »        rnelanochir  K.   v.   H.  ,     ibid.   III   p.    423.    Goru    rel   Goruü   Batj. 
Uab.   Morti. 

52.  Atherina  duodecimaiis  CV.,  ibid.  II  p.  485. 

53.  Gobius  sphynx  CV.,  ibid.  VI  p.  103. 

54.  »       grarnmepomus  Blkr,   ibid.   IX  p.  200. 

55.  Sicydium  cynocepbalus  CV.   ibid.   IX  p.   201.  Balkoes  v.  Balkoesa  Batj. 

56.  Eleotris  oigra  QG.  Verh.   B.  Gen.  XXV,   Iehth.  Béng.  p.   105. 

57.  »       inuralis  CV.  N.  T.  N.  Ind.   UI  p.  276. 

58.  Salarias  cyanostigma   Blkr,   Verh.   B.  Gen.  XXII  Blenn.  Gob. 

59.  Amphisile  scutata  Cuv.  N.  T.  N.  Ind.  II  p.  245  =  Pwo  Batj.  [lab.  Morti. 

60.  Premmas  biaculeatus  Bikr ,   ibid.  VI    p.  330. 

61.  GJypbisodon  batjanensis  Blkr,   ibid.  VII  p.  373. 

62.  »       rahli   CV.,   Verh.   B.  G.  XXI  Kamsch.  Labr.  =  Gul  ja  Batj.  Uab. 

Batj  au. 

63.  »       uniocellatus  QG.,  Nat.  T.  N.   Ind.   IV  p.   1  ï 9. 

61.  Cossyphus  diana  CV.,    ib.    VII  p.  86.     Variet.  maculis  anali   et   ventrali 

nigris. 

63.  Julis  (Halicboeres)  casturi   Blkr,   ibid.   III  p.  768. 

66.  Callyodon   waigiensis   CV.?   ibid.  II   p.  256. 

67.  Uemiramphus  Buffonis  CV.,   ibid.  III   p.  711. 

68.  Dussuraieria  Hasseltii  Blkr,    ibid.    I  p.  422,    Verb.    B.  G.  XXIV  Chir. 

etc.  ~  Mald  tjina  Batj.  Uab.   Batjan. 

69.  Barengula  raelanurus  Blkr,  N.T.N.  Ind.  V  p.  245.  zz.Bik  hokkoa  Batj. 

Hab.    Kali    Arnasing. 

70.  Engraulis    Brownii    CV.-    Verh.    B.    Gen.    XXIV    Har.  =  Gnafti    Batj. 
Hab.   Kali    Arnasing. 

71.  »       encrasicholoïdes  Blkr,   ibid.,  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  173. 

72.  x>       Grayi  Blkr,   ibid.,  ibid.  II  p.  492. 

73.  Cbatoessus  nasns  CV.  ,   Nat.  T.  N.  Ind.  II  p.  223. 

74.  Rhombus   pantherinus     Rüpp.  =  Rhombus  suniatranus   Bikr,   ibid.,    I   p. 

409,  VIII  p.  178. 
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75.  Plagusia  marmorata  blkr.  ib.  1  p.    111,   Verh.   I).  G.  XXIV   Pleur. 

76.  Balistea  viridescens  Lao. ,  Nat.  T.  N.   Ind.  VII  p.  374. 

77.  Monacanthua  trichurus  iilkr ,   ibid.  IV   p.  125. 

78.  Triaoaothus  brachysoma  Blkr,  ibid.  IV  p.  128.   Verh.  lïat.  Gen.  XXIV 
Üaiist. 

79.  Arothron     lalerna    Blkr  —  Tetraödon    laterna    Richds. ,    Nat.   T.    N.    Ind. 

III    p.   299. 

80.  »       viryatus   Blkr.  ?=  Tetraödon    virgatus    Richds.,    ibid.    III    p.  299 

Koctjoe-koetjoe   baij. 

81.  Solenognathua  Biochii  Blkr,  Verh.  B.  G.  XXV  Trosk.  Vissch. 

82.  Tegasus  draconia  L, ,   ibid. 

83.  fferoiaoyLlium  malajanura  MH.  N.  T.   N.  Ind.   VII  p.  377. 



DESCRIPTIONES  SPECIERÜM  Dï AGNOSTICAE* 

PEKCOÏDEI. 

Ambassis  batjanensis  Blkr. 

Ambass.  corpore  oblongo  compresso,  altitudine  Si  ad  3|  in  ejus  longitudinc, 

latitudine  2*.  circiter  in.  ejus  altitudine;  capitc  4*.  ad  4'i.'  in  longitudinc  corporis, 
vix  longiore  quam  alto;  linea  rostro-frontali  supra  oculos  concava;  oculis  diametro 

2i  ad  2\  in  longitudine  capitis;  orbita  inferno  non  denticulata  superne  postice 

spinula  postrorsum  spectante;  rostro  oculo  minus  duplo  breviore;  dentibus  sub- 
orbitalibus  bene  conspicuis;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  breviore  sub  oculi 

dimidio  anteriore  desinente,  2  in  longitudine  capitis ;  dentibus  parvis,  maxillis  se- 

rie externa  seriebus  internis  multo  majoribus,  vomerinis  in  vittam  ̂   formem, 

palatmis  utroque  latere  in  vittam  gracilem,  lingualibus  linea  linguae  media  in 

vittam  longitudinalem  gracilem  dispositis;  praeoperculo  subrectangiüo ,  margine 

posteriore  toto  fere  edentulo,  angulo  et  margine  inferiore  toto  denticulatis,  den- 

ticulis  angulo  denticulis  ceteris  majoribus,  crista  intramarginali  inferne  tantum 

denticulata  angulo  spiua  armata;  suboperculo  edentulo;  interoperculo  margine  gla- 

bro  angulo  spinula  armata;  squamis  cycloïdeis,  frontem  inter  et  spinam  dorsalem 

lm  17  p.  m.,  latcribus  28  p.  m.  in  serie  longitudinali,  9  vel  10  in  serie  trans- 
vcrsali,  quarum  2  supra  lineam  lateralem;  linea  laterali  singulis  squamis  tubulo 

simplice  notata ,  non  interrupta ,  sub  dorsali  spinosa  valde  curvata  curvatura  non 

angulata;  pinnis  dorsalibus  basi  unitis,  spinosa  radiosa  multo  altiore,  spina  pro- 

cumbcute  acuta  subcutanea,  spinis  erectis  mcdiocribus  2a  ceteris  longiore  5  circiter 

in  longitudine  corporis,  spina  1*  spina  7a  breviore;  dorsali  radiosa  angulata 

paulo  cmarginata  spina  radio  1°  vix  breviore;  pectoralibus  acute  rotundatis  4t\  ad 

4'-,  ventralibus  acutis  6i-  ad  7  fere,  caudali  profunde  incisa  lobis  acutis  3*  ad 

3*.  iu  longitudine  corporis;  anali  angulata  leviter  cmarginata,  spinis  raediocribus 

spina  3a  2*  longiore  radio  1°  non  breviore  6£  ad  6*.  in  longitudinc  corporis, 

sjtina  la  brevissima;  corpore  flavnsccnte-liyilino ;  fascia  ccpbalo- caudali  diffnsa  ar- 

gentea  stria  coerulca  percursa;  pinnis  flavescente-hyalinis,  dorsali  spinam  2m  inter 

et  3m  nigricante;  caudali  basi  plus  minusve  violascente. 

B.  G.  D.  1  proc.  +  7—1/9  vel  7—1/10.  P.  2/11.  V.  1/5.  A.  3/9  vel 

3/10.  C.  1/15/1  et  lat.  brev. 

Ilabit.  Batjan,  aq.  dulc. 

Longitudo  2  speciminum  73'"  et  79"'. 

Aamn.    Deze   soort   is   na   verwant   aan    Ambassis   urotaenia 
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Blkr.  Deze  heeft  echter  den  kop  en  de  oogen  betrekkelijk 

grootcr,  den  snuit  korter,  het  profiel  minder  hol,  de  boven- 
kaak korter,  de  tanden  der  buitenste  reijen  in  de  kaken  klei- 

ner, de  nekschubben  veel  grootcr  (slechts  7  of  8  in  eeneover- 

langsche  rei  tussehen  voorhoofd  en  1b  rugdoorn),  de  zijlijn 

onder  de  2e  rugvin  met  een1  hoek  dalende,  enz. 

Mesoprio/i  fuscescens  CV.  Poiss.  VI  p.  405. 

Mcsopr.  corporc  oblongo  compresso,  altituJine  3£  circiter  in  ejus  longitudine, 

latitudine  2  et  paulo  in  ejua  altitudiuc;  capite  acuto  3}  circiter  in  longitudine 

corporis;  altitudine  capitis  1*-  ad  1*  in  ejus  longitudine;  oculis  diametro  4£  cir- 

citer in  longitudine  capitis;  linea  rostro-dorsali  capite  declivi  rcctiuscula ,  nucha 

concaviuscula;  osse  suborbitali  sub  oculo  oculi  diametro  multo  humiliore;  rostro 

valde  acuto  oculo  longiorc;  maxillis  subacqualibus,  superiorc  sub  dimidio  oculi 

anteriore  desinente  2*  fere  in  longitudine  capitis ;  dentibus  maxilla  superiore  serie 

externa  couicis  anticc  caniuis  G  nicdiocribus;  maxilla  inferiorc  dentibus  serie  ex- 

terna  conicis  lateralibus  aliquot  subcaninoïdeis  anticis  majoribus;  praeoperculo 

postice  et  inferne  denticulato  dentibus  augulo  rotundato  dentibus  cctciis  majoribus, 

marginc  posteriore  iucisura  mediocri  aperta;  operculo  spinis  2  pinnis  parum 

conspicuis;  dorso  medio  quam  anticc  altiore;  squamis  lateribus  50  p.  m.  in 

serie  loogitudinali;  pinna  dorsali  parte  spinosa  parte  radiosa  humiliore,  spina 

la  spiuis  ceteris  breviore,  spina  5a  spinis  cetcris  longiorc  corpore  triplo  fere  humiliore; 

parte  rad'osa  obtusa  rotundata  radiis  longissimis  corpore  vix  plus  duplo  humilioribus ; 

pinnis  pectoralibus  acutis  et  ventralibus  acutis  radio  1°  producto  5  circiter,  caudali 

extensa  leviter  cmarginata  lobis  obtusis  inferiorc  rotundata  superiore  angulata  4» 

circiter  in  longitudinde  corporis;  anali  spina  media  spina  3a  vix  longiorc,  parte 

radiosa  subsenücircularitcr  rotundata  corpore  minus  duplo  humiliore;  colorc  corporc 

supernc  olivascente  inferne  margaritacco  ;  squamis  dorso,  lateribus  capitcque  singulis 

basi  macula  oblonga  transversa  fuscesccnte-olivacea;  macula  laterali  magna  rotuu- 

da  nigra  sub  medio  dorsalis  radiosac  maxima  parte  sub  linea  laterali  sita;  pinnis 

dorsali  spinosa  maxima  parte  nigricante-fusca  basi  flavescente-aurautiaca;  pinna 

dorsali  radiosa  pinnisque  ceteris  ilavcscente-aurantiacis,  dorsali  radiosa  media  alti- 

tudine, anali  radiosa  dimidio  anteriore  et  caudali  postice  violacca;  ventralibus  an- 

ticc fusecscentibus;  pectoralibus   basi  macula  fuscescente. 

B.  7.  1).  10/13  vel  10/14.  P.  2/15.  V.  1/5.  A.  3/8  vel  3/9.  ('.  1/15/1 
et  lat.  brev. 

S}n.  Mésoprïon  brundtre  CV.  Poiss.   VI  p.  405. 

Habit.  Batjan,  in  fluviis. 

Longitudo  specirninis  unici  211"'. 

Aanm.    Deze  Mesoprion  is  van  de  in  mijn  bezit  zijnde  soor- 

ten het  naaste  verwant  aan  Mesoprion  monosïujma.    Zij  verschilt 



—  198  — 

er  echter  nog  aanmerkelijk  van  door  slanker  ligchaam,  spitse- 

ren  en  lageren  kop,  hoogere  en  meer  cirkelvormig  afgeronde 

straalachtige  rugvin  en  aarsvin,  de  afwezigheid  van  schuinsche 

bandjes  over  de  rugschubben,  de  vlekteekening  der  schubben, 

verschillende  plaatsing  der  groote  zwarte  zij  vlek,  het  bijkans 

geheel  zwarte  der  doornachtige  rugvin,  enz. 

De  soort  was  tot  nog  toe  slechts  van  Celebes  bekend,  waar 

QuoiJ  en  Gaimakd  haar  ontdekten. 

MUGILOIDEI. 

Mug  il  heter ocheilos  Blkr. 

Mug.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  5  circiter  in  ejus  longitudine ;  ca- 

pite  obtusiuscnlo  5  fere  iu  longitudine  corporis ;  altitudine  capitis  1^.  circiter, 

latitudine  1|  ad  1*  ia  ejus  longitudine;  oculis  diametro  3  circiter  in  longitudine 

capitis,  l£  circiter  in  capitis  parte  postoculari,  li.  ad  1±  distantibus;  rnembrana 

palpebrali  iridem  vix  tegente;  linea  rostro-dorsali  vertice  et  fronte  declivi  con- 

vexiuscula;  rostro  obtusiusculo  non  ante  os  prominente  ciun  labio  superiore  oculo 

breviore;  naribus  oblongis  posterioribus  anterioribus  multo  majoribus;  osse  sub- 

orbitali  param  emarginato  margine  posteriore  truncato  dentibus  conspicuis  serrato; 

osse  maxillari  superiore  ore  clauso  param  conspicuo  angulum  suborbitalem  supe- 

rante; labio  superiore  maxime  carnoso  latissimo  inferne  subpapillato-rugoso  papil- 

lis humillimis  obtusissimis  simplicibus  vix  conspicuis ;  maxillis  denticulis  conspi- 

cuis nullis;  maxilla  superiore  deorsum  valde  protractilij  maxilla  inferiore  tuberculo 

sympbyseali  quadrato-bicorni;  labio  inferiore  synipbysi  emarginato  gracili  papillis 

vel  firnbriis  nullis;  linea  rostro-inframaxillari  vix  concava;  foramine  praevomerino 

nullo;  dentibus  palatinis  minimis  utroque  latere  in  thurmam  ovali-oblcngam  pos- 

tice  in  palato  sitam  dispositis ;  lingua  thurmis  denticulorum  minimorum  parcis ; 

praeoperculo  marginem  posteriorem  versus  fossis  pluribus ,  margine  posteriore  obli- 

quo,  angulo  rotundato;  squamis  lateribus  40  p.  m.  in  serie  longitudinali ,  sin- 

gulis  parte  basali  striis  5  ad  8;  squamis  axillaribus  elongatis;  pinnis  dorsalibus 

minus  dimidia  longitudiue  pectoralium  a  se  invicem  remotis,  corpore  multo  bu- 

milioribus ,  spinosa  radiosa  paulo  bumiliore  spinis  mediocribus  1*  ceteris  longiore 

2'  paulo  crassiore;  dorsali  radiosa  dirnidio  basali  squamosa  acuta  emarginata;  pec- 

toralibus  acutis  capite  vix  brevioribus;  ventralibus  angulatis  acutiusculis  longitu- 

dine  1*.  circiter  in  longitudine  pectoralium;  anali  longe  ante  dorsalem  radiosam 

incipiente,  dirnidio  basali  squamosa,  dorsali  radiosa  altiore,  acuta,  emarginata, 

paulo  altiore  quam  basi  longa;  caudali  sabsemilunariter  emarginata  lobis  acutis  4 

ad  4i  in  longitudine  corporis;  colore  corpore  superne  viridi  inferne  argenteo; 

pinnis  iiavescentc-  vel  violascentc-byalinisj  pectoralibus  basi  superne  macnla  nigri- 

caute;    caudali  postice  levitcr  violaceo-fusca. 
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B.  0.   D.  -4-1/8  vel  i  — 1/0.  1'. '2/11,  V.    1/0.    \.  3/9  vel  3/10,  C.  1/12/1 
(t   lat.    Incv. 

Habit.  Batjan,  ia  flanii. 

Longitudo  5  speciminum  100"'  ad  111  ''. 

Aanm.  Van  de  thans  reeds  in  mijn  bezit  zijnde  soorten  van 

Mugil  van  den  Indisclien  Archipel,  van  Bengalen  en  van  Ja- 

pan, ten  getale  van  24  (1),  hebben  slechts  drie  eene  buiten- 

gewoon hooge  bovenlip,  t.  w.  Mugil  labiosus  CV.,  Mugil  macro- 

cheilos  Blkr  en  de  onderwerpelij ke.  Deze  laatste  is'  het  naaste 
verwant  aan  Mugil  labiosus  CV.,  doch  verschilt  er  vandoor  het 

slechts  weinig  uitgerand  zijn  van  het  onderoogkuilsbccn,  door 

een  straal  meer  in  de  rugvin,  stomperen  snuit,  geringere  kon- 

kaviteit  der  kinlijn,  kortere  borstvinnen  enz. 

Andere  verwante  soorten ,  zooals  Mugil  laheo  CV.,  Mugil  cre- 

uilahis  Eorsk.,  Mugil  fasciatus  CV.,  Mugil  cirrhostomus  Forst. 

verschillen  van  Mugil  heterochellos  door  meerdere*  kenmerken; 

zooals  Mugil  labeo  CV. ,  door  veel  verder  van  een  staande  rug- 

vinnen,  lagere  doornachtige  rugvin,  enz.;  Mugil  crenilabis  ïorsk. 

door  hooger  ligchaam,  veel  kortere  staartvin,  niet  nitgerand 

onderooghuilsbecn ,  onder  de  tweede  rugvin  beginnende  aarsvin, 

enz.;  Mugil  fasciatus  CV.  door  nagenoeg  dezelfde  kenmerken  en 

dwarsche  ligchaamsbanden;  Mugil  cirrhostomus  Torst,  door  ge- 

tepelde  onderlip,  sterker  getepelde  bovenlip,  korteren  kop,  min- 
der talrijke  schubben,  enz. 

(1)  Mugil  adustus  Blkr  (van  Sumatra),  Mugil  belanak  Blkr  (van  Java),  Mu- 

gil bontah  Russ.  (van  Java),  Mugil  borneënsis  Blkr  (van  Java,  Sumatra,  Bor- 

neo,  Bintang,  Celebcs ,  Amboiua,  Ti  mor) ,  Mugil  brachysoma  Blkr  (van  Java), 

.Mugil  ceramensis  Blkr  (van  Cerain,  Celebes,  Java,  Sumatra),  Mugil cylmdricus CV? 

(van  Java,  Sumatra,  Halmaheira),  Mugil  coeruleomaculatus  Lac.  (van  Java,  Su- 

matra, Bintang,  Kokos-eilanden,  Celebes,  Amboina) ,  Mugil  cunnesius  CV.  (van 

Java,  Sumatra,  Banka,  Madura),  Mugil  Dussumicri  CV?  (van  Java),  Mugil  he- 

terocbeilos  Blkr  (van  Batjan),  Mugil  labiosus  CV.  (van  Timor),  Mugil  macrochei- 

los  Blkr  (van  de  Kokoseilanden),  Mugil  melanochir  K.V.H,  (van  Java,  Sumatra, 

Banka,  Borneo,  Batjan),  Mugil  oligolepis  Blkr  (van  Borneo),  Mugil  parsia  Buch. 

(van  Java,  Banka,  Timor),  Mugil  Rossii  Blkr  (van  de  Kokoseilanden),  Mugil 

sundanrnsis  Blkr  (van  Java,  Sumatra).  Voorts  nog  van  Bengalen,  Mugil  Bucha- 

nnni ,  Blkr.  Mugil  Cantoris  Blkr,  Mugil  corsula  Buch.  en  Mugil  planiceps  CV., 

rw  van  Japan   Mugil  japonicus  T.  Schl.  en  Mugil  haematoeheilos  T.  Schl. 
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GOBIOÏDEI. 

Gobius  grammepomus   Blkr,  Verh.   B.  Gen.  XXTI    Blenn.  Gob. 

p.  34  (clescriptio  emendata). 

Gob.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  compresso,  altitudine  5ï  ad 

7i  in  ejus  longitudine;  capite'  obtuso  convexo  4  ad  4*  in  longitudine  corporis; 
altitudine  et  latitudine  capitis  li-  ad  1|  in  ejus  longitudine;  oculis  diametro  4 

ad  5  in  longitudine  capitis,  junioribus  minus  diametro  £.,  aetate  provectis  plus 

diametro  j-  approximatis ,  fere  totis  in  dimidio  capitis  anteriore  sitis;  orbita  tenta- 

culo  nullo ;  capitc ,  regione  supraoperculari  excepta ,  alepidoto ;  rostro  oblique  con- 

vexo junioribus  longitudine  oculi  diametrum  aequante,  aetate  provectis  oculo  lon- 

giore;  rictu  parum  obliquo ;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  longiore,  sub  ocu- 

li margine  anteriore  vel  vix  ante  oculum  desinente;  labiis,  superiore  praesertim, 

valde  carnosis;  dentibus  utraque  maxilla  pluriseriatis  parvis,  serie  externa  seriebus 

internis  paulo  majoribus  caninis  vel  cauinoïdeis  nullis;  sulco  oculo -operculari  con- 

spicuo;  squamis  frontem  inter  et  pinnam  dorsalem  lm  16  ad  18,  lateribus  50  ad 

55  in  serie  longitudinali,  squamis  corporis  parte  posteriore  iis  parte  anteriore  non 

majoribus;  appendice  anali  oblonga;  pinnis  dorsalibus  basi  non  unitis,  spinosa 

acutiuscula  radiosa  paulo  altiore  corpore  humiliore  spinis  fiexilibus  2a  et  3e 
ceteris  longioribus;  dorsali  radiosa  antice  quam  postice  altiore  obtusa  postice 

angulata  radio  1°  flexili;  pectoralibus  obtusis  rotundatis  non  filosis  5  et  paulo 

ad  5*-;  ventrali  5*  ad  7,  caudali  obtusa  rotundata  5  ad  5a.  in  longitudine  corporis; 

anali  dorsali  radiosa  humiliore,  antice  quam  postice  altiore  obtusa  postice  angulata; 

colore  corpore  superne  viridi,  interne  margaritaceo ;  capite  rostro ,  genis  oper- 

culisque  maculis  parvis  vittulisque  irregularibus  fusco-violaceis,  vittulis  2  vel 

1  vulgo  majoribus  suboculo-maxillaribus  obliquis;  dorso  lateribusque  maculis  fuscis 

majoribus  et  minoribus  viridi-fuscis  variegatis ,  maculis  majoribus  5  ad  7  mediis 

latentms  in  seriem  longitudinalem  dispositis ;  squamis  dorso  lateribusque  fere  om- 

nibus margine  viridi-fuscis;  pinnis  dorsalibus  violasccnte-roseis  subpellucidis ,  ma- 

culis oblongis  curvatis  violaceo-nigris  dorsali  'spinosa  irregulariter  seriatis,  dor- 
sali radiosa  in  series  6  vel  7  longitudinales  dispositis;  pectoralibus  hyalinis  radiis 

flavesceutibus  ad  basin  superne  maculis  parvis  nigricante-violaceis  macula  basi 

ipsa  maculis  ceteris  majore;  ventralibus  flavescentibus  vel  interdum  violaceis;  anali 

flavescente  medio  tota  longitudine  vulgo  violascente;  caudali  violascentc-rosea  pel- 

lucida  maculis  curvatis  violaceo  nigris  in  series  9  p.  m.  transversas  dispositis ; 

regione  gulari  interdum  violacea. 

B.  5.  D.  6—1/10  vel  1/11.  P.  15   ad  17.   V.  1/5.    A.  1/10  vel  1/11.  C. 

11/12/7  vel  9/12/9  vel  12/11/10  lat.  brev.  incl. 

Synon.   Golhis  melanocep/ialus  Blkr,  Verh.  B.  Gen.  XXII  Blcnn.  Gob.  p.  33. 

Gobius  personaius  Blkr.  ibid.  p.  34. 

Kadangan,  Bosoh  et  Pusoh  Jav.  mcrid. 

Habit.  Batjan,  in  fluviis. 

Tjibiliong,  Tjiringiu ,  Patjitan,  Purworcdjo ,    Banjumas,   Javae  insulae, 
in  fluviis. 
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Sawangan,  Cclcbes  leptentrionalit ,  in  fiuvits. 

Telokbetong,   Padang,  Sumatrae  insulae,  in  Quviii 

Longitudo  1  'J  speciminum  70"  ad  1.">1'". 

ii.  Ik  beschreef  deze  soort  in  1848  tijdens  mijn  ver- 

blijf in  Oost  Java,  ver  van  mijn  kabinet  verwijderd,  naar  min- 

der goed  bewaarde  voorwerpen.  Sedert  nam  ik  versche  exem- 

plaren waar  te  Tjiriengin  in  West-Java,  naar  welke  ik  de 

hier  gegevene  beschrijving  der  kleuren  ontworpen  heb. 

Ik  ontving  ook  meerdere  goed  bewaarde  exemplaren  van 

Sumatra  en  Celebcs  en  nu  onlangs  ook  van  Batjan.  Een 

naanwkeuriger  onderzoek  der  voorwerpen,  welke  ik  vroeger 

onder  de  in  de  sijnonijraie  vermelde  namen  als  eigene  soorten 

beschreef,  heeft  mij  doen  zien,  dat  zij  niet  soortelijk  van  Go- 
öius  grammepomus  verschillen. 

Sicydium  cynoceplialus  CV. 

SicyJ.  corporc  elongato  anticc  cylindracco  posticc  compresso,  altitudine  G  ad  7j 

in  cjus  longitudiuc;  capite  convexo  obtuso  5a  ad  G|  in  longitudiuc  corporis;  la- 

titudinc  capitis  1|  ad  1^,  altitudine  \\  ad  li  in  cjus  longitudine  ;  oculis  diame- 

tro 4  ad  5  et  paulo  in  longitudiuc  capitis ,  diametro  1  \  ad  2  distantilus ;  rostro 

valde  obtuso  convexo  ante  os  prominente;  rictu  ob'iquo  sub  oculi  parte  antcriorc 

desinente;  dentibus  labialibus  setiformibus  oculo  nudo  conspicuis;  dentibus  maxil- 

la  inferiore  utroque  latere  5  ad  12  curvatis  anterioribus  et  posterioribus  ceteris 

longioribus ;  dentibus  maxiila  superiorc  setaceis  confertissimis ;  labio  superiore  cre- 

nato-papillato ;  squamis  ctenoïdeis,  frontem  inter  et  pinnam  dorsalem  lm  25  p.  m. ,  latc- 

ribus  70  ad  80  in  serie  longitudin.ili;  squamis  nuchalibus ,  thoracicis  et  vcntrali- 

bus  squamis  Iateribus  meüiis  et  posterioribus  et  caudalibus  multo  minoribus;  ap- 

bendice  anali  brevi  obtusa;  pinna  dorsali  1*  acuta,  corpore  vulgo  altiore,  spinis 

flexilibus  3*  ceteris  longiore  ;  dorsali  radiosa  anali  que  corpore  humilioribus  posticc 

acutangulis,  anticc  quavn  posticc  altioribus ,  obtusis  ;  pcctoralibus  latis  obtusis  ro- 

tundatis  5  ad  G  ,  ventrali  patellaeformi  9  ad  10,  caudali  obtusa  rotundata  4|  ad 

5  in  longitudiuc  corpoiis;  colore  corporc  supernc  profunde  viridi  inferne  roseo- 

margaritacco  vel  aurantiacu ;  fassciis  dorso  transversis  latis  obliquis  G  vel  7 

violacco-fuscis  vulgo  parum  conspicuis;  squamis  dorso  lateribusquc  singulis  basi 

macula  profundiore ;  vitta  suboculari  subverticali  fusco-violacca ;  pinnis  dorsalibus 

et  anali  aurantiacis,  dorsali  radiosa  speciniinibus  aliquot  fuscesccntc-viridi  macula- 

ta,  anali  tertia  parte  libera  fusco-violacca;  pcctoralibus  olivacco-vioiaceis  aurantia- 

co  marginatis;  eaudali  basi  olivascentc  posticc  violacca  aun.ntiaco  superne  et  infer- 

ne praesertim  marginata. 

B.  4.  D.  6—1/11  vel  G— 1/12.  P.  21  ad  23.  V.  1/5.  A.  1/10  vel  1/11. 

C.  1  G/l  t/l G  lat.  brev.  iucl. 
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Svnon,  Sicydium  cynocephalum  CV.  Poiss.  XII  p.  134  tab  352. 

Sicydium  a  tête  de  chien  CV.   Poiss.  XII  ibid. 

Sicydium    lagocephalum    Blkr,    Verh.    Bat.    Gen.    XXII    Blenn.    Go- 

bioid.  p.  39  (nee  CV.). 

Gohius  Hasseltü  Blkr,  Nat.  Ned.  Iud.  I  p.  250  secund.  fig.    Hasselt. 

Ikan    TJfjang  Javan.  Purworedj. 

Habit.  Batjan,   fluviis. 

Sawangan  (Toncea),    Celebes  septentrionalis ,  in  fluviis;  Maros,  Celebes 

meridionalis,  in  fluviis. 

Garut,  Purworedjo,   Tjisekat,  Javae  insulae,  in  fluviis. 

Sumatra   occidentalis ,  in  fluviis. 

Longitudo  19  speciminum  70"'  ad  143"'. 

Aanm.  Voorwerpen  dezer  soort,  van  Manado  ontvangen,  waar 

Quou  en  Gaimard  haar  ontdekten,  hebben  mij  doen  ontwa- 

ren dat  de  voorwerpen  van  Java,  Sumatra  en  Batjan,  welke 

ik  vroeger  ten  onregte  beschouwde  als  te  behooren  tot  Sicijdi- 

um  lagocephalus  CV.,  daaraan  gelijk  zijn.  De  afbeelding  van 

Sicydium  cyiiocephalus  in  de  groote  Histoire  naturelle  des 

Poissons  laat,  wat  profiel  en  kleurteekening  betreft,  te  wen- 
sehen  over.  De  habitus  der  soort  is  beter  uitgedrukt  in  de 

boven  aangehaalde  afbeelding  van  Van  Hasselt,  welke  echter 

ook  meerdere  gebreken  heeft  en  mij  vroeger  toescheen  tot  Go- 
bius  te  behooren,  vermits  er  de  haarvormige  liptandjes  niet 

in  zijn  teruggegeven. 

Scripsi  Batavia  Calendis  Maji  mdccclv. 



V  E  R  SLAG 

OMTRENT    DE 

SUIKERKULTUUR    EN    FABRIKATIE 

EN  HET  VOORKOMEN  VAN  HET 

SUIKERRIET 

IN   DE 

W  ESTER  AFDEELING  VAN  BORNEO. 

DOOR 

J.    H.    CROOCIiKW£T,HZ. 

Op  slechts  weinige  plaatsen  in  de  Westerafdeeling  van  Borneo 

bestaat  eene  geregelde  suikerkultuur,  en  op  nog  mindere  eene 

geregelde  suikerfabrikatie. 

Wanneer  ik  hier  van  eene  geregelde  suikerkultuur  gewaag, 

moet  men  zich  niet  voorstellen  dat,  deze  op  Borneo  met  de 

tegenwoordige  kuituur  op  Java  eene  vergelijking  kan  door- 
staan: dit  is  er  zoo  verre  af,  gelijk  uit  dit  verslag  blijken  zal, 

dat,  beide  met  elkander  in  vele  opzigten  te  willen  vergelijken, 

bijna  ongerijmd  te  noemen  is. 

Dit  heeft  dan  ook  de  mij  voorgestelde  taak  niet  ligter  ge- 
maakt. Ik  heb  echter  getracht  de  bouwstoffen  te  verzamelen, 

die  omtrent  dit,  bijna  geheel  nog  onbekende  punt,  eenig  licht 

konden  verspreiden,  en  heb  die  met  de  //bijzonderheden  om- 

//trent  de  suikerkultuur  op  Java,  naar  statistische  opgaven  op- 

// gemaakt  door  Dr.  P.  Y.  H.  Frombeug  1853",  in  het  Natuur- 



—  204  — 

kundig  Tijdschrift  voor  Nederlandsch-Indië  gepubliceerd,  ge- 
toetst, waar  dit  mogelijk  was. 

Nog  eene  belangrijke  zwarigheid  is  mij  voorgekomen,  welke 

gevorderd  heeft,  dat  alleen  eigen  onderzoek,  alleen  dat,  wat  ik 

met  eigene  oogen  gezien  heb,  in  aanmerking  mag  komen.  Zij 

is  deze,  dat  men  aan  opgaven,  door  Inlanders  en  Chinezen  ge- 

geven, niet  te  veel  vertrouwen  moet  schenken.  De  zaak  is 

hun  of  onverschillig,  en  zij  geven  slechts  een  antwoord  om  van 

verdere  ondervragingen  af  te  zijn ,  of  zij  begrijpen  niet  en  wor- 

den achterdochtig,  waarom  een  ander  naar  hunne  aangelegen- 

heden informeert.  Het  ligt  in  hun  voordeel  die  anders  voor  te 

dragen  den  ze  werkelijk  zijn,  daarbij  gevoegd  het  slechte  begrip 

dat  zij  van  tijdsverloop  hebben,  waaraan  zij  zoo  weinig  opmerk- 
zaamheid schenken.  Zoo  is  het  mij  onder  anderen  meermalen 

voorgekomen ,  dat  men  mij ,  naar  ik  vooronderstelde ,  volwassen  sui- 
kerriet toonde,  voor  riet,  dat  slechts  vier  maanden  oud  zoude 

zijn.  Eerst  moest  ik  mijne  verwondering  daarover  te  ken- 

nen geven,  wanneer  mij  dan  eindelijk  toegestemd  werd,  dat  het 
ook  wel  den  dubbelen  ouderdom   kon  bereikt  hebben. 

Hoe  het  zij,  ik  heb  alles  aangewend  om  vooral  zehere  ge- 

gevens te  bekomen,  dezulke  verwerpende,  of  mijnen  twijfel  er 

bij  aanstippende,  die  mij  niet  in  alle  opzigten  geloofwaardig  voor- 
kwamen. 

De  suikerkultuur  op  Borneo  meen  ik  gevoegelijk  in  drie 

soorten  te  kunnen  onderscheiden,  als: 

1°.  In  de  wijze  waarop  de  Chinezen,  en  vroeger  de  pange- 

ran  Bandahara  aan  de  Kapoeas-rivier,  hunne  suikertuinen  aan- 

leggen, waarvan  het  riet  gesneden  en  tot  suiker  verkoold  wordt, 

om  in  den  handel  gebragt  te  worden. 

2o.  In  de  wijze  waarop  de  inlanders  suikerriet  planten,  ten 

einde  het  sap  te  verkoken,  en  de  verkregenc  suiker,  hetzij  voor 

eigen  gebruik  te  benuttigen,  of  wel  aan  de  markt   te    brengen. 

3°.  In  de  wijze  waarop  suikerriet  door  Inlanders  en  Chinezen 
aangeplant  wordt,  met  het  doel  om  de  volwassen  stokken,  om 

uit  de  hand  te  eten,  te  gebruiken  of  te  verkoopeiL 
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Te  ïepekkon  en  te  Nibongseriboc,  aan  den  rcgterocver  der 

Kapoeas-rivier,  ruim  1  ;\  l1/^  uren  roeijena  de  rivier  van 

Pontianak  op  gelegen,  zijn  verscheidene  chinesche  Buikerfa- 

briekjes met  hunne  aanplantingen.  1  Let  terrein  is  hier  zeer 

vlak,  bij  zeer  hoog  water  voor  l/%  uur  tijds  soms  onderloo- 

pende,  en  voornamelijk  uit  eene  vette  leemaarde  bestaande. 

Den  heer  Frombebg  zijn  monsters,  op  verschillende  diepten  ver- 

kregen, van  dezen  grond  tot  een  scheikundig  onderzoek  aan- 

geboden. Deze  bebouwde  plaats  is  van  menigvuldige  kana- 

len doorsneden,  welke  kleine  vakken  vormen,  waarvan  eeni- 

ge  met  suikerriet,  zeer  weinige  met  indigo  (die  welke  ik  zag 

stond  uiterst  slecht,  en  was,  naar  men  mij  zeide,  door  een 

insekt  dermate  beschadigd),  weder  andere  met  aardvruchten, 

groenten  enz.  beplant  zijn. 

Een  dergelijk  vak,  met  suikerriet  beplant,  van  regthoekigen 

vorm,  is  door  mij  opgemeten,  en  bevonden  43  n.  el  lang,  bij 

14  n.  el  breed  te  zijn. 

Het  riet  staat  hier  op  aangehoogde  beddingen,  die  met  ge- 

brande aarde  (droog  plantaardig  vuilnis  wordt  in  den  brand  ge- 

stoken en  blijft  dan  met  aarde  overdekt  eenigen  tijd  smeulen) 

bemest  en  aangehoogd  worden.  Dit  branden  van  den  grond  is, 

behalve  dat  de  asch  der  daartoe  gebezigde  plantendcelen  hoogst 

nuttig  werkt,  steeds  voor  kleverige,  zeer  leemige  gronden  se- 

dert onheugelijke  tijden  aanbevolen;  ook  bij  voor  het  eerst 

in  kuituur  gebragt  wordende  gronden,  omdat  de  bodem  daar- 
door losser  wordt,  door  de  zonnewarmte  minder  zal  scheuren, 

en  aan  de  fijne  plantenwortels  het  indringen  ligter  zal  maken, 

terwijl  hij  ook  gemakkelijker  te  bewerken  zal  zijn.  Deze  wijze 

van  verbetering  van  den  grond  wordt  door  de  Chinezen,  waar 

ik  hen  op  Borneo  drooge  landerijen  zag  bebouwen,  steeds  in 

praktijk  gebragt. 

Op  dit  terrein,  dat  dus  602  □  n.  el  oppervlakte  heeft, 

of  l0/ns  javasche  bouw  groot  is,  zijn  30  beddingen,  die  juist 

evenwijdig  loopen,  en  dus  H/2  n.  el  van  elkander  afstaan 

aangelegd.  In  het  geheel  staan  op  dit  terrein  582  stoelen, 

wat  0870  stoelen  per  bouw  zoude  voorstellen. 
LX  15 
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Deze  582  stoelen  tellen  3290  stokken,  de  zeer  jonge  spruiten 

niet  medegerekend :  dus  zoude  de  bouw  hier  1560  bossen  riet, 

elk  van  25  stokken,  kunnen  opleveren. 

Dit  riet,  zeide  men,  was  bij  mijn  bezoek  12  maanden  oud^ 

Wanneer  zij  het  kunnen  inrigten  dan  wordt  het  op  13  a  14 

maanden  ouderdom  gesneden,  de  beddingen  weder  aangehoogd 

en  bemest,  zooals  ik  boven  aanhaalde,  en  zoo  wordt,  naar  men 

mij  verzekerde,  tot  negen  achtereenvolgende  keeren  van  de- 

zelfde beddingen  en  stoelen  geoogst. 

Hoe  oud  deze  tuin  was,  kon  men  mij  niet  met  zekerheid  opge- 

ven, waaruit  ik  afleid  (men  wist  ook  niet  met  welk  gewas  hij 

voor  het  riet  beplant  was  geweest) ,  dat  hij  niet  van  de  jong- 

ste zal  zijn,  en  dat  aan  eene  geregelde  afwisseling,  om  een 

zeker  aantal  jaren,  met  andere  gewassen,  hier  wel  niet  te 
denken  valt. 

Te  Telokkompaaij ,  gelegen  ruim  3 1/%  uren  roeijens  van 

Pontianak  de  Kapoeas-rivier  op,  zijn  ook  twee  dergelijke  chine- 
sche  suikerfabriekjes  met  hunne   tuinen. 

Ik  meette  daar  een  tuintje  van  regthoekigen  vorm  op,  dat 

voor  ongeveer .  6  maanden  gesneden  was,  12  n.  el  breed  en 

24  n.  el  lang  zijnde,  en  dus  eene  oppervlakte  had  van  288 

□  n.  el,  gelijk  l/%  javaschen  bouw.  Hier  waren  op  9  beddin- 

gen, die  dus  juist  \l/%  n.  el  van  elkander  liggen,  248  stoe- 
len geplant,  welke  1485  rietstokken  tellen,  dat  8700  stoelen 

per  bouw,  en  1722  bossen  riet,  van  25  stokken  elk,  per  bouw 
voorstelt. 

Op  Java  verkrijgt  men,  als  het  riet  rijp  is  om  gesneden  te 

worden,  dus  12  a  13  maanden  oud  is,  bij  de  in  de  hiervol- 

gende  Bijlage  I  in  de  lste  kolom  vermelde  plantruimten,  een 
aantal  stekken  per  plant,  en  bossen  riet  per  bouw,  als  in  de 

3de  en  4de  kolom  opgeteekend  is.  Deze  tabel  is  uit  de  meer 

genoemde  verhandeling  van  den   heer    Fromberg  overgenomen. 

Men  verkrijgt  dus  op  Borneo,  zeer  wijd  plantende,  minder 

rietstokken  per  bouw  dan  op  Java  bij  verschillende ,  maar  toch  veel 

geringere  plantruimten,  terwijl  daarentegen  elke  stoel  op  Borneo, 

in  cenen  tuin,  die  genoegzaam  even  lang  geleden  gesneden  was 
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(Xibongscriboc),  gemiddeld  ruim  tweemalen  meer  stokken  telt 

dan  op  Java,  en  in  eenen  tuin  waarin  het  riet  de  helft  ruim 

jonger  is  (Telokkompaaij) ,  nog  ruim  l1/^  malen  meer. 
Deze  uitkomst  vanden  bijna  volwassen  tuin  te  Nibongseriboe 

houdt  het  midden  tusschen  hetgeen  de  kominissaris  De  Lingb, 

den  1G,UJU  Junij  1837  omtrent  den  aanplant  te  Panharapan 
rapporteerde  n  dat  men  kon  rekenen  dat  elke  suikerrictstoel 

//gemiddeld  7  stokken  telde11  en  hetgeen  de  adsistent  resident 
bijna  4  jaren  later  mededeelt.  Deze  laatste  was  van  oordeel 

dat  men  5  rietstokken  per  stoel  moest  aannemen,  wanneer 

10.500  stoelen  op  een  javaschen  bouw  geplant  waren:  dan 

zoude  de  bouw  2100  bossen  riet  afwerpen  (1). 

In  alle  opzigten  komt  hetgeen  ik  omtrent  deze  tuinen  mede 

te  deelen  heb,  als  aard  en  ligging  van  het  terrein,  de  bewer- 

king, de  in  kultuurbrenging  der  verschillende  gewassen  enz., 

overeen    met    de    over    Nibonseriboe   gemaakte  opmerkingen. 

Met  geringe  afwijking  van  het  te  behandelen  onderwerp, 

geloof  ik,  dat  het  hier  de  plaats  is  om  te  vermelden,  hetgeen 

ik  van  de  op  vrij  groote  schaal  opgerigte  fabriek  Panharapan, 

tijdens  mijn  bezoek  aldaar,  aangeteekend  heb,  en  dat  in  ver- 

band   te    brengen    met    eenio*e    in    het    archief  der  Al^emeene DO  O 

Sekretarie  berustende  bescheiden. 

In  het  rapport  van  den  kommissaris  ter  Westkust  van  Bor- 

neo  Donker,  vanden  21»  Oktober  18-il,  wordt,  op  een  voorstel 
tot  verstrekking  van  een  renteloos  voorschot  aan  den  eigenaar 

der  fabriek  Panharapan,  aan  het  gouvernement  geadviseerd, 

welk  voorsehot  moest  dienen  om  eene  waterleiding,  tot  het 

in  beweging  brengen  van  een  groot  waterrad,  in  die  fabriek 

op  te  rigten,  daar  te  stellen.  Dit  voorstel  ging  vergezeld  van 
eene    schets   van  het  terrein. 

(1)  Aan  den  linkeroever  tier  kleine  Saml  as-rivier  aan  den  weg,  die  naar  Sebami 

loopt,  is  een  klein  tuintje  met  suikerriet,  dat  niet  tot  suiker  verwerkt,  maar 

om  uit  de  hand  te  eten  verkocht  wordt,  vrij  onregelmatig  Deze  aan- 

plant was,  naar  men  meende,  slechts  4-  \\  5  maanden  oud:  ik  telde  op  50  stoelen 

33f>  grootere  en  kleinere  stokkeu,  de  jonge  spruiten  niet  medegerekend;  dat  is 

0.7  stokken  per  stoel. 
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Onder  anderen  schrijft  hier  de  kommissaris: 

//Deze  waterleiding  zal  volgens  het  geprojekteerde  plan  te 

//  Telokkompaaij  naar ,  gissing  3  a  4  palen  afstand  van  het 

//etablissement  (Panharapan),  uit  de  groote  rivier  de  Kapoeas 

//haren  oorsprong  ontleenen,  welke  plaats  30  voet  hooger  zoude 

//lisreren  dan  de  fabriek. DO 

//  Ik  heb  in  het  belang  der  zaak  de  bovengemelde  plaats  in 

// oogenschouw  genomen;  dan,  oppervlakkig  geoordeeld,  is  het 

//mij  voorgekomen,  dat  de  opgegevene  rijzing  van  30  voeten 

//  veel  te  hoog  is  geschat,  doch  enz." 
Ik  ben  geheel  van  hetzelfde  gevoelen  als  Donker.  Maar 

dat  het  al  of  niet  slagen  der  suikeronderneming  (hij  zegt 

verder  //  van  het  al  of  niet  uit  voerlij  ke  van  dit  werk,  //  is 

het  welslagen  der  onderneming  geheel  afhankelijk")  alleen 
zoude  afhangen  van  de  omstandigheid  of  een  rad  door  wa- 

ter in  beweging  kan  gebragt  worden  of  niet  (er  bestaan 

toch  nog  andere  moteurs),  dit  acht  ik  veel  te  eenzijdig  ge- 
dacht, ofschoon  het  wel  door  de  belanghebbenden,  tot  bekoming 

van  verder  renteloos  voorschot,  aan  het  Gouvernement  aldus 

voorgesteld  is.  * 
Ik  heb  geene  direkte  bepalingen  omtrent  het  verschil  in 

hoogte  van  den  waterstand  tusschen  beide  plaatsen  kunnen 

bewerkstelligen,  maar  ook  de  ondernemers  schijnen  dergelijke 

opmetingen  hun  voorstel  niet  vooraf  te  hebben  doen  gaan, 

terwijl  op  de  schets  uitdrukkelijk  vermeld  wordt  (en  dit 

schijnt  dus  hunne  een i ge  basis  geweest  te  zijn) ,  dat  //  de 

//Kapoeas  een  snelvlietend  water  is,  welks  buitengewoon  ster- 

//ke  stroom"  enz.,  en  welks  rijzing  men  in  gemoede"  (dus 
zonder  eenig  ander  bewijs)  //op  meer  dan  30  voeten  kan 

schatten." 
Ik  moet  hier  mededeelen  dat  de  Kapoeas  zoo  min  te  Telok- 

kompaaij als  te  Panharapan  snelvlietend  is,  dat  er  zelfs  geen 

stroom  op  beide  plaatsen  in  dat  water  te  bespeuren  is,  waar 

men  duidelijk  vloed  en  ebbe  der  zee  kan  waarnemen.  Iedereen 

die  op  de  Kapoeas  geweest  is,  ieder  zeeofficier,  die  de  rivier 

bevaren    heeft,  dien  ik  daarover  gesproken  heb,  is  dit  met  ijm 
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eens,  waardoor,  naar  mijn  oordeel,  de  ccnigc  considerans  voor 

een  verval  van  meer  dan  o0  voeten  op  3  a  4  palen  afstands, 

al  dadelijk  vervallen  moet.  De  grond  te  Telokkompaaij  is 

even  weinig,  als  meer  de  rivier  af,  boven  den  waterspie- 

gel verheven,  loopt  ook  bij  hoog  tij  onder,  en  is  ook  op 

3  verschillende  diepten,  op  1  op  o  en*  op  ö  n.  palmen, 
gelijkelijk  als  op  Nebongse/iboe  te  zamengesteld  gevonden, 

terwijl  op  de  laatste  diepte  liet  gemaakte  gat  al  spoedig  vol 

water  liep. 

Wijze    va?i  suikerbereiding   door    de   Chinezen  en  den 

pangeran  .Bax  dak  aha  gevolgd. 

Het  riet  wordt  in  alle  chinesche  fabriekjes  aan  de  Kapoeas, 

in  vertikale  houten  persen,  waarvan  de  cilinders,  van  bijna 

l1/^  voeten  middellijn,  van  kajoe  maraboe  vervaardigd  zijn,  uit- 

geperst. Deze  worden  gewoonlijk  door  zes  menschen  in  bewe- 

ging gebragt,  die  aan  een  langen,  op  den  eenen  cilinder,  dio 

met  tanden  in  den  anderen  grijpt,  bevestigden  hefboom  trek- 
ken  en   met   dien  rondloopen. 

In  de  fabriek  van  den  pangeran  Bandahara  wordt  sedert  de 

laatste  2  a  3  jaren  niet  meer  gewerkt;  het  weinige  der  vroeger 

opgerigte  gebouwen,  dat  nog  bestaat,  is  in  eenen  deerlijk  verval- 

len toestand,  en  draagt  al  het  uiterlijk  als  werden  de  materi- 

alen, waaruit  ze  opgetrokken  zijn,  van  tijd  tot  tijd  tot  ande- 
re doeleinden,  liet  bouwen  en  vergrooten  van  eigen  woonhuis 

bijv.    aangewend. 

In  eene  gedekte  bijna  niet  meer  beschoten  loots  staan  nog 

twee  vertikale  ijzeren  persen,  elk  uit  drie  cilinders  bestaande, 

die  vroeger  door  12  menschen  moesten  bewogen  worden.  Thans 

zeide  men  mij,  dat  de  werkzaamheden  weder  zouden  beginnen  of- 

schoon ik  in  den  omtrek  geen  riet,  enkele  stoelen  misschien 

voor  huisselijk  gebruik  uitgezonderd,  zag  groeijen,  en  het  mij 

niet  duidelijk  kon  gemaakt  worden,  waar  dat  riet  dan  wel  van 

daan  zoude  moeten  komen.  De  eene  pers  was  onlangs  door 

een   horizontaal    getand   rad,   dat    vrij  slecht    vervaardigd  was, 
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met  een  traprad  verbonden,  waardoor  men  meende  dat  3  man- 

nen tot  het  in  beweging  brengen  der  cilinders  voldoende  zou- 
den zijn. 

Het  in  vroegere  jaren  opgerigte  kookhuis  was  geheel  ver- 

vallen, en  niet  veel  meer  dan  de  schoorsteen  was  daarvan  over- 

gebleven. In  den  laatsten  tijd,  dat  gewerkt  werd,  had  men  het 

suikersap  in  twee  op  eene  andere  plaats  ingemetselde  ijzeren 

pannen  verkookt,  waarbij  dagelijks  tot  3  pikols  suiker  konden 
verkregen  worden. 

Treurig  is  het  aan  te  zien,  dat  de  eenmaal  stevige  en 

hechte,  meerendeels  van  ijzerhout  opgetrokkene  gebouwen,  al- 

leen door  verwaarlozing,  in  een'  zoo  vervallen  toestand  verkee- 
ren;  immers  aan  eene  flinke  oprigting  schijnen  vroeger  geene 

kosten  gespaard  te  zijn,  wat  blijken  kan  uit  den  bevindings- 

staat  door  den  adsistent-resident  van  Pontianak,  in  Augustus 

18  il  aan  den  kommissaris  inspekteur  voor  de  Westkust  van 

Borneo  aangeboden. 

De  chinesche  fabrieken  verwerken  elk  dagelijks  900  riet- 

stokken  als  die  groot  zijn,  anders  1000.  Dit  riet  wordt  soms 

tegen  zekeren  prijs  door  landbouwers  aan  den  eigenaar  der 

fabriek  geleverd.  Soms  beplant  de  eigenaar  met  koelies  zijne  eige- 
ne tuinen.  Uit  die  hoeveelheid  riet  worden  volgens  hunne  maat 

32  groote  putsen  sap  bekomen,  bij  nadere  meting  gelijkstaan- 

de met  1088-n.  kannen,  nadat  het  riet,  zooals  gewoonlijk  ge- 
schiedt, driemalen  door  den  molen  is  gegaan. 

Dit  sap  wordt  in  opene  ijzeren  pannen  verkookt,  en  ge- 
noemde hoeveelheid  levert  dan  160  ii  170  katties  suiker  op, 

die  niet  van  de  beste  kwaliteit  is.  Naar  schatting  zal  zij  mis- 
schien overeenkomen  met  No.  7  of  No.  8,  maar  stellig  niet 

hooger  zijn,  van  den  door  de  handelmaatschappij  aangenomen' 
standaard.  Uitsluitend  voor  de  plaatselijke  konsumptie  wordt 

deze  suiker  tegen  25  a.    30  duiten  het  kattie  verkocht. 

Volgens    proeven  door  den  adsistent-resident    van   Pontianak 

IIumme    genomen,    leveren    500    stokken   riet    1    pikol  suiker 

en  volgens  rapport  van  den  kommissaris  De  Linge  van  16  Junij 

1837,   zouden    500    rietstokken  783/4  kattie    goede  suiker  ge- 
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ven.  liet  is  maar  de  vraag  wat  onder  goed  verstaan  wordt, 

anders  komt  de  laatste  opgave  geheel  met  de  door  de  Chine- 
zen bekomene  hoeveelheid  overeen. 

Eene  vergelijking  van  het  verkregen  aantal  kannen  sap  of 

ponden  suiker,  uit  zeker  aantal  stokken,  met  hetgeen  op  Java 
bekomen  wordt,  kan  tot  niets  leiden,  en  zal  den  waren  toestand 

der  zaak  niet  voorstellen.  "Want  en  de  soort  van  suiker,  en 
de  zooveel  slechtere  wijze  van  verkoking  van  het  sap  op  Bor- 

neo,  zullen  de  oorzaken  zijn  van  de  grootste  afwijkingen,  bij 

gelijke  deugdzaamheid  zelfs  van  het  sap.  Ik  moet  mij  dus 

omtrent  dit  punt  bepalen,  met  uit  het  specifiek  gewigt  van 

het  sap,  volgens  daartoe  opgemaakte  tabellen,  het  suikergehalte 

te  berekenen ,  en  deze  uitkomsten  met  de  op  Java  gedane  proe- 

ven te  vergelijken,  hetgeen  op  het  einde  van  dit  verslag  zal 

aangetroffen  worden. 

De  rietsoort,  die  zonder  uitzondering  door  de  Chinezen  ver- 

werkt wordt,  is  de  teboe  telor,  een  geel  gekleurd  riet,  waar- 
over nader. 

De  bekomen  ampas  (het  uitgeperste  riet)  wordt  als  brand- 

materiaal  onder  de  pannen  verstookt;  met  brandhout,  dat  kort 

in  de  nabijheid  van  elke  fabriek  voor  het  hakken  en  afhalen 

te  bekomen  is  en  over  water  aangevoerd  wordt,  voorziet  men 
in  de  te   kort  komende  brandstof. 

Alle  chinesche  fabrieken,  die  ik  bezigtigdc,  werken  met 

één  koker,  die  een  recepis  daags,  en  8  stokers  en  draaijers 

van  den  molen,  die  elk  45  duiten  daags  verdienen,  behalve 

den  kost,  waaronder  ook  op  bepaalde  dagen  varkensvleesch  moet 

zijn.  Verder  zoude  het  onderhoud  van  den  molen,  het  kook- 

huis  enz.  f  3  recepis  daags  bedragen.  Maar  in  deze  opgaven 
stel  ik  niet  het  volste  vertrouwen. 

Wijze  van  suikerhereiding  door  de  Inlanders  gevolgd. 

Op  den  weg  tusschen  Sambas  en  Kartiassa,  aan  de  groote 

Sambas-rivier  gelegen,  en  in  de  kampong  Broeas,  aan  den 

regteroever  der  kleine  Sambas-  rivier,  nabij  Sebatoe,  heb  ik  de 

suikerbereiding  op  de  inlandsche  wijze  nagegaan. 
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Onregelmatig  planten  de  Maleijers  nabij  hunne  huizen,  tus- 

schen  klapper-,  pinang-,  pisang-,  en  andere  vruchtboom  en,  tege- 
lijk met  kladdi,  ketimon,  kribangs  en  andere  gewassen,  het 

suikerriet,  waarvoor  niet  de  minste  zorg  gedragen  wordt,  daar 

het  terrein  noch  schoon  gemaakt,  noch  de  stekken  ooit  aange- 

hoogd  worden.  De  groenten,  die  trapsgewijze  rijp  zijn  gewor- 

den, worden  van  het  veld  opvolgend  geoogst,  en  het  overblij- 

vende in  alle  opzigten  aan  de  natuur  overgelaten.  Zoo  waste 

het  suikerriet  op  verschillende  plaatsen  aan  de  Serabi-rivier, 

welke  eene  der  minst  bewoonde  rivieren  is ,  op  het  grondgebied 
van  den  sulthan  van  Sambas. 

Op  andere  plaatsen  wordt  suikerriet  alleen  doch  even  onre- 

gelmatig, met  even  weinig  zorg,  soms  tusschen  vruchtboomen 

in,  soms  niet,  aangekweekt. 

Is  dit  riet,  volgens  hun  oordeel,  geschikt  voor  de  suikerbe- 

reiding, waarbij  natuurlijk  weinig  op  den  ouderdom,  dien  zij 

zelve  niet  kennen,  gelet  wordt,  dan  wórdt  het  naar  den  mo- 
len gebragt. 

Deze  bestaat  uit  een  horizontaal  liggend  zwaar  stuk  ijzer- 

hout, dat  door  daar  om  heen  gekuipte  balken  nog  veel  zwaar- 

der gemaakt  wordt,  en  aan  de  uiteinden,  als  met  twee  assen, 

op  twee  uitgeholde  ijzerhouten  onderlagen  rust.  Met  eene 

loodregt  in  den  balk  gestoken  handspaak  wordt  deze  met 

de  eene  hand  heen  en  weder  gedraaid,  en  dan  met  de  andere 

tusschen  de  assen  en  de  onderlagen  het  uit  te  persen  riet  ge- 

bragt, als  wanneer  het  sap  langs  een  pisangblad  in  eene 

daaronder  geplaatste  kom  kan  afloopen.  De  in  het  oogvallende 

nadeelen  dezer  perswijze  zijn:  zeer  on  volkomene  uitpersing  en 

langdurige  arbeid,  terwijl  ook  geen  hard  riet,  maar  alleen  het 

dunne  teboe  monjait  hier  aangewend  kan  worden. 

Het  bekomen  sap  verkoken  zij  in  opene  ijzeren  pannen; 

niet  zelden  wordt  de  nog  stroopige  suiker,  zonder  dat  er  iets 

door  kristallisatie  uit  verwijderd  is,  als  zoodanig  aan  de  markt 

gebragt. 

De  Dajah's  bereiden  de  suiker  op  eene  eenigzins  andere 
wijze.     Het  sap  wordt  uit  het  riet  verkregen   door  middel  van 
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den  molen,  bij  de  inlanders  in  gebruik,  en  die  boven  beschre- 
ven is. 

Maar  liet  sap  wordt  niet  zoover  uitgedampt  als  de  Inlanders 

en  Chinezen  dit  gewoon  zijn  te  doen.  De  dan  verkregene 

stroop  wordt  in  eenen  aarden  pot  weggezet,  die  men  gevuld 

eenigen  tijd  rustig  aan  zich  zelven  overlaat.  Alsdan  kristal- 

liseert de  suiker  in  grootere  of  kleinere  kristallen,  naar  dat 

de  oplossing  meer  of  minder  verdund  is,  als  kandijsuiker  aan 

de  wanden  .en  op  den  bodem  van  den  pot.  Bevat  de  stroop, 

naar  hun  oordeel,  nu  geene  kristalliseerbare  suiker  meer,  dan 

wordt  de  stroop  afgegoten,  de  kristallen  even  met  water  afge- 

spoeld, en  deze  verzameld,  die  dan  ook  veel  op  de  kandij- 
suiker der  Chinezen  in  kleur  en  grootte  gelijken. 

In  de  vallei  van  Pamangkat,  aan  den  ingang  der  groote 

Sambas-rivier,  te  Sinkawang  en  op  vele  andere  plaatsen,  waar 

bazars  in  de  nabijheid  zijn ,  wordt  suikerriet  aangekweekt , 

dat  als  zoodanig,  om  uit  de  hand  te  eten,  op  de  bazars  ver- 
kocht wordt.  Dit  riet  wordt  rondom  de  huizen  door  Chine- 

zen en  enkele  Maleijers  op  kleine  vrij  onregelmatig  aangelegde 

beddingen  aangekweekt,  als  wanneer  de  volwassen  stokken  van 

tijd  tot  tijd  van  de  stoelen  afgesneden  worden,  zoodat  dezelfde 

stoel,  jaren  achtereen  rietstokken  voortbrengende,  eene  kleine 

winst  afwerpt.  Verder  valt  omtrent  deze  kuituur  zelve  niets 
aan  te  merken. 

Het  Suikerriet. 

Drie  hoofdsoorten  van  suikerriet  heb  ik  op  Borneo  onder- 

scheiden ,  ofschoon  er  nog  vele  variëteiten  bestaan ,  die  voor 

het  doel  dezer  verhandeling  van  minder  belang  zijn. 

Ie.  De  teboe  monjait  ook  teboe  glaga  genaamd. 

Dit  riet ,  van  eene  licht  grasgroene  kleur,  wordt  alleen  en 

uitsluitend  door  de  Maleijers  tot  het  bereiden  van  suiker  ge- 

bezigd: mijne  javasche  bedienden  verzekerden  mij  dat  deze  riet- 
soort op  Java  niet  voorkomt. 

Het   is     een    dun,   spichtig,    weinig    hoog  opschietend   riet, 
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met  vrij  breede  lange  bladen ,  die  niet  spoedig  verdorren, 

maar  tot  niet  ver  van  den  wortel  af,  den  stam  steeds  om- 

sloten   houden,    waardoor   het    werkelijk  veel  op    glaga  gelijkt. 

In  kampong  Broeas  heb  ik  10  stokken,  die  men  meende 

dat  4  a  6  maanden  oud  zouden  zijn,  gemeten,  en  in  den 

inlandschen  molen  doen  uitpersen.  De  langste  dezer  10  stok- 

ken meette  2  n.  el,  de  kortste  1.30  n.  el:  de  gemiddelde 

lengte  bedroeg  1.58  n.  el.;  de  gemiddelde  dikteomtrek  boven 

was  0.0795  en  onder  0.0S85,  dus  gemiddeld  0.084  n.  el. 

Deze  10  stokken  telden  126  geledingen,  zoodat  elk  lid  gemid 

deld  0.0126  n.  el.  lang  is. 

Uitgeperst  bekwam  ik  in  het  geheel  slechts  3.02  n.  kan 

sap  (in  de  ampas,  die  zeer  vochtig  was,  bleef  veel  sap  terug) , 

dat  5°  Beaumé  teekende,  dus  0.29  *\è  suiker  bevat.  1000  kan 

sap,  afkomstig  van  132  bossen  riet,  elk  van  25  stokken,  zou- 
den dus  slechts  91  fö  suiker  inhouden. 

2e.  De  teboe  itam,  eene  vrij  dikke  en  middelmatig  hoog 
opschietende  rietsoort,  haren  naam  ontleenende  aan  de  kleur 

van  de  stengel,  die  van  roodachtig  paars  tot  bijna  zwartach- 

tig  paars  varieert.  Het  sap  van  dit  riet  wordt  gezegd  veel 

minder  dan  dat  van  ander  riet  suikerdeelen  te  bevatten ,  waarom 

het  waarschijnlijk  dan  ook  nergens  tot  de  suikerbereiding  aan- 
gewend, maar  onregelmatig  rondom  de  huizen  aangekweekt 

wordt  om  uit  de  hand  gegeten  te  worden.  En  dit  is  eene 

opmerking,  die  ik  op  Buitenzorg  reeds  maakte,  dat  het  meest 

suikerhoudende  riet  tot  dat  gebruik  bij  meer  waterig  riet  ach- 
terstaat,  voorzeker   omdat    het  eerste  te  spoedig  walgt. 

Een  stok  van  dit  riet,  te  Sinkawang  gesneden,  was  gemid- 

deld 0.135  n.  el.  in  omtrek  dik,  en  had  geledingen,  die 

even  zoo  lang  waren;  het  sap  kwam  mij  ook  werkelijk  voor 

minder  zoet  te  zijn,  dan  dat  van  de  teboe  telor.  Te  Kartias- 

sa  zag  ik  een'  zwarten  rietstok,  die  1.40  n.  el.  lang  en  ge- 
middeld 0.130  n.  el.  dik  was,  en  die  men  mij  zeide  slechts 

4  maanden  ouderdom  te  tellen. 

Meerdere  afmetingen  heb  ik  van  deze  rietsoort  niet  geno- 

men.   De  omstandigheid,  dat  dit  riet,  hoezeer  welig  groeijende, 
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nergens,  ook  niet  door  Chinezen,  tot  het  maken  van  suiker 

aangewend  wordt,  en  er  nergens  geregeld  van  aangeplant  wordt, 

zijn  oorzaken,  dat  ik  aan  deze  rietsoort  minder  opmerkzaamheid 

heb  geschonken  dan  aan  de 

3ll(!.  soort,  de  teboe  telor,  een  dik  gewoonlijk  hoog  opschie- 
tend riet,  van  eene  goudgele  kleur,  soms  doorloopcnd  geel- 

rood  gestreept  (volgens  beweren  der  Chinezen  en  Inlanders 

wordt  dit  door  de  sterke  zonnewarmte  veroorzaakt,  en  worden 

de  strepen,  voornamelijk  waargenomen  aan  de  zijde  van  het 

riet,  die  aan  de  heetste  zonnestralen  is  blootgesteld),  met  brec- 

dc  heldergroene  bladen,  gewoonlijk  tusschen  de  geledingen 

iets  uitgezet;  soms  zijn  die  geledingen  vrij  lang,  soms  korter, 

dat  misschien  aan  eene  variëteit  toe  te  schrijven  is. 

Te  Sinkawang  zag  ik  een'  rietstok,  die  1.50  n.  el.  lang 
was  en  29  geledingen  telde,  dus  elk  lid  van  ruim  0.05  n. 

el.  lengte.  De  dikte-omtrek  van  dezen  stok  was  boven  0.095 

n.  el,  in  het  midden  0.105  en  onder  0.090,  gemiddeld  0.0933 

n.  el.  Van  een  anderen  wraren  de  geledingen  gemiddeld  0.085 
lang,  en  het  dikste  lid  0.135   n.  el.  in  omtrek. 

Te  Kartiassa  stonden  nabij  een  inlandsen  huis  3  stokken 

van  deze  rictsoort;  zij  waren,  volgens  zeggen,  slechts  5  maan- 

den oud.  De  langste  dezer  stokken  was  1.60  n.  el.  lang,  en, 

op   het  dikste  gedeelte  gemeten,  0.11  n.  el    in  omtrek. 

Te  Mampawa  groeiden  tijdens  mijn  verblijf  aldaar  4  a  5 

stoelen  suikerriet  (teboe  telor)  achter  het  huis,  door  den  civie- 

len  en  militairen  kommandant  bewoond;  de  langste  stok  meet- 
te  ruim  2  n.  el.,  was  boven  0.13  en  onder  0.1675  n.  el 

dik,  gemiddeld  bijna  0.15  ned.  el. 

In  de  vallei  van  Pamangkat  groeiden  op  eene  bedding,  nabij 

een  chineesch  huis,  een  4-tal  stoelen  van  deze  rietsoort.  Van 

eene  stoel,  die  8  stokken  telde,  waaronder  6  groote  en  2 

kleinere,  heb  ik  de  2  langste  afgesneden. 

De  eene  stok  was  lang  2.65  n.  el,  dik  boven  0.155,  on- 

der 0.190  n.  el,  en  woog  bijna  ö1/^  n.  fê.  De  andere, 
lang  2.75,  was  boven  dik  0.145  en  onder  0.175  n.  el  in 

omtrek.     De  Chinees  zeide  mij,    dat  hij -meende  dat  deze  stok- 
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ken  wel  5  maanden  oud  waren?  Deze  beide  stokken  zijn, 

met  nog  een'  derden  den  agrikultuur-chemist  aangeboden,  die 
gerapporteerd  heeft,  dat  deze  stokken  in  eenen  toestand,  die 

veel  te  wenschen  overliet,  hem  geworden  zijn,  zijnde  zij,  hoe- 

zeer zoo  spoedig  mogelijk  van  Sambas  verzonden,  eerst  21 

dagen  na  de  snijding  op  Buitenzorg  aangekomen,  en  hebbende 

zij,  door  de  zonnehitte,  veel  op  de  reis  van  Batavia  naar 

Buitenzorg  geleden. 

De  stok  genoemd  a  in  het  rapport  van  den  heer  Fkomberg  is 

het  meest,  b  minder  en  e  het  minst  verzuurd;  volgens  de  dimen- 

siën  zouden  a  en  c  de  reeds  door  mij  genoemde  rietstokken 

zijn;  het  gewigt  is  door  hem  en  door  mij  van  beide  gelijk 

bevonden,  ofschoon  in  het  absolute  een  belangrijk  verschil  be- 

staat: maar  ik  heb  ook  met  eenen  zeer  magtigen  unster  moe- 

ten wegen. 

Dit  alles  vergelijkende,  ben  ik  overtuigd  dat  a  en  c  van 

dezelfde  stoel  aan  de  ongeveer  Oostelijke  zijde  van  den  berg- 

rug, en  b  aan  de  tegenovergestelde  zijde  gegroeid  zijn.  Ik 

moet  met  den  agrikultuur-chemist  het  er  dus  voor  houden, 

dat  ouderdom  en  verzuring  zulke  groote  verschillen  in  zamen- 

stelling  veroorzaakt  zullen  hebben,  a  en  c  wogen  volgens  den 

heer  Feombebg  4.29  en  4.38  n.  ponden;  b  3.135. 

De  hoeveelheid  water  bedroeg  bij 

bovenstuk middenstuk onderstuk 

a 83.47% 
79.76% 

80.20% 

b 72.10% 
75.90% 76.430/q 

c 73.320/0 
73.60% 74.800/0 

Ook    het   gehalte  aan  zouten  is  nog  al  verschillend;  bij 

bovenstuk  middenstuk  onderstuk 

a        0.602%  0.632O/o  0.603% 

b        0  487%  0.3400/0  0.306% 
c        0.387%  0.374%  0.417% 

De   suiker,    die   het    sap  oorspronkelijk  bevatte,  is  door  ge- 

deeltelijke verzuring  verminderd ,  waardoor  de  proeven ,  op  a  en 
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b  genomen,  niet,  op  c  zeer  nabij   de  ware  voorstelling  kunnen 

geven. 

Bovenstuk middenstuk onderstuk 

a    %  12.38% 

13.630/o 13.430/o 

b        16.69o/0 
17.01ü/o 15.90o/o 

c        18.78% 

*18.13% 17.97% 

Dit  ondereinde  van  c  was  ook  reeds  zoodanig  verkleurd, 

dat  ook  hier  suiker  moet  verdwenen  zijn. 

Ook  het  door  de  verzuring  gevormde  azijnzuur  heeft  het 

eiwitgehalte  van  het  sap  kunnen  vergrooten,  daar  onoplosbaar 

eiwit  oplosbaar  zal  geworden  zijn.  Daarom  moet  aan  de  bij  de- 

ze proeven  gevonden  hoeveelheden  eiwitstof,  in  het  sap  voor- 
handen,  niet  te  veel  waarde  gehecht  worden,  ofschoon  het  ten 

andere  waar  is,  dat  c,  die  minder  dan  b  verzuurd  was,  meer 

eiwit  opgelost  houdt. 

Deze  uitkomsten zijn 

bovenstuk middenstuk onderstuk 

a        0.047o/o 

0.043% 
0.065% 

b        0.050o/o 

0.028% 
0.026% 

c        0.047% 

0.038% 0.042o/o 

In  het  sap  waren  aan  zouten  aanwezig  in: 

bovenstuk  middenstuk  onderstuk 

a        0.247%  0.357o/o  0.297% 

b        0.083%  '       0.076%  0.093% 
c        0.105%  0.120%  0.150% 

Maar  ook  hier  heeft  weder  door  het  gevormde  zuur  de  on- 

dergane gisting  invloed  gehad,  behoudens  hetgeen  even  te  vo- 
ren aangehaald  is. 

Alle  deze  analijsen  verzamelende,  zijn  de  3  rietstokken  te 

zamengestcld  uit: 



a b c 80.67% 75.10o/o 74.00o/o 

12.42    // 14.84    // 16.52  // 
0-054// 0.033  // 0.042  // 

0.325  // 0.287  // #278  // 
0.287  // 0.076  // 0.116  // 

6.244  // 9.664  // 9.004  // 

3     ned. 
ponden  suiker 
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Water 

Suiker 

Eiwit-acht.  stoffen 

Onoplosb,  zouten 

Oplosb.  zouten 

Houtvez.,  hars,  was,  enz. 

En  bevat  de  stok: 

a  0.53 

b  0.46  //  // 

c  0.72  //  // 

De  resultaten  dezer  proeven  vereenigen  de,  welke  nader  met 

die,  welke  op  riet  van  de  Kapoeas-rivier  en  ook  van  ver- 

schillende soorten  van  javasch  riet  ondernomen  zijn,  verge- 

leken zullen  worden,  heeft  de  agrikultuurchemist  aanleiding 

gevonden  (de  proeven  op  a  en  5,  wegens  den  verzuurden  staat, 

grootendeels  uitsluitende) ,  om  eene  zeer  gunstige  opinie  over  het 

borneosche  riet  te  uiten,  vooral  met  betrekking  tot  het  javasche. 

Op  4  verschillende  plaatsen  op  de  westkust  van  Borneo 

zijn  alzoo,  op  zeer  ongeregeld  aangelegde  aanplantingen,  die 

meestal  slechts  eenige  weinige  stoelen  tellen,  belangrijk  groo- 
te  en  dikke  stokken  van  teboe  telor  door  mij  aangetroffen. 

Niemand  kan  meer  dan  ik  zelf  overtuigd  zijn  van  het  onvol- 
doende van  zulke  metingen,  wanneer  die  slechts  op  zich  zelve 

stonden.  Maar  waar  het  niet  mogelijk  was  iets  meer  uit  te 

rigten  of  te  weten  te  komen,  moest  ik  mij  ten  deze  met  dit 

weinige  wel  vergenoegen. 

In  verband  echter  gebragt  met  de  meer  voldoende  en  meer 

uitgebreide  waarnemingen  omtrent  dezelfde  rietsoort ,  aan  de 

Kapoeas-rivier  gedaan,  mogen  toch  de  gemaakte  opmerkingen 
tot  eene  bijdrage  strekken  voor  de  stelling: 

dat  op  verschillende  plaatsen  op  de  westkust  van  Bomeo, 

tusschen  de  Kapoeas-en  Sawhas-rivieren  gelegen,  de  teboe  te- 
lor  tol  eene  gewenschle  hoogte  en  dikte  opgroeit. 

Te  kampong  Tepekkon,  op  2  plaatsen  te  Nibong  scriboe 

en    te   Telokkompaaij ,  heb  ik   aan    de    suikerfabrieken   50,  tot 
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verwerking  aangevoerde  rietstokken,  naauwkeurig  gemeten  wat 

lengte-  en  dikte-omtrek  boven  en  onder  betreft,  opdat  die 

afn ïctingen  met  rietsoorten,  op  Java  aangekweekt,  zouden  kun- 
nen vergeleken  worden. 

Mij  zijn  dergelijke  opgaven  niet  bekend,  en  ik  kan  dus  die 

vergelijking  hier  niet  opstellen,  maar  ik  ben  overtuigd  dat  er 

bestaan,  en  dan  zal  deze  mijn  arbeid  niet  vruchteloos  geweest  zijn. 

In  de  hierachter  volgende  bijlagen  zijn  de  uitkomsten  dezer 

metingen  uitvoerig  medegedeeld.  Hier  meen  ik  te  mogen  vol- 
staan met  de  gemiddelde  cijfers  in  n.    ellen  op    te  geven. 

lengte 

Kiet  kampong  Tepekkon  2.217 

//     Nibongseriboe  N°.  1   2.177 

dikte  boven dikte  onder 

0.100 0.140 

0.0915 0.10G 
0.0965 0.1355 

0.1004 0.1142 
//       //  //       N°.  2  2.000 

t/         Telokkompaaij         2.270 

gemiddeld  2.166  0.0971  0.1254 

Volgens  verdere  proeven  blijkt,  dat  het  riet  van  Telokkom- 
paaij de  meeste  suiker  per  bouw  representeert;  het  is  ook  het 

langste,  en  niettegenstaande  de  lengte  aan  den  top  ook  het 

dikste.  Dan  volgt  dat  van  kampong  Tepekkon,  dat  ook  in  leng- 
te en  dikte  boven,  op  het  vorige  riet  gelijkt,  enz.  Of  de 

verschillen  hier  aan  verschillenden  ouderdom  moeten  toegeschre- 

ven worden,  dit  kon  men  mij  niet  duidelijk  maken.  Ik  zoude 

wel  geneigd  zijn  om  het  riet  van  Nibongseriboe  N°.  2,  dat 

in  dikte  van  onder  op  dat  van  kampong  Tepekkon  volgt,  maar 

de  minste  suiker  van  allen  bevat,  voor  het  oudste  te  verklaren. 

De  kommissaris  Donker  meldt  in  zijn  rapport,  dat  de  riet- 

stokken  op  Bomeo  10  a  11  rijnl.  voeten,  d.  i.  3.1385  en 

3.452  n.  el  lang,  en  6l/2>  5i/2  en  Zl/2  duim,  d.  i.  0.169, 
0,143  en  0.081  n.  el.  lang  zijn. 

Op  slechts  een  plaats,  namelijk  te  Telokkompaaij,  was  ik 

in  de  gelegenheid  het  riet  te  wegen.  Aldaar  wogen  de  50 

gemeten  stokken  112  n.  ponden,  dus  de  10  bossen,  van  25 

stokken,  elk  560  n.  ponden. 

Hier   overtreft    het   borneosche    riet   het    op  Java  groeijende 
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zeer  verre.     Volgens  mededeeling  van  den  lieer  Fromberg  wegen 

10  bossen  japara-  en  awoe-riet  van 

De   fabriek  de  Goede  hoop       244  ft 

Eene     //     N°.  1   (Pleret)  217  ft 

Eene     //     N°.  2    (Pleret)  241   ft 

gemiddeld  234  ft 

Het  borneosche  riet  weegt  alzoo  bijna  &-/%  maal  meer  dan 

de  gemiddelde  der  3  opgaven  van  javasch  riet,  en  2,l/$  maal 
meer   dan  het  zwaarste  riet  van  die  drie  opgaven. 

Twee  rietstokken  van  Nibongseriboe  zijn  door  den  agri- 

kultunr-ehemist  scheikundig  onderzocht.  Deze  stokken  waren 

8  dagen  geleden  gesneden ,  toen  ze  dien  scheikundige  gewerden. 

Zij  hadden'  nog  een  tamelijk  frisch  voorkomen,  waren  gemiddeld 
3.02  n.  ellen  lang  en  0.114  dik. 

Het  watergehalte  van  dit  riet  was: 

bovenste  lid  (35ste  en  36ste)  73.52o/0 

middelste  //  71.910/° 

onderste     n  68.95o/° 

gemiddeld     ~~7L46°/0 
In  watergehalte  komt  dit  riet  zeer  overeen   met  cheribonsch 

riet. 

Het  suikergehalte  van  een'  rietstok  was: 

bovenste  lid  (33ste  üd)  16.70o/o 

middelste  //  (15de  //)  17.70y° 

onderste     //     (2de      „)    17.73<>/o 

gemiddeld  17.38°/0        en   van   de 

andere    18.70°/o,  dat,   met  het  watergehalte,   aan   een   sap  van 

9/^2°  Beaumé  beantwoordt. 
Hierdoor  is  het  bewijs  geleverd,  dat  bij  het  verre  hoezeer 

snelle  tranport  vrij  wat  water  uit  het  riet  verdampt  is. 

Bij  de  verschillende  persingen  toch,  aan  de  fabriek  zelve  door 

mij  verrigt ,  heb  ik  steeds  sap  gekregen ,  het  hoogst  van  9°,  ge- 

woonlijk van  8 i/g0;  en  bij  eene  andere  fabriek  op  dezelfde  plaats 

gemiddeld  7°. 
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Dit  moge  ook  voor  een  groot  gedeelte  verklaren,  waarom 

ik  de  rietstokken  a  en  c  van  Pamangkat,  van  gelijk  gewigi 

bevonden  zijnde  niet  een  ongeschikt  werktuig,  als  5I/4  ncd. 

ponden  zwaar  gewogen  heb,  terwijl  de  heer  Promberg  op  ceno 

naauwkcurige  balans  het  gewigt  op  4.2 ü  en  4.38  n.  ponden 

bepaalt. 

Het  sap  bevatte  bij  2  proeven  0.125o/o  en  0.124o/o  zouten; 

dit  is  uiterst  weinig,  en  moet  der  suikerfabrikatie  zeer  voor- 

deelig  zijn. 

Bataviasch    riet  bevatte         0.388°/o,  en 
0.328%,  en 

bij  eene  3je  proef   0.365% 

Cheribonsch  riet  bevatte       0.216°/o,  en 
0.197%  en 

bij  eene  3&  proef   0.228% 

Pamangkatsch  riet  c  (het 
minst  bedorven.)      0.125o/o 

Opmerkelijk,  zegt  de  heer  Promberg,  is  de  overeenkomst  hierin, 
die  de  beide  bomeosche  rietsoorten  toonen. 

Het  geheele  zoutgehalte  van  het  riet  is: 
bovenste  lid  0.356 

middelste  //    0.281 

onderste  »  0.660,  hetgeen  het  bewijs 

levert,  dat  het  riet  krachtig  ontwikkeld  is,  en  dat  de  aard  de- 

zer zouten,  in  den  grond  oorspronkelijk  aanwezig,  voor  den 

wasdom  van  het  riet  gunstig  moet  geweest  zijn.  Onder  in 

het  riet  is  vermindering  van  oplosbare  en  toename  van  onop- 

losbare zouten,  boven  in  het  riet  heeft  het  omgekeerde  plaats. 

Aan  oplosbare  eiwitstof  bevatte  het  riet  slechts  0.02o/o.  Ba- 

taviasch  riet  bevatte    van    0.051 0/0  tot  0.111«o/o  of  gemiddeld 
0.07  7o/0 

Cheribonsch  0.035o/o  en 

Pamangkatsch  (c)     0.043o/o. 

20  rietstokken,  in  alles  gelijk  aan  de    onderzochte,  zouden, 

volgens    deze   analijsen    ongeveer  I0I/2    n-    ponden    suiker    be- 
vatten   (maar    deze  waren  ook  uitgezochte  exemplaren,  waarvan 
IX.  16 
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de  uitkomsten"  niet  over  liet  geheel  toegepast  mogen  worden). 
De  uitkomsten  bij  eene  onvolkomen  e  persing  aan  de  fabriek 

zelve,  door  mij  verkregen,  toonen  een  veel  kleiner  cijfer  aan, 

en  toch  overtreffen  de  berekeningen,  op  die  ongunstige  cijfers 

gebaseerd,  zooals  nader  blijken  zal,  de  voor  Java  berekende 
hoeveelheden. 

Behalve  de  deugdzaamheid  van  het  borneosche  riet  tegenover 

het  javasche,  door  het  zooveel  kleinere  gehalte  aan  oplosbare 

zouten  in  het  sap  en  oplosbare  eiwitstof,  vergelijkt  de  heer  Fhom- 

berg  ook  zijn  suikergehalte  met  dat  van  verschillende  rietsoor- 

ten, die  tijdens  de  analijse  in  veel  gunstiger  omstandigheden 

verkeerden,  waarvan  de  4  eerste  te  Buitenzorg  en  het  nabij 

gelegene  Genting  aangekweekt  zijn.     Zij  zijn  de  volgende:      , 
Biet  van 

Suikergeh.  Bezoek.  Soerab.  Samar.  Buitenz.  Cherib.  Batav.  Pamangk.  Nib.  seriboe 

Gemiddeld  18.1%    18.8%    18.1%  13.4%    16.98%  15.74%    18.3%     18.04% 

Hoogst  20.0  „    20.1  »    21.6  »    17.4  »    20.0    «  18.40  „      —  — 

Laagst  17.0.    18.2  .    15.0 »    10.5  »    13.56  *  13.30//      —  — 

De  volgende  cijfers  zullen  daarenboven  het  sapgehalte  en  de 

zwaarte  van  het  sap,  met  eene  gebrekkige  pers  verkregen, 

leeren  kennen  en  toelichten.  Door  eene  vergelijking  van  dezelf- 

de omstandigheden  met  hetgeen  op  sommige  plaatsen  op  Java 

waargenomen  wordt,  zal  naar  mijn  bescheiden  oordeel,  duide- 

lijk worden  aangetoond:' 
Dat  wat  den  groei  van  het  suikerriet  op  Borneo  aangaat, 

eene  suikeronderneming  aldaar  voorzeker  ruime  voordeden  moet 

opleveren. 

De  50  rietstokken,  in  de  fabriek  kampong  Tepekkon  geme- 

ten, liet  ik,  vergezeld  van  den  heer  Ellinkhuyzen,  in  wiens 

gezelschap  ik  ook  beide  keeren  naar  Nibongseriboe  ging,  in 

den    chineschen  molen   uitpersen.     Ik  bekwam , 

nadat  het  riet  eens  door  den  molen  was  gegaan  ,  28  n.  kan  sap  van  71/*0  Beaumé 
"       voor    de   tweede  maal     "     «      »      21.9        »       »  »     6%°        » 

»     derde       •>        „     <>     »         8.3        *      »  ,,     6'//.° 

»         "       "     vierde  (dat  het  arbeidsloon 

niet  goed  kan  maken)  0.6       »      »  »     6°  « 
te  zamen  58.8  n.   kan. 

De  bekomen  ampas  was  nog  vrij  vochtig  op  het  gevoel,  en 



zal  dus  nog  al  wat  suikerhoudend  water  inhouden.  Monsters 

van  de  bij  de  8*c  en  4^  persing  bekomen  ampas,  zijn  aan  den 

agrikultuurchemist  gezonden,  niet  verzoek  de  daarin  nog  aan- 

wezige suiker  te  willen  bepalen. 

De  ampas  N°.  1,  driemalen  door  den  molen  gegaan,  was 
bijna  geheel  beschimmeld:  slechts  een  enkel  stukje  was  lot 

liet  onderzoek  dienstbaar,  toen  ze  op  Buitenzorg  aankwam. 

Die  nogmaals,  dus  viermalen,  uitgeperst  was,  vertoonde  zich 

nog  geheel  gaaf. 

Een  deel  der  ampas  N°.  1  bevatte     1446°/0  water: 
Een  ander  deel   40.10% 

Uit  deze  uiteenloopende  proeven  valt  dus  niet  veel  te  besluiten. 

Maar  de  woorden  van  den  heer  Erombehg,  op  deze  proeven  geba- 

seerd, zijn  toch  geheel  bewaarheid :  //ik  moet  dus  tot  het  besluit  ko- 

//men,  dat  het  gemiddelde  watergehalte  van  het  riet,  zooals  het 

//ter  plaatse  vermalen  wordt,  aanzienlijk  meer  bedraagt,  dan 

'/  wat  ik  in  het  onderzochte  riet  gevonden  heb."  Dit  punt  ia 
//op  pag.  220  door  mij  behandeld  en  bevestigd. 

De   ampas    N°.  2  bevat  G9°/°    water 

en  66.2o/o    ,/ 

gemiddeld  67.6°/°    // 

De   ampas   N°.  1  bevat  8.120/o  suikeren 

//  //       N°.  2     //       4.49°/°       // 
De  verdere  berekeningen  van  den  heer  Eromberg  zal  ik  hier  niet 

volgen,  daar  ik  vermeen  dat  uit  deze  uiteenloopende  proeven 

weinig  te  besluiten  valt.  De  opmerking  dus,  dat  er  door  de 

3  of  4  persingen  slechts  49  en  36°/°  van  het  vervatte  sap 

zoude  bekomen  zijn,  vervalt  ook  door  eene  later  door  mij  ge- 

nomen proef  te  Telokkompaaij.  Daar  wogen  de  50  uit  te 

persen  rietstokken  112  n.  ponden,  en  gaven  55  n.  kan  sap 

van  8°  Beaume  gemiddeld,  wegende  58.3  n.  ponden;  dit  is 

al  meer  dan  52°/°  van  het  gewigt  van  het  gebezigde  riet, 

en  bijgevolg  veel  meer  dan  36  of  49°/o  van  het  in  dit  riet 

aanwezige  sap.  Het  sapgehalte  van  het  riet  eens  hoog,  op 

90°/o,  stellende,    dan  is  dit  bijna  58°/°  van  het  aanwezige  sap. 
De  onderstelling,  dat  misschien  de  ampas  zoude  gewasschen 

zijn,    moet    ik    ontkennend    beantwoorden,  daar  ik  ze  zelf 
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zameld  heb,  en  dit  juist  het  doel,  waarmede  ze  ter  onderzoeking 

aangebodem  was,  zoude  verijdeld  hebben. 

Volgens  Datüné's  bepalingen  bevatten  50  &  suikervocht 
van  7|<>  Beaumé  6.910  &  suiker.  De  28  liters  (pag.  222) 

bij  de  lste  persing  verkregen,  wegen  291/4  pd.  en  bevatten  dus 
4.082  pd.  suiker.  Dus  de  volgende  persingen  berekenende, 

verkrijgt  men  voor  de. 

2<ïe  persing  2.860  pd. 
3^        „        1.000    // 

4^       ̂         0.070    // 

te  zamen  8.012    pd.,     welke     suiker     2 

bossen  riet  opgeleverd  hebben. 

Te  Nibongseriboe  heb  ik  de  gemeten  50    stokken  (Bijl.  III) 

ook  uit  laten  persen. 

Bij  de  lste  persing  bekwam  ik    18.9  n.  kan  sap  van  8°  Beaumé 
// 

tt 

2 // tr //  15.9    // 

// 

// 

//    9° 

// 

// // 
3 // 

tt 

//     5.66  // // // 
//    8J.0 

// 

tt // 
4 

tt 

tt 

//     2.64  // // // 
//    8-£° 

// 

te  zamen  43.10  n.  kan,  waarin  respekti- 

velijk  aan  suiker  2.944,  2,836  en  3de  en  4de  persing  1.378,  te 
zamen  7.158  ®. 

Op   dezelfde   plaats    verkreeg   ik  in   eene  andere  fabriek  van 

de  50  gemeten  rietstokken  (Bijlage  IV)  bij  de 

lste  persing  20l/2    n.  kan  van   7l/3o  Beaumé 

2de         „  153/4    „      „        „      63/4o         „ 
3  ̂         „  5l/2    „      „         „      70  „ 

te  zamen     413/4,   waarin    respektievelijk  aan   suiker 
2,908,  2,364  en  0.746 ,  te  zamen  6,018  pd  suiker. 

De    50    rietstokken   op    Telokkompaaij    (Bijlage     V)    geme- 

ten, gaven  bij  de 

lSlfi    persing  30  n.  kan  sap  van    8°  Beaumé 

2de 

tl 

18//      // 

// 

// 

8^° 

// 

1) 6|         // 
// 

an, 

//     9° waarin  aan 

tt 

zamen 543/4  n.   k suiker 
4.674 

pd. 

2.900 // 

1.194 

// 
te  zamen  8. 768    pd. 
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Alle  deze  cijfers  heb  ik  tot  gereeder  overzigt  in  Bijlage 
VI  vereeni^d. o 

Aldaar  zijn  in  de  13Jc,  14Je  eu  15de kolommen  opget eekend , 
de  hoeveelheden  sap  en  suiker  in  ponden  en  pikols,  die,  bij  de  4 

bezochte  fabrieken,   de    bovengrond,    als    door    den    chineschen 

molen  uitgeperst  sap,  kan  produceren,  wanneer  die  met  6870 

stekken,  zooals  te  Nibongsenboe  geschiedt,  beplant  is,  ter- 

wijl de  3  volgende  kolommen  hetzelfde  zullen  aantoonen,  voor 

eene  plantwijdte,  die  te  Tclokkoinpaaij  is  waargenomen,  van 

8.700  stokken  per  bouw. 

Wanneer  nu  acht  wordt  gegeven  op  de  onvolkomcne  uit- 

persing van  het  riet,  en  daarbij  de  enorme  plantwijdte  in  aan- 

merking genomen,  dan  maak  ik  mij  sterk  dat  mijne  uit- 

spraak omtrent  de  hoeveelheid  suiker,  die  een  bouw  grond, 

op  Borneo  met  riet  beplant,  kan  opleveren,  volkomen  bewezen 
is. 

Nog  eene  omstandigheid  blijkt  uit  de  laatste  kolommen  der 

Bijlage  VI  namelijk  deze,  dat  men  minder  wijd  plantende, 

iets  minder  sap,  maar  10o/o  meer  suiker  per  bouw  verkrijgt, 
dan  anders.  Te  Nibongseriboe,  welk  terrein  volkomen  met 

dat  van  Telokkompaaij  overeenkomt,  heeft  men  deze  op- 
merking kunnen  maken. 

Is  nu  te  Telokkompaaij,  wat  plantwijdte  betreft,  de  grens 

bereikt,  die  men  niet  mag  overschrijden? 

Ik  durf  hierin  geene  uitspraak  doen,  maar  meen  het  te 

moeten  betwijfelen.  Alleen  vele  proeven  zouden  hier  de  onze- 

kerheid, waarin  wij  omtrent  dit  punt  verkeeren,  kunnen  weg- 
nemen. 

De  heer  Hümme  deelt  mede,  dat  op  de  94  te  Panharapan 

aangeplante  bouws  10.500  stoelen  per  bouw  stonden.  Vooron- 
dersteld dat  bij  deze  plantwijdte  het  riet  even  gunstig  groeide 

als  bij  eene  grootere  b.  v.  8700  stoelen  per  bouw  (Telokkom- 

paaij), zoo  verkrijg  ik  het  gehalte  van  het  uitgeperste  sap, 
voor  de   4  fabrieken  berekenende  : 
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Kampong   Tepekkon 133.2 

JNTibongseriboe     ~N°.  1 
109 

//             //       N°.  2 
95.4 

Telokkompaaij 144.8 

gemiddeld 120.6 

pikols 

pikols. 
De    gemiddelde   opbrengst  per  bouw   gronds  aan  suiker  zou- 

de   dus    voor  de  4  bezochte  borneosche    fabrieken  bedragen: 

6870  stokken  per  bouw  plantende,  93!/i  pikols. 
8700         //        //        //  //  103  // 

En  als  gemiddelde  uit  vele  aanplantingen,  bij  verschillende 

plant  wijdten,  op  Java  78.9  pikols,  waarbij  vooral  dient  opgemerkt 

te  worden,  dat  de  wijze  van  uitpersing  daar  zooveel  volko- 
mener  is. 

Deze  dus  zelfs  niet  in  aanmerking  nemende,  dan  zoude  de 

bouw  gronds  toch  nog  op  Borneo  gemiddeld  25°/0  meer  sui- 
ker opleveren  dan  op  Java. 

Maar  ik  herhaal  het ,  dat  dit  verschil,  dunkt  mij,  aan  het  groote 

verschil  in  plantwijdte  tusschen  Java  en  Borneo  moet  toege- 

schreven worden,  op  welk  eerstgenoemd  eiland  gemiddeld  meer 

dan  eens  zooveel  stoelen  per  bouw  geplant  worden. 

Ik  eindig  dit  rapport  met  de  herhaling  der  reeds  vroeger 

gemaakte  opmerking,  dat  ik  Volkomen  overtuigd  ben  van  de 

onvolledigheid  der  genomene  proeven  en  gewenschte  inlichtin- 
gen ,  maar  waar  geene  betere  informatiën ,  enz.  te  bekomen 

waren,  moest   ik  mij  met   het  bekend  gestelde  vergenoegen. 

Dit  is  zeker,  dat  ik  in  gemoede  kan  verklaren,  dat  bij  mij 

de  overtuiging  vast  staat,  dat  de  tot  proefneming  zoo  ongun- 
stige omstandigheden,  die  ik  naar  waarheid  heb  afgeschilderd, 

oorzaak  zijn  dat  er 

niet  nog  grootere  verschillen,  ten  voordeele  van  Borneo 

met  de  op  Java  bij  zooveel  meer  zorg  hehomene  resultaten, 

door  dit  rapport  in  ket  oog  vallen. 
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BIJLAGE     II 

Opgave  der  lengte,  dikte  omtrek  hoven  en  onder  van  50 
stokken  teboe  telor. 

N.  ellen. N.  ellen. N.  ellen. 

2,85 

2,70 
2,70 
2,60 
2,60 
2,60 
2,45 
2,45 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 
2,35 
2,35 
2,35 
2,35 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 

2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,20 

2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,10 
2,10 
2,00 

0,13 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,11 
0,11 

0,105 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 0,095 

0,095 
0,095 
0,095 
0,095 
0,095 

0,19 
0,19 
0,18 
0,18 

'0,17 

0,17 

0,17 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 

0,16 
0,16 
0,15 

0,15 
0,15 
0,15 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

0,15 
0,15 

0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 

0,14 
0,14 
0,14 

0,13 
0,13 

0,13 
0,13 
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N.  ellen.                     N.  ellen.  N.  elJcn. 

2,00  0,09  0,13 
2,00  0,09  0,18 
2,00  0,09  0,13 
1,95  0,09  0,13 
1,90  0,09  0,125 
1,90  0,09  0,12 
1,S0  0,09  0,12 
1,80  0,085  0,12 
1,75  0,085  0,12 
1,70  0,08  0,115 
1,G0  0,08  0,11 
1,60  0,08  0,105 
1,60  0,07  0,10 

110.85                              5.000  7.295 

50    |    50  ]    50  |   
2,217                            0,10  0,146 

Gemiddelde    lengte.     Gemidd.    dikteomtrek.  Gemidd.    omtrek. 

Doorsnede    0,032  Doorsnede    0,047 
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BIJLAGE     III 

Opgave  der  lengte,  dikte  omtrek  loven  en  onder -van  50  stokken 
teloe  telor. 

N.  ellen.  N.  ellen.  N.  ellen. 

2,65 
2,60 
2,55 
2,50 
2,45 

2,43 
2,40 
2,40 
2,40 
2,38 
2,38 
2,35 
2,33 
2,33 
2,30 
2,28 
2,25 

2,25 
2,25 
2,25 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 
2,18 
2,15 
2,15 
2,15 

2,13 
2,13 
2,10 
2,10 
2,09 
2,09 
2,05 
2,05 

0,12 0,130 0,115 
0,12 0,105 

0,12 0,10 
0,12 

0,10 
0,12 

0,10 
0,12 0,10 0,12 

0,10 0,12 
0,10 0,12 
0,10 0,12 

0,10 0,12 0,095 0,12 
0,095 

0,12 
0,095 0,12 
0,095 0,11 
0,095 0,11 0,095 0,11 
0,095 0,11 
0,095 0,11 
0,095 0,11 
0,095 0,11 
0,095 0,105 
0,095 0,105 
0,095 0,105 
0,095 0,105 

0,09 
0,105 

0,09 
0,105 

0,09 0,10 

0,09 0,10 
0,09 0,10 

0,09 0,10 

0,09 
0,10 

0,09 0,10 

0,09 0,10 

0,09 0,10 

0,085 0,10 
0,085 

0,10 
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N.  ellen.  N.  ellen.  N.  ellen. 

2,05 0,085 0,10 
2,08 0,0  8 0,10 
2,02 0,08 0,10 
2,02 0,08 0,095 
2,00 0,08 0,095 
2,00 

0,08 0,095 
2,00 

0,08 0,095 
1,95 0,08 0,095 
1,80 

0,08 0,09 
1,70 

0,08 
0,09 

1,70 
0,08 

0,085 
1,70 0,08      * 

0,085 
1,70 

0,07 0,075 
108.77 4.575 5.290 

|   
50  ]   50  |   2.177 

,  0.0915 

0.106 

Gemiddelde    lengte      Gemidd.    dikteomtrek      Gemidd.     omtrek. 
Doorsnede  0.0305  Doorsnede  0.035 
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BIJLAGE    IV. 

Opgave  der  lengte,  dikte  omtrek  boven  en  onder  van  50 
stokken  teboe  telor. 

N.  ellen. N.  ellen. N.  ellen. 

3,00 
2,70 
2,70 
2,70 
2,70 
2,50 
2,50 
2,40 
2,40 
2,30 
2,30 
2,25 

2,20 
2,20 
2,20 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

2,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

0,125 
0,220 0,115 
0,210 0,115 
0,180 0,115 
0,160 

0,110 
0,160 0,110 
0,160 0,110 0,160 0,105 
0,155 0,105 0,155 

0,105 
0,155 0,105 
0,155 0,105 
0,155 0,105 
0,150 0,105 
0,150 

0,105 
0,150 0,100 
0,145 0,100 
0,145 0,100 
0,145 0,100 
0,140 0,100 
0,140 0,100 
0,140 0,100 
0,140 0,095 
0,135 0,095 
0,135 

0,095 0,135 
0,095 

0,135 0,095 
0,130 

0,095 
0,130 0,095 
0,125 

0,095 
0,125 0,095 0,125 

0,095 0,125 
0,095 0,125 
0,095 0,125 
0,090 0,125 
0,090 0,125 
0,090 0,120 
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\.  ellen.  N.  ellen.  N.  ellen. 

1,70 0,090 0,120 
1,70 0,090 0,120 
1,70 

0,090 0,120 
1,70 0,085 0,115 
1,70 

0,085 0,110 
1,70 

0,085 0,110 
1,60 

0,085 0,110 
1,60 0,085 0,110 
1,60 0,080 0,105 
1,60 

0,080 0,195 
1,15 0,0S0 0,100 
1,10 0,075 0,095 
1,10 0,075 0,085 

99.80 4.825 6.775 

^0     1 

50  |   0.0965 
50  |   

0.1355 
Ou       1 

2.000 

Gemiddelde    lengte      Gemidd.    dikteomtrek      Gemidd.    omtrek. 
Doorsnede     0.032  Doorsnede  0.0451 
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BIJLAGE     V. 

Opgave  der  lengte,  dikte  omtrek  boven  en   onder-  van   50    riet- 
stokken  teboe  telor. 

N.  ellen.  N.  ellen.  K  ellen. 

3,35 0,115 0,160 
3,10 

0,115 0,145 3,05 0,115 0,140 
3,05 

0,115 0,135 
3'00 

0,115 0,135 
2,95 

0,1125 0,135 
2,80 

0,110 0,135 
2,80 

0,110 0,130 
2,70 

0,110 0,130 
2,60 

0,110 0,130 
2,60 

0,110 0,130 
2,50 

0,110 0,130 
2,45 

0,110 0,125 2,45 
o,no 0,125 2,40 
o,no 0,125 2,40 
0,1075 0,120 2,40 
0,105 0,120 2,35 
0,105 0,120 2,35 
0,105 0,1175 2,35 
0,105 0,115 2,30 
0,105 

0,115 2,30 
0,105 

0,115 2,30 
0,100 

0,115 2,30 
0,100 0,115 2,30 
0,100 0,115 2,25 
0,100 0,110 2,25 
0,100 0,110 2,20 
0,100 0,110 2,20 
0,100 0,110 2,15 
0,100 0,110 2,15 
0,100 0,110 2,15 
0,100 0,110 2,10 
0,100 0,110 2,10 
0,095 0,110 2,10 
0,095 

0,110 2,05 
0,095 

0,1075 2,00 0,095 0,105 
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N.  ellen.  N.  ellen.  N.  ellen. 

2,00 0,090 0,105 2,00 0,090 0,105 1,90 
0,000 0,105 1,90 
0,090 0,100 

1,90 0,090 0,100 1,90 
0,090 0,0975 1,80 0,090 

0,095 1,80 
0,090 

0,090 1,S0 0,090 
0,090 1,60 0,085 
0,090 1,60 0,080 
0,085 1,10 0,075 0,080 1,25 0,075 
0,075 113.70 5.020 5.7075 

50    |   

50  | 

50  |   
22.74 0.1004 0.1142 

Gemiddelde    lengte Gemidd .    dikteomtrek Gemidd.    omtrek. 

Doorsnede  0.033 Doorsnede  0.0380 
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V  E  R  S  L  A  (i 

V\N     lll.T 

C  11  E  M  I  S  C  11    ONDERZOEK 

VAN  TWEE  SUIKERRIETSTOKKEN  EN 

TWEE  MONSTERS  AMPAS 

VAN 

B    O    R    N    E    O. 
dook 

P.  F.  1B.  FJKO^ESKltG. 

Deze  voorwerpen,  op  den  23steu  Jnnij  1854  alhier  ontvangen , 
bevonden  zicli  in  den  volgenden  toestand. 

Het  suikerriet,  van  p.  m.  3.20  n.  el  lengte,  had  nog  een  ta- 

melijk frisch  voorkomen;  alleen  waren  de  boveneinden  eenig- 
zins  uitgedroogd. 

Elk  der  stokken  had  49  a  50  leden.  De  onderste  daar- 

van, tot  aan  het  15e  of  16e,  waren  89  tot  119  strepen  lang; 
daarboven  werden  zij  trapswijze  korter,  tot  op  60  a  35  strepen. 

De  omvang  bedroeg,  op  het  midden,  114  strepen;  doch  bij 

de    knoopcn    miuder.     Zij    wogen    gemiddeld    3.58  n.  pd. 

Van  de  ampas  was  die,  gemerkt  N°.  1,  welke  ten  derden 

male  door  den  chiueschen  molen  gegaan  was,  en  onmiddellijk 

tot  brandstof  verbruikt  wordt,  bijna  geheel  en  al  groen  beschim- 
meld, en  zeer  vochtig. 
IV  17 
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Alleen  in  het  midden  was  nog  een  klein  gedeelte  gaaf,  droog 

op  liet  aanvoelen  m  bijna  zonder  reuk. 

Die,  gemerkt  N°.  2  welke,  op  aandringen  van  den  heer 
Choockewit,  nogmaals  door  den  molen  gegaan  was,  vertoonde 

zich  bijna  geheel  gaaf  en  wit,  zijnde  alleen  bij  de  knoopen 

wat  groenachtig.  Zij  was  gelijkmatig  vochtig  en  had  nog 

eenen  verschen  reuk ,  bijna  even  als  gewoonlijk  aan  den  molen. 

Onderzoek  der  ïweveelheid  water*. 

a.  in  liet  riet. 

Daar   het    zich   liet  aanzien,  dat  er,  in  zulke  lange  stokken, 

aanmerkelijk    verschil   van   watergehalte   op  verschillende  hoog- 

ten   zijn    zoude,   heb   ik    die  bepaling  gedaan  in  drie  verschil- 
lende gedeelten,  en  de  volgende  uitkomsten  verkregen. 

Onderste      lid  68.95% 
Veertiende    //  71.91  // 

35e  en  36e  „  73.52  * 

gemiddeld     71.46  // 

Nog  meer  bovenwaarts,  schenen  mij  de   bepalingen  onzeker, 

omdat    de   leden    daar    duidelijk  gerimpeld  waren  door  uitdroo- 

ging. 
De  later  volgende  berekening  van  het  suikergehalte  zal  doen 

zien,  dat  het  straks  aangenomen  gemiddelde  van  71,5°-/0  ta- 
melijk wel   de  waarheid  uitdrukt. 

Het  is  echter  niet  te  betwijfelen,  dat  dit  nog  wel  enkele 

percenten  zal  zijn  beneden  het  watergehalte  van  het  riet,  in 

geheel  verschen  staat.  Hoeveel  echter  aan  uitdroo^inec  ffedu- 

rende  de  reis  moet  toegeschreven  worden,  en  hoeveel  aan  wei- 

ligt  te  grooten  ouderdom  van  het  riet  zelf,  is  niet  aan  mij ,  te 

bepalen.  De  buitengewone  hardheid  en  houtigheid  der  onder- 

ste leden  doen  het  mij  waarschijnlijk  achten,  dat  deze  stokken 

het  tijdstip  van  rijpheid  reeds  voorbij  waren. 

Dat  er  echter  riet  kan  zijn,  hetwelk  versch  en  in  gezonden 

toestand   bijna   niet   in    watergehalte   verschilt   van   het  boven- 
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staande,  heb  ik  geleerd,  door  hei  onderzoek  van  verschillende 

soorten  uit  Cheribon,  die  mij  zoodanig  waren  toegezonden, 

dat  er  aan  een  vochtverlies  door  verdanlping  bijia  niet  te  den- 
ken was. 

b  in  de  ampas. 

1.  de  driemaal  geperste. 

Een  stuk  van  het  nog  gave  gedeelte   bevatte.       144#°/0 
een  ander  40.10   // 

water.  Hiervan  kan  dus  geen  gemiddelde,  als  uitdrukking 

der  waarheid,  genomen  worden. 

2  de  viermaal  geperste. 

Eene  proef  gaf  690/q  water 
Eene  andere  GG,2       // 

gemiddeld       G7.6        » 

"W  ilden  wij  hieruit  eene  gevolgtrekking  maken  tot  de  hoe- 
veelheid sap,  door  uitpersing  verkregen,  en  daarbij  het  boven- 

genoemde watergehalte  van  het  riet  tot  grondslag  aannemen , 

dan  zouden  wij  tot  een  onaannemelijk  besluit  gevoerd  worden. 

Immers,  daar  in  het  riet  de  verhouding  van  drooge  stof  tot 
water  stond, 

é=  100:251, 

en  in  deze  ampas  t=J   100  :  209, 

zoo  zou  men  er  door  persing  slechts  251  :  209 
251 

of   ongeveer    17 O/o    van   het  aanwezige  water,   dat  is,  nog  niet 

21°/0  van  het  aanwezige  sap,  uit  verwijderd  hebben. 
Ik  moet  dus  tot  het  besluit  komen,  dat  het  gemiddelde  wa- 

tergehalte van  het  riet,  zoo  als  het  ter  plaatse  vermalen  wordt, 

aanzienlijk  meer  bedraagt,  dan  wat  ik  in  het  onderzochte  riet 

gevonden  heb.  In  weerwil  daarvan  echter,  en  zelfs  een  wa- 

tergehalte aannemende,  zoo  hoog,  als  men  dit  verlies  aannemen 

mag,  dan  blijkt  toch  nog  uit  dat  van  de  viermaal  geperste 

ampas,  dat  de  persing  aan  de  fabriek  Kampong  Tcpckkong 

zeer  gebrekkig  is.  • 

!".  il    sedert    ontvangen    partikulier    schrijven     van    den    heer 
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Croockewit,  waarvan  ik  de  vrijheid  neem,  hier  gebruik  te  ma- 
ken, bevestigt  mij  daarin  ten  volle;  want,  naareenige,  daarin 

voorkomende  gegevens  van  persingen,  in,  tegenwoordigheid  van 

dien  heer  verrigt,  kan  ik  bij  benadering  opmaken,  dat  bij 

één  proef  49°/0,  bij  de  tweede  slechts  36°/0  aarL  saP  werc^ 
verkregen.     En  toch  was  de  persing  viermaal  herhaald  geworden. 

Onderzoek   der  hoeveelheid  suiker. 

a   In  het  riel. 

De  bepaling  der  suiker  geschiedde  wieder  in  drie  verschillen- 

de deelen  van  een1  der  stokken,  en  wel  door  herhaalde  uitko- 
king met  slappen  alkohol. 

Hiervoor  werd  vermeden,  het  uittrekken  van  eiwit  en  ook 

van  gomachtige  stoffen,  in  zoo  verre  de  laatste  mogten  aan- 
wezig zijn.  De  hoeveelheid  hars  en  was,  die  aldus  mede  werd 

uitgetrokken,  kan  slechts  weinig  beteekenend  geweest  zijn. 

Het  was  mij  niet  doenlijk,  de  aldus  verkregene  suikerstroop 

te  doen  kristalliseren.  Ook  niet,  die  van  het  sap  afkomstig, 

dat  door  enkele  uitpersing  verkregen  was.  De  suiker  had, 

gedurende  den  overtogt,  reeds  de  wijziging  in  drui vensuiker 

of  glucose  ondergaan. 

De  suikerstroop  werd  zoolang  en  op  zulk  eene  hooge  tem* 

peratuur  gedroogd,  dat  zij  zonder  verbranding  geen  water  meer 

verliezen  kon.  Eene  opzettelijk  door  mij  gedane  proef  met 

gewone  suiker,  in  water  opgelost,  en  waarvan  de  stroop  even 

zoo,  als  de  bovengenoemde,  gedroogd  werd,  deed  mij  zien, 

dat  20  wigttjes  suiker  aldus  eene  minimum  toename  van  0,36 

w.  hadden  ondergaan.  Van  elke  100  d.  der  verkregene  stroop 

moeten  dus  1,77  d.  worden  afgetrokken,  om  die  tot  zijn  ge- 

wigt  aan  gekristalliseerde  suiker  te  herleiden. 

Op  deze  wijze,  heb  ik  bekomen  als  volgt: 

2e    lid  van  onderen  17.73  °/o  sinker. 
15e    //       //  //  17.70  //  // 

•      37     //       //         //  16.70  //  // 

Gemiddeld       17.38  % 
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b   In  het  xaj). 

Daartoe   werd   de   andere   rietstot   in  zijn  geheel    uitgeperst, 

Een  gedeelte  van  liet  sap  \wi\\  gebruikt,  tot  bepaling  der 
hoeveelheid  suiker,  benevens  eiwitstof  en  zouten;  een  ander 

gedeelte  werd  uitgedroogd,  verkoold  en  verbrand,  tot  nadere 

analijse  der  asch. 

Uit  het  fraaije  zeer  licht  geel  gekleurde  sap,  dat  vooraf 

door  alkohol  van  eiwit  gezuiverd  was,  verkreeg  ik,  door  uit- 

damping    en    drooging,    als    boven,   aan  suikerstroop    19.14°/0 
dat  is,  aan  suiker    18.70% 

Dit  beantwoordt  aan  eene  densiteit  van  9^/^°  B,  naar  de 
tabel  van  Derosne  en  Cail. 

Volgens  berekening,  afgeleid  uit  de  suikerbepaling  in  het 

riet  zelf,  had  uit  het  sap  moeten  verkregen  worden  19.56°/° 
suiker. 

Eene  volkomcne  overeenkomst  in  de  twee  stokken  was  niet 

wel  te  verwachten,  te  minder,  daar  het  bovengenoemde  ge- 

middelde van  17,38°/0  slechts  eene  toenadering  tot  de  waar- 
heid kan  zijn. 

Tot  meerdere  naauwkeurigheid ,  moest  echter  nog  in  reke- 

ning gebragt  worden  de  hoeveelheid  zouten,  die  in  de  suiker- 

stroop, zoo  door  uitkoking,  als  van  het  sap  verkregen,  terug- 

gebleven  was.  Daar  dit  echter,  ook  ten  opzigte  van  de  deug- 
delijkheid van  het  sap,  eene  zaak  van  veel  belang  is,  zal  ik 

de  opgave  daarvan  tot  straks  verschuiven,  en  vooraf  mededee- 

len,  hoeveel  suiker  er  noi>-  aanwezig  was. 

c  In  de  ampas. 

N  .  1  Driemaal  geperste.  Hieruit  werd  verkregen  eene  hoe- 

veelheid glucose,  die  tot  suiker  herleid ,  beantwoordt  aan  8.12°/Q. 

N°.  2  Viermaal  geperste,  gaf  op  dezelfde  wijze  4<.4<9°/0. 
Dit  was  beide  in  den  vochtigen  staat  der  ampas.  Sluit  men, 

bij  de  berekening,  het  water  daarvan  uit,  (dat  van  N°.  1  tot 

40°/o  genomen),  dan  bekomt  men. 



Voor  Nü.  1  suiker         13.5% 

//     N°.  2     //  13.8% 
Deze  vierde  persing  heeft  dus  niet  gestrekt,  om  nog  een 

merkbaar  gedeelte  suikersap  uit  de  ampas  te  verwijderen.  Be- 

schouwen wij  voorts  de  verhouding  tusschen  suiker  en  hout- 
vezel, dan  bekomen  wij. 

suiker       houtvez : 

voor  het  riet     157,0     100 

//  de  ampas       16,1     100 

Hieruit  zou  volgen,  dat  slechts  ruim  een  tiende  van  de  oorspron- 

kelijke hoeveelheid  suiker  in  de  ampas  is  teruggebleven. 

Door  dit  geringe  suikergehalte,  vergeleken  met  hetgeen  ik 

in  geheel  versche  ampas  van  een  en  vrij  goeden  cilindermolen 

gevonden  heb,  heeft  het  den  schijn,  als  of  deze  vooraf  eene 

wassching  ondergaan  had. 

Zulks  kan  natuurlijk  eerst  dan  gelden,  indien  het  zeker  is,  dat 

het  riet,  waarvan  de  gezondene  ampas  afkomstig  is,  in  suiker- 

gehalte volkomen  gelijk  stond  aan  het  alhier  onderzochte. 

Onderzoek    der   hoeveelheid   minerale  stoffen. 

Dit  was  noodzakelijk,  zoo  met  het  oog  op  de  fabrikaadje, 

als  om  eenige  aanwijzing  te  bekomen  op  den  aard  der  gron- 
den, waarin  het  riet  gegroeid  is. 

Hoe  minder  van  die  stoffen  of  zouten  het  sap  bevat,  des  te 

sneller  en  geregelder  kan  de  kristallisatie  der  suiker  voortgaan. 

Aan  den  anderen  kant,  hangt  eene  ruime  hoeveelheid  zouten, 

in  het  houtige  deel  van  het  riet  aanwezig,  te  zamen  met  zij- 
nen krachtigen  groei,  en  met  eene  goede  hoedanigheid  van 

den  grond.  Hierbij  moet  echter  ook  op  de  zamenstelling  dier 

zouten  gelet  worden. 

a  Hoeveelheid  zouten  in  hei  sap. 

Deze  bedroeg,  bij  eene  proef 0.125% 

eu  bij  eene  tweede  0.124<% 
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Dit  ma"*  voor  eene  zeer  geringe  hoeveelheid  gelden,  en  doet 

zien,  dat  het  sap,  in  dit  opzigt,  zeer  gunstig  is  zamengestcld. 

Om  dit  nader  aan  te  toonen,  zal  ik  de  vrijheid  nemen,  reeds 

hier  in  te  voegen,  eenige  uitkomsten,  door  mij  bij  het  onder- 
zoek van  andere  rietsoorten  verkregen. 

Bataviasch  riet: 

van  fabr.  Babakan  0.388% 

//       //     Tanahtinggi  0.8E8  » 

/>       //     Batoetjeppcr  0.3 G 5   // 
Cheribonsch  riet 

Malam  0.216% 

Japara  R.  0.107  n 
//  Bima  0.228  // 

Het  sap  van  dit  bomcosche  riet  bevatte  dus  slechts  een  der- 

de van  de  hoeveelheid  zouten,  aanwezig  in  dat  van  het  bata- 

viasche,  en  drie  vijfden  van  het  cheribonschc. 

b    Hoeveelheid  zouten  in  het  riet. 

Deze  werd  weder  in  drie  afzonderlijke  gedeelten  bepaald,  en 

tot  uitkomst  het  volgende  verkregen. 

Onderste    lid.  0.660% 
Veertiende    //  0.281   // 

Vijf-en  zes  en  dertigste  0.356  // 

Ik  mag  dit,  mede  op  grond  van  de  uitkomsten,  van  riet- 
soorten  van  Java  verkregen,  een  hoog  zoutgehalte  noemen,  en 

het  is  uit  den  krachtigen  groei  der  gezondene  stokken  wel  af 

te  leiden,  dat  de  aard  dezer  zouten,  oorspronkelijk  in  den 

grond  aanwezig,  voor  den  wasdom  van  het  riet  gunstig  moet 

geweckt    zijn. 

De,  bij  eene  meer  geschikte  gelegenheid  mede  te  deelen,  ana- 
lijse  dezer  zouten  zal  hierop  meer  licht  werpen. 

Maar  het  verdient  zeer  de  aandacht,  dat  die  zouten  op  ver- 

schillende hoogte  van  het  riet,  zoo  onderscheiden  zijn  in  hoe- 

veelheid, zoo  mede  ton  aanzien  der  verhouding,  waarin  zij  aan 
de   vaste  en  vloeibare  doelen  van  het  riet  toebehoorden. 

De    volgende    vergelijking  zal  dit  aanschouwelijk  maken 
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onder midden        boven 

Hoeveelheid  zouten  in  het  riet  (a) 
do.  in  de  uitgekookte  stroop  (b) 

0.660% 

0.160— 

0.281% 

0.110— 

0.356% 
0.240% 

Dus  in  de  vaste  deelen  alleen  (c) 
0.500— 

0.171 — 0.116— 

  ■■— _.    3          3 

Verhouding  van    a:     b 
Onderste  lid.  0.24. 

Middelste  //  0.39. 

Boven         //  0.67. 

Verhouding  van    b:    c 

Onderste  lid  0.32. 

Middelste  //  0.64. 

Boven        »  2.07. 

Naarmate  het  sap  dus  hooger  in  het  riet  bevat  was,  hield 

het  eene  grootere  verhouding  van  al  de  daarin  aanwezige  zou- 

ten opgelost.  In  ons  voorbeeld,  is  die  van  24  tot  67,  dus 

om  170%  toegenomen. 

Nog  aamnerkelijker  wordt  dit  verschil,  zoo  wij  letten  op  de 

hoeveelheid  zouten,  die  zich  als  het  ware  verdeeld  hadden  tus- 
schen  de  vaste  en  vloeibare  stoffen  van  het  riet. 

Terwijl  toch  beneden  aan  in  het  sap  naauwelijks  een  derde, 

en  op  het  midden  bijna  twee  derden  der  zouten  aanwezig  wa- 
ren, van  die  in  de  enkele  houtvezels,  zoo  bevatte  het  in  de 

bovenleden  ruim  twee  maal  zoo  veel,  als  aan  de  houtvezels  al- 
leen toebehoorden. 

Wij  vinden  dus  benedenwaarts  in  het  riet,  toename  van 

onoplosbare,  en  vermindering  van  oplosbare  zouten,  bovenwaarts 

het  omgekeerde. 

Uit  een  technisch  oogpunt  is  dit  daarom  van  belang,  om- 

dat het  aantoont,  dat  het  jongere  sap,  uit  cle  bovenhelft  van 

het  riet,  ook  bij  gelijk  suikergehalte,  noodzakelijk  minder  sui- 
ker en  meer  stroop  zal  opleveren,  dan  dat  uit  de  ondersteleden. 

Dit  is  voorzeker  een  geldige  grond  tegen  het  jong  snijden 

van  het  riet.  Door  het  wat  oud  te  snijden,  behaalt  men  dus 
meer  dan  één  voordeel. 
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Een  ander  bestanddeel,  waarvan  de  zuiverheid  van  het  sap, 

cu  dus  de  kristalliseerbaarheid  der  suiker  grootelijka  afhangt, 

ia  de  oplosbare  eiwitstof. 

Daarom  heb  ik  ook  deze  in  het  sap  van  liet  borncosche 

riet  bepaald,  en  tot  uitkomst  bekomen,  dat  in  100  declen 

daarvan    slechts    0.02    d.    dezer  stof  voorkomen,  dat  is,   VöOOo* 

Ik  schroom  niet,  ook  dit  een  zeer  gering  gehalte  te  noe- 

men; en  het  moge  dan,  even  als  de  geringe  hoeveelheid  zou- 

ten, aan  rietsoort,  grond,  of  ouderdom  van  het  gewas  zijn  toe 

te  schrijven,  zeker  is  het,  dat  uit  rietsap  van  zoodanige  za- 

menstellmg,  gemakkelijk  en  spoedig,  goed  gekristalliseerde  sui- 
ker   te    bekomen   is,   zelfs   bij    cene    matig    goede   fabrikaadje. 

Het  sap  der  bataviasche  rietsoorten  bevatte  van  0.05 1°/0 

tot  0.1.L4-°/o  dezer  eiwitstof;  gemiddeld  0.077°/o  of  ongeveer 

Y13OO.     Dat  van  de  chcribonsche   gemiddeld   0.035°/o  0I>  rumi 

/3000- 
Dit   borncosche    riet,   in    grootte  en  zwaarte  het   bataviasche 

overtreffende,  won  het  ook,  in  zuiverheid  van  sap  van  liet  che- 
ribonsche,   dat   zeker  in  zwaarte  er  verre  beneden  staat. 

Om  niet  te  veel  vooruit  te  loopen  de  uitkomsten  van 

mijn  algemeen  onderzoek  van  suikerriet  van  Java,  zal  ik  hier- 
mede alle  verdere  vergelijking  staken. 

Alleen  zij  het  mij  nog  vergund,  de  schijnbaar  kleine  hoeveel- 
heid der  zouten  en  oplosbare  eiwitstof,  ook  in  de  min  zuivere 

rietsappen,  cenigzins  in  haar  wezenlijk  gewigt  voor  te  stellen. 

Daartoe  behoef  ik  slechts  te  herinneren,  dat  hunne  ver- 

houding, althans  die  der  zouten  naar  het  voorhanden  zijnde 

vocht  berekend,  sterk  toeneemt,  bij  de  uitdamping  en  opvol- 

gende verkoking  tot  stroop,  en  dat,  door  de  hoogere  tempe- 
ratuur, die  deze  daarbij  allengs  aanneemt,  de  invloed  der 

vreemde  inmengsclen  nog  meer  versterkt  wordt. 

Om  op  grond  der  gevondene  hoeveelheid  suiker  in  de  twee 

onderzochte  rietstokken ,  die  waarschijnlijk  tot  de  fraaiste  exem- 

plaren der  aanplanting  behoorden,  eene  berekening  te  maken  van 

de  hoeveelheid  suiker,  door  dit  riet  per  bouw  gronds  verte- 

genwoordigd, dit    zou   schijnen,  weinig  meer  dan  een   spel  met 

i\  17   * 
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cijfers  te  wezen.  En  toch  kan  het  zijn  nut  hebben,  aan  te 

duiden ,  wat  van  riet ,  als  de  gezondene  variëteit  van  denzelfden 

ouderdom  of  staat  van  rijpheid,  te  wachten  is,  vooral,  zoo 

aan  zijne  kuituur,  in  den  ruimen  zin  des  woords,  en  aan 

de    verarbeiding ,    de   noodige  kunde   en  zorg  besteed  worden. 

Een  rietstok,  in  alles  gelijk  aan  de  onderzochte,  bevat  on- 

geveer een  kattie  kristalliseerbare  suiker.  In  vier  bossen,  ieder 

a  25  stokken,  zou  dus  p.  m.  1  pikol  aanwezig  zijn. 

Konde  men  slechts  1000  bossen  zulke  riet-stokken  van  een 

bouw  gronds  bekomen,  de  overige,  van  mindere  lengte  en  zwaar- 
te als  toegift  rekenende,  dan  zou  men  reeds  eene  hoeveelheid 

van  250  pikols  suiker  per  bouw  aan  zijne  bewerking  onder- 
worpen zien  in  eenen,  der  zuiverheid  nabij  komenden,  staat 

van  oplossing.  Daardoor  zou  het  verlies,  vooral  bij  de  tegen- 

woordig steeds  verbeterende  methoden  en  middelen  van  berei- 

ding, en  bij  goede  persing,  betrekkelijk  gering  worden.  Eene 

hoeveelheid  van  125  pikols  fraaije  suiker,  per  bouw,  werkelijk 

produkt,  zou  dan  zeker  niet  verbazend  zijn. 

Mijns  inziens  behoort  men  van  het  denkbeeld  uit  te  gaan, 

dat  zoo  er  twee  stokken  van  de  gevondene  lengte  en  zwaarte 

kunnen  groeijen,  er  even  goed  200,  2000,  20000  of  meer 

kunnen  ontstaan,  zoo  maar  de  voorwaarden  daartoe  aanwezig 

zijn.  Deze  voorwaarden  worden  aangewezen  door  kennis  en 

ondervinding. 

De  uitslag  van  dit  onderzoek  heeft  mij  op  nieuw  bevestigd 

in  het  gevoelen,  dat  het  zeer  wenschelijk  is,  om  alle  als  goed 

erkende  rietsoorten  te  planten,  zoo  bij  elkander,  als  op  ver- 

schillende (klei-  leem-  en  lossere  gronden,  met  verschillenden 
ondergrond)  terreinen.  v 

Daardoor  zouden  wij  leeren,  welke  grondsoort  aan  elk  riet 

het  beste  voegt,  om  het  tot  zijne  hoogste  ontwikkeling  te 

brengen;  hetzij  in  lengte  en  zwaarte,  of  in  rijkdom,  soortelijk 

gewigt  en  zuiverheid  van  sap,  of  welligt  alles  te  zamen  ver- 
eenigd. 



VERSLAG 

DER    UITKOMSTEN    VAN    HET 

SCHEIKUNDIG    ONDERZOEK 

VAN  DRIE  STOKKEN  SUIKERRIET  UIT  I)E 

VLAKTE  VAN  PAMANGKAT 

op 

B     O     R     N     E     O. 
DOOR 

P.    F*.    II.    FROJIBFJIG, 

Genoemde  rietstokken  ontving  ik  den  22u  Septbr  185*1  en  het 
onderzoek  werd  dadelijk  begonnen.  De  toestand,  waarin  zij 

hier  aankwamen,  onbedekt  gedragen  in  de  zon,  ten  twaalf  li- 

re 's  middags,  en  dus  zeer  verwarmd,  noopte  mij,  om  eiken  stok 
afzonderlijk  te  onderzoeken. 

Ik  bevond  namelijk,  dat  zij  niet  alle  even  zeer  door  de  zon 

geleden  hadden.  Een  riet,  dat  ik  a  zal  noemen,  rook  vrij  sterk 

naar  zure  appelen;  het  sap  teekende  duidelijk  zuur,  en  de 
smaak  was  rinsch. 

Het  tweede,  b,  rook  minder  zuur,  het  sap  kleurde  echter 

lakmoespapier  nog  duidelijk  rood,  en  de  smaak  was  mede  rinsch, 
doch  van  dat  uit  het  onderste  deel  van  het  riet  minder  merkbaar. 

Het  derde  c,  bevatte  een  sap,  dat  ligt  zuur  reageerde,  doch 

naauwelijks  merkbaar  zuur  van  smaak  was, 

Alle  drie  waren  zij  aan  het  bovendeel  gerimpeld,  door  uit- 
drooging.    Bij    a  begon  dit  reeds  op  een  vierde  van  de  lengte, 
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van  onderen  af  gerekend.  Op  de  doorsnede,  zag  dit  er  echter 

geenszins  verdroogd  uit. 

De  kleur  der  stokken  was  stroogeel,  meer  of  min  rood  ge- 

spikkeld en  gestreept.     Bij  b  had  het  roode  de  overhand. 

Afmetingen  enz.  der  stokken: 

d     <-i 

CL3      *"■' 

03 

bp  & 

d    f-i 

C3    -+-» 

s    • 

'S  d 

03     
>-< 

d  ̂ 3 03      03 

Lengte 
der 

leden. 

h- 1 

o  R 

O 

a. 2.64 178 4.29 
36 

80  a  100  str. 
b. 2.92 140 3.135 49 

45  a     80    // 
c. 2.73 

170 
4.38 

33 
75  a  114    // 

De  omvang  werd  gemeten  op  de  helft  der  stokken ;  naar 

boven  toe,  was  die  natuurlijk  kleiner. 

Wijze    van  onderzoek. 

Niet  alleen  werd  elke  stok  afzonderlijk  geanalijseerd;  maar 

ook  weder  elk  afzonderlijk  in  drie  vrij  gelijke  stukken  ver- 

deeld. Yan  eik  dezer  werd,  na  gewogen  te  zijn,  een  lid  uit 

het  midden  genomen,  tot  bepaling  van  water  en  aschgehalte; 

terwijl  ook  elk  deel  verder  op  zich  zelf  uitgeperst,  en  de 

suiker,  het  eiwit  en  de  zouten  in  het  sap  bepaald  werden. 

Aldus  kon  ik  verwachten,  meer  nabij  de  ware  zamenstelling 

van  het  riet  te  zullen  komen,  dan  op  eenige  andere  wijze.  Het 

uitkoken  van  het  riet  acht  ik  minder  doelmatig. 

Dewijl  aldus  uit  het  bekend  gewordene  suikergehalte  van 

het  sap,  dat  van  het  riet  door  berekening  moet  gevonden  wor- 

den, is  hiertoe  eene,  zoo  na  mogelijke  bepaling  van  het  water- 

gehalte noodig;  en  de  uitkomst  zal  minder  van  de  waarheid 

afwijken,  naarmate  sap  en  vochtgehalte  van  een  kleiner  stuk 

riet  onderzocht  worden.  Ik  meende  mij  echter  tot  eene  ver- 

deeling in  drie  stukken  te  mogen  bepalen,  uit  elk  het  middel- 
ste lid  nemende. 

De  gewigtsverhouding  van  elk  stuk  tot  den  geheelen  stok 

bekend  zijnde,  kan  ook  zijn  bedrag  aan  suiker,  benevens 

dat  der  eiwitstof  en  oplosbare  zouten  ,  vrij  juist  gevonden  worden. 
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Door    deze   gewijzigde   manier  van    onderzoek,    mooi  ik  ook 

de  volgorde  in  de  mededeeling  der  uitkomsten  eenigzins  anders 

maken,  clan  in  mijn  voorgaan  verslag. 

Bepaling  der  hoeveelheid  taaier. 

Deze   werd,     na  volkomene    drooging  bij    100°   C.  bevonden 
te  zijn,  als  volgt: 

Bovenstuk. Middelstuk Onderstuk. 

a   
b   
c   

83.4,7% 

72.10  // 
73.32  // 

79.76yo 

75.90  // 
73.60  // 

80.207° 

76.43  '// 

74.80  // 

Niet  alleen  bevatte  dus  de  stok  a  meer  water,  dan  de  bei- 

de andere,  maar  het  bovenstuk,  ofschoon  zeer  gerimpeld,  was 

werkelijk  vochtiger,  dan  het  overige.  Dit  kan  slechts  ten  ge- 
volge van  voortgezette  gisting  ontstaan  zijn,  die  in  b  minder 

gevorderd,  in  c  ter  naauwernood  begonnen  was;  gelijk  zoo 

aanstonds    uit  de  gevondene  hoeveelheden  suiker  zal  blijken. 

Bepaling  der  minerale  stoften  in  het  riet,  op  de  gewone 

wijze,  door  langzame  verbranding  in  een  platina-kroesje,  bo- 
ven eene  alkohollamp. 

Bovenstuk. Middelstuk. Onderstuk. 

a   
b   
c   

0.602% 

0.487  // 
0.387  // 

0.632% 

0.340  // 
0.374  // 

0.603% 

0.306  // 
0.417  // 

De  kool  van  a  verbrandde  hoogst  moeijelijk,  toe  te  schrij- 
ven aan  de  tegenwoordigheid  van  koolzure  alkaliën.  Dit  bleek 

door  de  opbruising,  met  salpeterzuur,  en  door  het  vochtig  wor- 
den der  asch.  Bij  de  andere,  en  met  name  bij  die  van  c,had 

zulks  geene  plaats.  In  de  asch  of  zouten,  uit  het  sap  afzon- 

derlijk verkregen,  kwam  deze  hoedanigheid  nog  sterker  uit. 

Het    moet    zijn,    dat    het    gevormde    azijnzuur   de  kiezelzure 
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alkaliën  uit  den  houtvezel  ten  deele  heeft  opgelost.  Dit  is 

ten  duidelijkste  gebleken  bij  de  bepaling  der  zouten  in  het 

sap,  en  schijnt  ook  toepasselijk  te  zijn  op  de  eiwitstof. 

Bepaling   der   hoeveelheid  suiker  in  het  sap. 

Deze    bedroeg,   in   elk  riet  en  in  elk  afzonderlijk  deel,  her- 

leid gelijk  in  mijn  vroeger  verslag  vermeld  is,  als  volgt : 

Boven  d. Middeld. Onderd. 

a   
b   
0   

12.38% 

16.69  // 
18.78  // 

13.63% 

17.01  // 
18.13  // 

13.43% 

15.90  // 
17.97  // 

Boven  is  reeds  gemeld,  dat  het  sap  van  a  eene  vrij  sterk 

zure  reaktie,  en  eenen  zuurachtigen  smaak  had:  dat  van  b  in 

minderen  graad;  terwijl  dat  van  c  ligt  zuur  reageerde,  en 

naauwehjks  merkbaar  rinsch  van   smaak  was. 

Ook  de  kleur  dezer  sappen  verschilde,  namelijk: 

Van Bovendeel. Middeldeel. Onderdeel. 

i     a. 

b. 

c. 

Bruingeel. 

Bruin  er eel. 
Bruingeel. 

Geel  met  bruine 
tint. 

Licht  stroogeel. 

Bijna  zuiver  geel. 

Bruinachtig  geel. 
Geel  met  bruine  tint. 

Uit   het    sroote    verschil    waardoor    a    zich    boven    de    beide o 

andere  kenmerkte,  moet  ik  afleiden,  of  dat  deze  stok  al- 

thans niet  in  de  nabijheid  van  de  twee  anderen  gegroeid 

of  dat  hij  veel  jonger  is;  en  zijn  *  sap  kan  dus  oorspron- 
kelijk ook  minder  suikerhoudend  geweest  zijn.  Doch  zeker  is 

het,  dat  dit  door  de  verzuring  een  aanmerkelijk  verlies  aan 

suiker  heeft  ondergaan,  en  dus  niet  kan  dienen,  om  er  het 

ware  suikergehalte  van  het  riet  uit  af  te  leiden,  c,  evenmin, 

ofschoon  deze  stok  minder  verzuring  had  geleden ;  doch  c  is 

nog  nagenoeg  voor  dit  doel  aanwendbaar,  althans  wat  het  bo- 

ven-  en   middeldeel   betreft;   terwijl  het  onderste  gedeelte  reeds 
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zoodanig   verkleurd  was,  dat  ook  hier  suiker  moet  verdwenen  zijn. 

Opmerkelijk  is  het,  zoo  als  later  bij  de  vergelijking  zal  blij- 
ken, hoc   zeer  het  suikergehalte  van  dezen  stok  nadert  tot  dat 

van  de  twee  vroeger  onderzochte  uit  Borneo,  indien  ook  hierbij 

dat  van  het  sap  tot  grondslag  genomen,  en  dat  van  het  riet 
er  uit  berekend  wordt. 

Geene    der    verkregene    stroopen   was   tot   kristalschieting  te 
brengen. 

Bepaling  der  ciwilachtige  sloffen  in   liet  sap. 

Bovendeel. Middeld. Onderd. 

a   
b   
c   

0.047% 

0  050  // 
0.017  // 

0.043% 

0.028  // 

0.038  // 

0.065% 

0.026  // 
0.042  // 

Vergeleken  met  de  vorige  rietstokken  van  Borneo,  geeft  dit 

eene  twee  tot  vijfmaal  grootere  verhouding  van  deze,  voor  de 

kristallisatie  van  het  sap  nadeclige,  stoffen  te  kennen.  Doch, 

gelijk  reeds  vroeger  gezegd  is,  deze  toename  is  als  een  gevolg 

te  beschouwen  van  de  verzuring  van  het  sap.  Het  gevormde 

azijnzuur  kan  de  onoplosbare  eiwitstof  uit  den  houtvczel  weder 

oplossen ,  en  dus  in  het  sap  overbrengen. 

Derhalve  is  het  een  dubbel  nadeel,  dat  door  verzuring  of  te 

lang  opleggen  van  het  riet  ontstaat: 

10.  dadelijk  suiker  verlies" 
2o.  vermeerdering  der  stoffen,  welker  tegenwoordigheid  de  kris- 

talschieting belemmert. 

Bepaling   der  in  hel  sap   aanwezige   zouten. 

De  uitkomsten  daarvan  waren  de  volgende. 

Bovendeel. Middeldeel- 
Onderdeel. 

a   
h   
f, 

0.247'% 0.083  ft 

0.105  // 

0.857% 

0.076  // 
0.120  // 

0.297% 

0.01)3  ir 

0.150  » 
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De  invloed,  die  de  verzuring  op  het  zoutgehalte  van  hei 

sap  heeft  uitgeoefend,  blijkt  hier  ten  volste. 

Reeds  de  opbruising  met  zuren,  die  bij  de  asch,  uit  het 

sap  van  a  afkomstig,  en  ook  bij  die  uit  het  onderste  gedeelte 

van  c  werd  waargenomen,  toonde  het  aanwezen  van  koolzure 

zouten,  gevolg  der  oplossende  werking  van  het  gevormde  zuur 

op  de  kieselzure  potasch  enz.  in  de  houtvezelen.  De  groote 

toename   in    hoeveelheid,  vooral  bij   #,  bewijst  dit  nog  sterker. 

Berekenen  wij  deze  zouten  in  procenten  van  het  riet,  en 

daarna  de  verhouding  tusschen  oplosbare  en  onoplosbare  zou- 

ten bij  a,  het  meest  veizuurde,  en  ook  bij  5  en  c,  dan  valt 

het  onderscheid  ten  zeerste  in  het  oog.  Wij  bekomen  dan,  de 

onoplosbare  zouten  a    100  stellende,  voor  de  oplosbare 

Bovendeel. Middeldeel. Onderdeel. 

a   64 108 84 

b   17 26 
39 c   32 40 

49 
Dus  eene  groote  onregelmatigheid  bij  alle,  en  eene  overwe- 

gend   nadeelige   verhouding  bij  a. 

Dit  diene-  slechts,  om  eenigzins  de  schadelijke  werking  te 

doen  uitkomen  der  verzuring  van  het  riet,  ook  op  de  hoeda- 

nigheid van  het  sap,  afgescheiden  van  het  suikerverlies. 

Al  deze  cijfers,  van  100  d.  sap  op  100  d.  riet  herleid,  ge- 
ven de  navolgende  uitkomsten. 

Bestan  ddeelen. 

Water. 
Suiker. 

Eiwitachtige  stoffen. 
Onoplosbare  zouten. 

Oplosbare  zouten  (in  het  sap") 
lloutvczcl,  hars,  nas,  euz. 

83.47 

11.84 
0.047 
0.367 

0.235 
4.041 

79.70 
12.65 
0.04S 
0  303 
0.329 

6.915 

80.20 

12.49 
0.065 
0.327, 

0.276 

6.642 

72.10 14.47 

0.05 
0.415 
0.072 

12.893 

75.90 15  56 
0.028 0.270 
0.070 
8.162 

76.43 14.46 

0.026 
0.221 

0.085 

10.778 

73.32 16.93 0.047 

0.292 0.095 

9.316 

73.60 
16.32 
0.038 

0.266 

0.108J 

10.460! 
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Naar  de  gewigtsverhouding  van  elk  der  deelen  van  a,  b>  c 

lot  den  geheelen  stok  berekend,  en  met  de  eveneens  bereken- 
de uitkomsten  v;in  liet  onderzoek  der  vorige  rietstokken  van 

Porneo    bijeengesteld,    bekomen  wij   de  volgende  cijfers. 

Bestamhkvlen. 

Riet  van  Pamangkat. Riet   van    \i 
bong  seriboe. 

Water. 
80. G7 

75.10 74.00 71.50 Suiker. 12.42 1484 1652 16.45 
Kiwitachtigc  stoffen. 0.054 0.033 0.012 0.018 
Onoplosbare  zouten. 

0.325 
0.287 0.278 

0.323 
Oplosbare  zouten  (in  het  sap). 

0.287 
0.076 0.116 0.109 

Houtvezels,  hars,  was,  enz. 6.244 9  664 ü.004 11.600 

Indien  wij,  gelijk  ik  aanneem  dat  geschieden  moet,  het 

grootere  eiwitgehalte  van  het  sap  der  drie  rietstokken  van  Pa- 

mangkat (1)  toeschrijven  aan  zijne  verzuring,  dan  is  er  als 

nog  geene  reden,  waarom  wij  dit,  in  onverzuurden  toestand 

namelijk,  voor  onzuiverder  moeten  houden,  dan  dat  van  het 

pontianaksche  riet;  zelfs  niet  het  sap  van  «,  ofschoon  deze 

stok  zooveel  meer  minerale  stoften  in  het  geheel  bevattende, 

dan  de  twee  andere,  daarvan  ligt  ook  meer  oplosbare  zouten 

kan    opgenomen-,   en  dus  een  onzuiverder  sap  bekomen  hebben. 
Dat  de  stok  c,  bij  zijnen  min  gunstigen  toestand,  tijdens 

den  aanvang  van  het  onderzoek,  dan  het  riet  van  Pontianak, 

evenwel  nog  een  gelijk  gehalte  aan  suiker  bevatte,  geeft  grond 

om  aan  te  nemen,  dat  deze,  in  geheel  verschen  staat,  het  laat- 
ste daarin  zou  overtroffen  hebben 

Berekenen  wij,  hoeveel  suiker  in  elk  der  genoemde  stokken 
aanwezig  was,  dan  is  de   uitkomst. 

(1)  Volgens  den  brief  des  hecren  Croockewit  van  7  September,  wordt  dit 

riet,  welks  Ouderdom,  naar  liet  zeggen  der  planters,  slechts  vijf  maanden  zou  we- 

zen, op  de  kust  aldaar  teboe  telor  genoemd;  en  juist  deze  variëteit  is  liet  ,  van 

welke  de  heer  Wkaïj  schrijft  "dat  er  geen  riet  kan  zijn  met  zuiverder  Bap ,  dan 

deze  soort."  Dcch  ik  moet  bekennen,  dat  het  riet  van  Nibongscriboe,  door  de 
t-terke  samentrekking  hij  de  knoopen ,  veel  meer  de  eivormige  uitzwelling  der  le- 

den vertoonde,  dan  de  thans  behandelde.  Hiervan  kan  echter  de  aangevangen* 

'■-ding  van  hel   sap:  welli  •    mindere  ouderdom,  oorzaak  zijn. 1\ 
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in     a   :     .     0.53.  n.  ® 

//       'b   0.46.    //    // 
,,      c       0.72.    //    // 

>i     het   pontianaksche   0.59.    //    // 

Gevende  een  plus  van  220/o  in  c,  boven  het  laatste. 
In  hoeverre  de  aard  der  gronden,  op  de  beide  groeiplaatsen, 

hierop  invloed  kan  gehad  hebben,  vooral  blijkbaar  nit  de  meer- 
dere dikte  en  zwaarte,  bij  mindere  lengte,  van  het  riet  <?, 

kan  misschien  uit  liet  onderzoek  worden  afgeleid,  waarvan  de 

uitkomst  later  zal  worden  medegedeeld. 

Er  blijft  thans  nog  overig,  in  gevolge  den  wensch  van  den 
rouvernemeuts  kommissaris,  berijdt  te  doen  van  de  verhouding 

in  suikergehalte,  waarin  deze  borneosche  rietstokken  staan  tot 
de  verschillende  variëteiten  van  Java. 

Ik  zal  de  hiertoe  dienstige  cijfers  thans  slechts  in  het  kort 

kunnen  mededeelen,  omdat  ik  met  het  uitwerken  der,  uit  de 

javasche  rietsoorten  verkregene  uitkomsten  nog  niet  ver  genoeg  ge- 
vorderd den,  om  al  de  bijzondere    afwijkingen  toe  te  lichten. 

Bij  de  beoordeeling  dezer  verhouding,  dient  echter  in  het 

oog  gehouden  te  worden,  dat  het  klimaat  van  Borneo,  zoo 

het  al  den  groei  van  het  suikerriet  zeer  bevordert,  toch  voor 

het  ontstaan  van  zwaar  sap  minder  gunstig  is,  dan  dat  van 

Java,  vooral  in  het  oostelijk  gedeelte.  Wegens  de  menigvul- 

dige regens,  die  noodwendig  moeten  heersenen  op  een  digt 

begroeid  eiland ,  gelegen  op  de  grenzen  der  passaatstreken,  waar, 

hetzij  bij  storm  of  bij  windstilte ,  zeer  verhitte  en  hoogst  vocht- 

rijke  luchtstroomen  eiken  dag  opstijgen,  niet  of  zeer  weinig 

aangedaan  door  de  moussons  der  keerkringslanden,' — wegens  de- 
zen toestand  der  dampkringslticht ,  wordt  in  de  gewassen  eene 

grootere  hoeveelheid  vochts  teruggehouden,  en  dus  de  vorming 

van  sap  van  zeer  groot  soortelijk  gewigt  in  suikerriet,  onmo- 

gelijk  gemaakt. 
In  den  brief  des  hoeren  Croockewit  van  G  Septb.  1854 

]\ro.  s/q    komt  voor,  dat  er  eigenlijk  geene  afscheiding  der  moes- 
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sous  ter  plaatse  is  waar  te  nemen;  dai  hel  zelfa  in  de  maand 

Junij  eiken  dag  tof  in  den  avond  geregend  had;  terwijl  men 

van  dn  maanden  Julij,  Augustus  en  September  alleen  kan 

zeggen,    dat    het    dan    wat    minder  regent,   (hn  in  de  overige 
maanden. 

Hoeveel  invloed  de  meerdere  droogte  der  lucht  op  de  zwaar- 

te van  het  rietsap  heeft,  kan  blijken  uit  het  volgende 

Onder  de  rietsoorten,  die  ik  voor  eenigen  tijd  (13  Julij  11:) 

van  den  resident  van  Cheribon  ontving,  was  een  gedeelte, 

welks  gering  watergehalte  mij  deed  deuken  aan  eene  Vertra 

de  Inpakking  of  afzending.  Op  mijn,  dien  ten  gevolge,  ge- 
daan verzoek,  zond  genoemde  ambtenaar  mij  andere  monsters, 

van  dezelfde  fabriek  en  gronden,  die  ik  den  1G  Augustus  11 

ontving.  Deze  laatste  hadden  dus  ongeveer  eene  maand  langer 

gegroeid,  onder  den  invloed  van  droog  weder,  en  uit  het  on- 

derzoek is  gebleken,  dat  de  eerst  gezondene  zes  variëteiten  ge- 

middeld 17,0°/o,  en  de  latere  20°/o  suiker  bevatten. 
liet  riet  zelf  was  daarbij  niet  merkbaar  in  vochtgehalte  af- 

genomen. 
Van  verschillende  rietsoorten  uit  zes  residentiën  van  Java, 

de  vier  eerstgenoemde  door  mij  te  Buitenzorg  en  te  Genteng 

gekweekt,  bedroeg  het  gemiddelde,  nevens  het  grootste  en 

kleinste  suikergehalte,  als  volgt. 

Suikcnrelil. 
van 

Bezoeki 

I
v
a
n
 

Soc
rab

aja
. 

van 

Samarane. 

van  van 

Buitenzorg  Cheribon. 

van 
Batavia. 

gemi.ldeld. 
hoogst. 
laagst. 

]S.l«7o 

20.0  , 

17.0  . 

18.8%  i  18.1»/ 
20.1  .,  :  21.6  « 

18.2»      '    15.0» 10.98' 
20.0  * 13. 5G 

i  5.ri  i"  , 
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Het  borneosche  riet  nadert  dus,  volgens  de  tot  heden  ver- 

kregene  uitkomsten,  zeer  tot  dat  van  Cheribon,  in  hei  gemiddel- 

de suikergehalte;  docli  overtreft  dit,  zoo  ver  ik  tot  heden  kan 

oordeelen,  in  zwaarte,  en  bevat  bovendien  een  veel  zuiverder 

sap,  althans  dat  van  Nibongseriboe. 

De   overwegii  dit   laatste  punt,  en  van  nog  meei 

goede  eigenschappen,  die  de   heer    Wraij  aan  het  el-riet  ofte- 
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boe  telor  toeschrijft,  noopt  mij,  het  door  hem  daarvan  me- 

degedeelde hier  weder  te  geven;  vermits  het  mij  toeschijnt, 

dat  hetgeen  deze  rietsoort  tegen  zich  heeft,  welligt  door  de 
cultuur  te  verbeteren  is. 

De  goede  eigenschappen  zijn: 

Het  is  uitwendig  zeer  schoon  en  zuiver,  en  het  blad  is  bij- 

na geheel  vrij  van  de  prikkelende  haartjes;  het  stoelt  ras  en 

sterk  uit,  daar  elke  plant  van  vijf  tot  vijftien  stokken  ople- 
vert; het  is  zoo  saprijk,  als  eenig  riet  dat  er  bestaat,  en  de 

verkregene  suiker  is  fraai,  hard  en  glinsterend  van  kristal 

De  keerzijde  is: 

Weekheid  van  vezels,  waardoor  het  ligtelijk  omvalt,  en  maar 

al  te  dikwijls  kort  afbreekt. 

De  heer  Wiiaij  is  van  gevoelen,  dat  dit  gebrek  welligt 

kan  worden  weggenomen,  door  het  riet  te  planten  op  gronden, 

die  tegen  wind  beschermd,  en  noch  te  vochtig,  noch  te  zeer 

humushoudend  zijn.  Heeft  het  daarbij  veel  zon,  zonder  welke 

voorwaarde  het  sap  ligt  waterig  en  slijmig  wordt ,  //  dan ,  zegt 

de  heer  We.au,  //kan  men  geen  zuiverder  en  meer  suiker- 

houdend sap  verlangen.1' 
Ingevolge  dit  alles,  is  het,  naar  mijn  bescheiden  oordeel, 

wel  waardig,  met  de  overplanting  van  dit  riet  op  geschikte 

plaatsen  van  Java  eene  proef  te  nemen.  Indien  men,  door 

goede  keuze  van  grond,  aan  de  struktuur  van  dit  riet  meer- 

dere vastheid  konde  geven,  dan  zijn  zijne  forsche  groei  en 

ruime  uitspruiting,  nevens  de  zuiverheid  van  het  sap,  dat 

waarschijnlijk  in  een  minder  regenachtig  klimaat,  dan  dat  van 

"Borneo,  ook  zwaarder  zou  worden,  —  dan  zijn  dit  eigenschap- 
pen, die  op  zicli  zelve  zeer  voordeelig  en  beloonend  moeten 

zijn  voor  planter  en  fabrikant. 



N  A  L  E  Z  l  N  <J  U  N 

VISCHFAÜNA  VANSUMATRA 

VISSCHEN  VAN   LAHAT   EN   SiBOGIIA 

P.    DLEKHER. 

In  de  verschillende  Bijdragen,  welke  ik  tot  dus  verre  over 

de  vischfauna  van  Sumatra  heb  gepubliceerd,  bragt  ik  het  aan- 

tal der  van  daar  bekende  soorten  op  617.  Onlangs  ontving 

ik  weder  eene  verzameling  riviervisschen  van  dit  merkwaardige 

eiland,  en  wel  van  Lahat,  eene  plaats  diep  in  de  binnenlanden 

van  Palembang,  vanwaar  vroeger  nog  geene  vischsoorten  be- 
kend geworden  waren.  Ik  heb  deze  verzameling  te  danken 

aan  den  heer  P.  L.  Van  Bloemen  Waanders,  aan  wien  de 

wetenschappelijke  kennis  van  Sumatra  in  meer  dan  een  opzigt 

voortschreden  te  danken  heeft.  Eene  andere  verzameling,  af- 

komstig van  Sibogha,  aan  de  noordwestkust  van  Sumatra,  heb 

ik  te  danken  aan  den  heer  S.  Sebiü,  sekretaris  der  residentie 

Tappauoli,  die  op  mijn  verzoek  wel  de  goedheid  heeft  willen 

hebben  een  aantal  vischsoorten  uit  de  baai  van  Tappanoli  voor 
mij   bijeen  te  brengen. 

Deze  beide    verzamelingen,    ruim  een  100-tal   soorten  bevat- 

tende,   leveren    genoegzame  bouwstof  om  de  kennis  der  ichthij- 
ologische  verhoudingen  van   Sumatra  weder  eene  niet  onbela 

rijke    schrede  rwaarts    te  brengen.     Vooral    de    verzame 
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van  den  lieer  Van  Bloemen-  Wa  anders  is  belangrijk  doordbn 
zij  eenige  nieuwe  feiten  aan  liet  licht  brengt  omtrent  de  geo- 

grafische verbreiding  der  zoetwatervisschen  van  de  groote  Soen- 

da-eilanden.  Een  dier  feiten  is ,  dat  alle  in  mijn  bezit  zijn- 
de soorten  van  Horaaloptera  van  Java  ook  bij  Laliat,  in  de 

binnenlanden  van  Sumatra  leven,  terwijl  mij  vroeger  slechts 

eene  enkele  soort  van  Homaloptera  van  Sumatra  was  bekend 

geworden  (Homaloptera  gijmnogaster  Blkr),  welke  op  Java  nog 

niet  is  aangetroffen.  Diep  in  de  binnenlanden  van  Palembang 

leeft  een  echte  Haringachtige  visch,  welks  kenmerken  mij  be- 

langrijk genoeg  zijn  voorgekomen  om  er  een  nieuw  geslacht 

uit  te  vormen,  hetwelk  ik  Clupeichthijs  heb  genoemd.  Som- 

mige merkwaardige  vormen  von  Cijprinoïden  hebben  mij  ook 

geleid  tot  de  vorming  van  eenige  nieuwe  geslachten  in  deze  zoo 

soortenrijke  familie.  Ik  heb  die  geslachten  genoemd  Lucio- 

soma, Schismatorhijnchos  en  Epalzeorhijnchos. —  Luciosoma  grond 
ik  op  Barbus  seügems  CV.  en  eene  verwante  soort  Luciosoma 

spilopleura  Blkr,  welke  beide  soorten  hieronder  zijn  beschreven. 

Epalzeorhijnchos'  grond  ik  op  eene  soort,  reeds  vroeger  door 
mij  naar  een  minder  goed  bewaard  voorwerp  van  Borneo  onder 

den  naam  van  Barbus  halopterus  beschreven,  doch  volgens 

mijne  beter  bewaarde  exemplaren  van  Sumatra  blijkbaar  be- 
hoorende  in  de  nabijheid  van  het  geslacht  Crossocheilos  Blkr, 

van  hetwelk  het  slechts  verschilt  door  de  aanwezigheid  van 

lipdraden.  Schismatorhijnchos  eindelijk  stel  ik  voor  naar  eene 

soort,  welke  ik  vroeger  reeds  onder  den  naam  van  Lohocheilos 

heterorhijnchos  van  Sumatra  beschreef.  Deze  soort  kwam  mij 

reeds  zeer  merkwaardig  voor  door  de  dwarsche  splijting  van 

den  snuit  in  twee  helften.  Dit  kenmerk  is  welligt  op  zich 

zelf  reeds  voldoende  om  die  soort  tot  een  nieuw  geslacht  te 

brengen.  Maar  bovendien  bezit  zij  nog  een  ander  belangrijk 

kenmerk  ia  de  onderkaak,  welke  aan  beide  zijden  van  voren 

in  een'  hoornachtig  kegelvormig  uitsteeksel  verlengd  is,  eene 
kaak  vorming,  welke  geheel  van  die  der  overige  Cijprinoïden 

verschilt.  Overigens  bezit  de  soort  do  kenmerken  van  Lobo- 

cheilos,  met  welk  geslacht  zij   evenwel  niet  vereenigd  kon  blij- 
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v.'ii.  Tot  het  geslacht  Schiarnatorhijnehoa  behooren  ook  de  bei- 

el'1  soorten,  afgebeeld  in  de  lllustrations  of  Indian  Zoologij  on- 

der de  namen  Cijprinus  gotijla  en  Cijprinus  {lhu/rja?ia)  falcata. 

ik  vermoed  dat  de  vorming  dor  onderkaak  bij  die  soorten, 

hoezeer  niet  blijkende  uit  de  afbeeldingen,  eene  dergelijke  zal 

zijn  als  die  bij  mijne  Lobocheiloa  heterorhijnchoa ,  welke  ik 

thanü    noem   Schismaiorhijuchus  lobocheUioïdes. 

De  verzameling  van  den  lieer  Seiu-é  is  zamen gesteld  als  vol^t. 

Species  piscium    Slh>>rjhe)ises  collectionls  Serlcauue. 

1.  *   Apcvjon  cemmensis  Blkr.  20.       Gobius   Voi<jtii   Blkr. 

2.  *        »       orbicularis  K.  v.  II.        21).  *  Amphisile  scutata  Cur. 

3.  Serranus  boenack   CV.  30.        Amphiprion  percula  CV. 

4.  *  »        b.itiviensis  Blkr.  31.  »  Sebae   Blkr. 

5.  o       cyanostigina  K.  v.  II.       32.       roniacentrus  katunko  Blkr. 

G.  »       Hoevenii  Blkr.  33.       Glyphisodod  rahti  CV. 

7.  *  »        microprion    Blkr.  31.        Julis   (Julis)    luniris   CV. 

3.       Mesoprion  anaularis  CV.  25.  »   (Halichoeres)  elegans  K.  v.  II. 

9.  »        decussitus  CV.  36.  »   (    »    )   polyophthahnus  Blkr. 

10.  »        fiilviflaiiinia  Blkr.  37.  *  Cheilinus  fasciatus  CV. 

11.  »       janlhinuropterus  Blkr.  33.       Scarus  Blochii  CV. 

12.  »       lineolatus  Blkr.  39.  »       aeruginosus  CV. 

13.  rriacanthus   Blochii   Blkr.  40  Plotosus  anguillaris  Ctiv. 

11.  Dolocentrum   oriëntale   CV.  41.  *   Hemiramphus  dispar  CV. 

1,").  Polynemus  inelanochir   CV.  42.  *  Exocoetus  speculiger  CV? 
1G.  Pterois  volitans  CV .  43.  Tlajjujia  sumatrana  Blkr. 

17.  Seorpaena   polyprion   Blkr.  44.  Muraena  cancellata   Richds. 

10.  Apistus  depressi frons  Riohds.  45.  »         letsellata   Richds. 

19.  Diagramma  crassispinum  Rüpp    4G.   *       »  bullaia   Richds. 

20.  *  »       Sebae   Blkr.  47.   *        »  melanospilos  Blkr. 

21.  Scolopsides  lycojjenis  CV.  48.        Arothron  testudineus  J.  Muil. 

22.  Drepane  punctata  CV.  49.       Balistes  linealus  BI.  Schn. 

23.  Platax  batavinnus  CV.  50.       Triacanthua  brachvsoma  Blkr. 

24.  »        vespertiiio   Riipp.  51.        Ostracion  cornutus   L. 

25.  Pseltus  ihonibeus   CV.  52.    *  Soleno^nalhus   Blochii    Blkr. 

2G.       Toxotes  jaculator  CV.                   53.   *  Hippocampus  kuda  Blkr. 

27.       Amph  ie  inthus  vermiculatus  CV. 

Van  deze  53  soorten  zijn  35  nieuw  voor  de  kennis  der 

plaatselijke  fauna  van  Sibogha,  13  (de  met  een  *  gemerkte)  te- 
vens nieuw  voor  de  kennis  van  Sumatra  en  daaronder  Exocoe- 
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Uts  speculiger  CV.??,  Muraena  bullata  ïlichds.  en  Muraena  me- 

lanpspilos  Blkr  nieuw  voor  mijn  kabinet,  zijnde  Muraena  mcla- 

nospilos   tevens  nieuw  voor  de  wetenschap. 
De  kollektie  Lahatsche  visschen  van  den  heer  Van  Bloemen 

AVaandeks  bevatte  de  volgende   soorten. 

Pisces    Laïtatenses   collectionis    Waandersianae. 

1.  Toxotes  jaculator  CV.  29.  *  Luciosoma  spilopleura  Blkr. 
2.  Aaabas  scandens   CV.  30.        Rohita   Hasseltii   CV. 

3.  »        macrocephalus  Blkr.  31.  *        »        bracbynotopterus  Blkr. 

4.  *   Betta  anabatoïdes  Blkr.  32.   *   Lobocheilos  pleurotaenia   Blkr. 

5.  Trichopus  Leerii   Blkr.  33.  »       Schwanefeldii  Blkr. 

6.  »     tricbopterus   CV.  34.        Sohismatoibyncbos       lobocheili- 

7.  Ophicephalusmicropeltes  K.v.H.  oïdes  Blkr  =  Lobocheilos  hele- 

o.               »        marginatus   CV.  rorhynchos   Blkr. 

0.  »       lucius  K.  v.  H.  35.        Crossocheilos    oblongus  Blkr   = 

10.  Mastacembelus  uaicolor  CV.  Labeo  oblongus  CV. 

11.  Silurus  palembnngensis  Blkr.     36.  *  Epalzeorbynchos  kalopterus  Blkr 

12.  Pangasius  hexanema  Blkr.  =  Barbus  kalopterus  Blkr  ol. 

Leuciscus  cyanotaenia  Blkr. 

»       lateristriatus  V.Uass. 

»       leptosoma   Blkr. 
Cobitis  fasciata  CV. 

»       hymenophysa  Blkr. 

»       Jaklesii   Blkr. 

»       macracanthus  Blkr. 

»        oblonga   K.v.II. 

Homaloptera  opbiolepis  Blkr. 

»  polylepis  Blkr. 
»  salusur  Blkr. 

»          Wassinkii   Blkr. 

»  Zollingeri   Blkr. 

50.   *  Clupeichtbys  goniognathus  Blkr. 

Arotbron    Jeiuru»  Blkr  =.  Tetiaö- 

don   leiurus   Blkr. 

28.        Luciosoma  setigerum  Blkr— Bar- 

bus setigerus  CV. 

Alle  deze  51  soorten  zijn  nieuw  voor  de  kennis  der  lokale 

fauna  van  Lahat.  20  daarvan  (de  met  een  *x"  gemerkte)  zijn 
tevens  nieuw  voor  de  kennis  der  fauna  van  Sumatra  en  daar- 

onder nieuw  voor  de  wetenschap  5  soorten  t.  w.  Pimelodus, pla- 

13. Bagrus  macronema   Blkr. 

37. 

14. » micracantbus   Blkr. 
33. 

15. * » 
planiceps  CV. 

39. * 

16. * » 
poecilopterus    CV, 

40. 

17. * Pimel odus  platypogonides 
Blkr 

.41. 
18. * Clarias i  punctatus   CV. 

42. 

19. * Barbus  blitonensis  Blkr. 
43. 

20. * » armatus  CV. 
44. 

+ 

21. » laovis    CV. 45. * 

22. » lateristriga   CV. 
46. * 

23. » 
marginatus  CV. 47. * 

24. » taeniopterus  Blkrcz: 

Bar- 

-48. 

* 

b us  gobioïdes  Blkr    o 

l., 

49. * 

25. Systomus  bulu  Blkr. 50. * 

26. * » microlepis  Blkr. 51. 

27. Capoe la   macrolepidola   CV 
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typogonideê ,    Luriosoma    spilopleura ,  'Lobocheilos   pleurotaenia, 
Leuciscus  leptosoma  en   Clupeichthijs  rjoniognaikus. 

Het  geheele  aantal  der  mij  thans;  bekende  visclisoorten  van 

Sumatra  bedraagt  G5o,  dat  is,  30  meer  dan  ik  in  de  opsom- 

ming, voorkomende  in  mijn  overzigt  der  ichthyologische  fauna 

van  Sumatra  (Natuurk.  Tijdschr.  v.  Ned.  ïnd.  DL  VII  1854) 

vermeld  heb  (1).  Telt  men  hierbij  nu  nog  een  aantal  van  44< 

soorten  van  de  Batoc-eilanden  (welke  in  een  geografisch  opzigl 
tot  Sumatra  behooren),  die  ik  nog  niet  van  Sumatra  zelf  heb 

ontvangen,  dan  stijgt  het  cijfer  der  thans  bekende  sumatrasche 

visschen  tot  G97  en  alzoo  tot   bijkans  700. 

(1)   In  die    opsomming    zijn    Mesoprion    botlonensis    Hikr    en    Mesoprion 

)anihinuius  ülki   foulu- vclijk  als  twee   verschillende  soorten  opgebragt. 
IX.  |M 



DESCHIPTIONES  SPECIERÜM  DIACNOSTICAE. 

CYPEINOÏDEI 

Capoeta  lelrazona  Blkr. 

Capoet.  corpore  oblongo  compresso  altitudine  22.  ad  3  in  ejus  longitudine,  la- 

titudine  2a.  circiter  in  ejus  altitudine ;  capite  obtusiusculo  4J.  ad  4a.  in  longitudine 

corporis;  altitudine  capitis  1  et  paulo,  latitudine  1§-  circiter  in  ejus  longitudine; 

oculis  lineam  rostro -frontalem  non  attingentibus ,  diametro  2a.  circiter  in  longitu- 

dine capitis,  diametro  1  fere  distantibus;  rostro  obtuso  convexiusculo  oculo  bre- 

viore;  linea  rostro-dorsali  fronte  concava;  maxillis  parvis  superiore  inferiore  vix 

iongiore  ante  oculum  desinente  3  et  paulo  in  longitudine  capitis,  inferiore  sym- 

physi  tuberculo  nullo;  cirris  labialibus  oculum  attingentibus;  labiis  gracilibus  te- 

retibus;  operculo  margine  inferiore  rectiusculo;  dentibus  pharyngealibus  uncinato- 

compressoriis?  2.3.414.3.2;  osse  scapulari  trigono  obtuso;  dorso  elevato  angu- 

lato  ventre  convexiore;  squamis  e  centro  communi  radiatim  striatis,  21  in  serie 

jongitudinali ,  11  p.  m.  in  serie  verticali,  quarum  antice  5a.  supra  lineam  lateralem; 

linea  laterali  anteriore  corporis  dimidio  tantum  conspicua,  supra  pinnas  ventrales 

desinente,  declivi ,  singulis  squamis  tubulo  simplice  notata;  pinna  dorsali  supra 

basin  ventralium  posteriorem  ineipiente,  acuta,  vix  emarginata  corpore  mnlto  hu- 

miliore,  spina  mediocri  denticulis  parvis  serrata  cum  parte  ejus  flexili  capite  bre- 

viore;  pinnis  pectoralibus  acutis  ventrales  attingentibus  5*  circiter,  ventralibus 

acutis  6^.  circiter,  caudali  profunde  excisa  lobis  acutis  3a.  circiter  in  longitudine 

corporis  j  anali  acutiuscula  vix  emarginata  dorsali  breviore  et  multo  humiliore ; 

colore  corpore  superne  pulcbre  dilute  viridi,  inferneargenteo;  rostro  pulchre  rubro; 

squamis  dorso  lateribusque  margine  fusco  arenatis;  fasciis  corpore  4  transversis 

nigricantc-violaceis ,  fascia  la  oculari  nucha  cum  fascia  lateris  oppositi  unita  in- 

ferno pracoperculo  desinente,  2a  dorso-ventrali  superne  quam  inferne  multo  latiore 
paulo  ante  pinnam  dorsalem  ineipiente  et  paulo  ante  basin  ventralis  desinente,  3» 

dorso-anali  paulo  postrorsum  curvata  ubique  acque  lata  paulo  post  pinnam  dorsa- 

lem ineipiente  et  parte  pinnae  analis  anteriore  desinente,  4*  caudali  basi  pinnae 
caudalis  approximata;  pinnis  dorsali  et  ventrali  totis  fere  nigris  basi  tantum  rubris 

et  rubro  marginatis;  pinnis  ceteris  pulchre  rubris. 

B.  3.   !).  4/8  vel  4/9.  P.  2/12.    V.  2/8.    A.  3/5  vel  3/6.  C.  8/17/8  lat. 
brev.  incl. 

Ilabit.  Lahat,  Provinciae  PaJembang,  in  fiuviis. 

I  ongitudo  E»  speciminum  30'"  ad  42':'. 

Aaiim.     Deze    kleine    doch    sierlijke   soort    is     zeer    gemak- 
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kelijk  kerkenbaar  aan  hare  4  zwarte  ligchaamsbanden ,  hooglig- 

chaara,  getanden  rugdoorn,  korte  aarsvin,  weinig  talrijke  schub- 
ben, boven  de  buikvinnen  eindigende  zijlijn,  enz.    De  soort  heefl 

veel  overeenkomst  met  sommige  kleine  soorten  van  Systomus 

van  Bengalen  ten  opzigte  van  kleurteekening  en  zijlijn ,  welke 

laatste  bij  Systomus  sopkore  McCL,  Systomus  ticio  McCL,  Sys- 
tomus phatunlo  CV.,  Systomus  gelio  CV.  (alle  in  mijn  bezit) 

en  waarschijnlijk  bij  nog  andere  soorten ,  evenzeer  afgebroken  is 

en  op  meerderen  of  minderen   afstand  van  de  staartvin  eindigt. 

Luciosoma  Blkr. 

Corpus  clongatum  lucioideum.  Caput  acuturn,  rictu  amplo. 

Cirri  labiales  et  maxillares.  Labia  teretia  integra.  Maxilla  in- 

ferior  liamata.  Pinna  dorsalis  ex  parte  pinnae  anali  opposita, 

radio  simplicc  postico  gracili  flexili  edentulo.  Pinnae  pectoralcs 
subhorizontaliter  insertae. 

Aan'in.  Dit  geslacht  werd  ontdekt  door  Kuhl  en  Van  Iïas- 
set/t.  Zij  noemden  het  Labeobarbus ,  welke  naam  echter  sedert 

gegeven  is  aan  geheel  andere  soorten.  De  heer  Valenciennes 

oordeelde  de  afzondering  van  dit  geslacht  van  Barbus  niet  noo- 

dig  en  beschreef  de  eenige  hem  bekend  gewordene  soort  onder 

den  naam  van  Barbus  setigerus.  Er  is  echter  mijns  inziens 

meer  aanleiding  om"  die  soort  van  Barbus  af  te  zonderen,  dan 
de  soorten,  welke  thans  onder  Labeobarbus,  Systomus  en  Ca- 

poeta  gebragt  zijn.  Zij  is  toch  naar  eene  geheel  eigene  tijpe 

gebouwd.  Haar  slanke  bouw,  snoekachtige  vormen ,  achterwaart- 

sche  plaatsing  der  rugvin,  wijde  bekspleet,  bijkans  horizontale 

positie  der  uitgespreide  borstvinnen,  buigzaamheid  der  onverdeel- 

de rugvinstralen  enz.  doen  haar  aanmerkelijk  van  de  overige 
soorten  van  Barbus  verschillen.  De  naam  Labeobarbus  niet  meer 

op  haar  toegepast  kunnende  worden,  stel  ik  dien  van  Luciosoma 
voor. 

Het  geslacht  schijnt  tot  den    Indischen  Archipel    beperkt  te 

zijn.   Ik  ken  er  slechts  twee  soorten  van,  t.  w.  Luciosoma  se 

rum  Blkr    van  Java  en    Sumatra  en    Luciosoma  3pilopleura  Blkr 
van  Oost-  Sumatra. 
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Luciosoma  setigerum  Blkr. 

Lucios.    corpore  elongato     compresso ,    altitudine  5£  ad  G{  in  ejus    longitudine, 

latitudine  ]l  ad   2  fere  in  ejus    altitudine;    capite    acuto  5    ad  5*   in     longitndine 

corporis;    altitudine    capitis    1|  circiter,    latitudine   2|  ad  2  in  ejus  longitudine; 

oculis  diametro  3*   ad    4    circiter  in  longitudine  capitis,  1|.  ad  1|  in  capitis  parte 

])Ostoculari ,  1|    ad    1  ]    distantibus;  linea  rostro -dorsali  humili    capite    declivi  rec- 

tiuscula,  nueha  dorsoque  convexa;    rostro  acuto    oculo  junioribus   non  aetate  pro- 

vectis  paulo  tantum  longiore  ,  non  ante  os  prominente;   maxillis ,  ore  clauso,  sub- 

aequalibus,     superiore  sub    oculi    dimidio   anteriore    desinente    2  ad  2  et  paulo  in 

longitudine  capitis,  mediocriter  deorsum  protractüi;  maxilla  inferiore  s}^mpbysiun- 

cinata;   rictu  valde  obliquo  ;    labiis  gracilibus    tcretibus  ;    cirris  maxillaribns  cirris 

labialibus  longioribus   ossa  suborbitalia  posteriora,    labialibus  praeoperculi    limbum 

])osteriorem  attingentibus ;  operculo  multo  minus   duplo  altiore   quam  longo ,  mar- 

gine    inferiore    rectiusculo  vel     concaviusculo ;    dentibns    pharyngealibus   uncinato- 

cochlearibus    2.4.414.4.2.  vel  2.4.515.4.2;   osse  scapulari  acuto;  dorso  ventre 

humiliore;  squamis  dimidio  libero  radiatim  striatis,  42  vel  43  in  linea  laterali ,  8 

vel  9  in  serie  transversali ,  quarum  5^-  supra  lineam  lateralem;  linea  laterali  deor- 

sum curvata  lineae  ventrali  multo  magis  quam  lineae  dorsali   approximata,  singu- 

lis  squamis  tubulo  simplice  notata;   pinna  dorsali  radiis  mediis  radiis  analibus  anticis 

opposita ,  acuta ,  emarginata,  junioribus  corpore  non  altiore,  aetate  provectis  cor- 

pore  altiore,  radio  simplice  postico    cartilagineo   gracili,    flexili,    edentulo;    pinnis 

pectoralibus  acutis  latis  ventrales  attingentibus  5  ad  4>-,  ventralibus  latis  radio  1° 

in  filum  apice  bifidum    producto  4  £  circiter ,    caudali   profnnde    emarginata    lobis 

acutis  4^.  ad  4*   in  longitudine  corporis;    anali    acuta    emarginata ,■  dorsali   bumi- 
liore  vel  non  humiliore,    multo  altiore  quam  basi    longa ,    radio    simplice    postico 

toto  cartilagineo  flexili:   colore  corpore  superne  viridi  marginibus  squamarum  pro- 

i'undiore  ,  interne  argenteo ;    fascia  longitudinali  cepbalo-caadali    nigricante-violaeea 
aetate   provectis    continua,    junioribus    interduin  ex  maculis    rotundis  30  p.  m.  in 

seriem   longitudinalem  dispositis  composita,    caudae  dimidio    superiore    cum    fnscia 

pinna  caudali  superiore  coalescente;   pinnis    flavescentibus ,    dorsali,    anali  caudali- 

que  dimidio  basali  rubris,    caudali  utroque  lubo    medio    t'ascia    longitudinali  nigri- 
cante-violacea. 

B.  3.  ]).  2/7  vel  2/8  vel   3/7  vel  3/8.  P.  2/14.  V.  2/8.  A.  3/G  vel  3/7. 

C.  7/17/7  vel  8/17/7  vel  8/17/8   (lat.  brev.  inch). 

Synon.  Barbus  setigerus  CV.  Poiss.   XVI  p.  153  tab.  469. 

Barbeau  seügere  CV.  ibid. 

Barbus  podonemus  Blkr,     Verb.   Pat.    Gen.   XXII  Icbth.    Midd.   Oosfc- 

Java  p.  18. 

Ikan    Wader  Indig.  Surab. 

Ilabit.  Labat,  Solok,  Sumatrae  insulae  ,  in   fluviis. 

Patavia,  Pecassi ,  Surabnja,  Kediri,  Rankasbetong ,  Javae  insulae,  in  fluviis. 

Longitudo  18  spcciminum  90'"  ad  205'", 

Aanm,  De  beschrijving  en  afbeelding  dezer  soort  in  de  groote 
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Histoire  naturelle  des  Poissons  laten  in  meerdere  opzigten  te 

wenschen  over.  Zoo  vertoonl  de  afbeelding  niets  van  dm  over- 

langschen  ligchaarasband  en  van  de  staart vinban oen,  terwijl  er 

de  rugvin  mot  nagenoeg  hare  gelieele  Lengte  hoven  de  aarsvin 

is  geplaatst  Jk  beschreef  haar  daarom  in  liet  begin  van  1849 

tijdens  mijn  verblijf  te  Ambarawain  Midden- Java,  ver  van  mijn 
kabinet  verwijderd,  als  eene  eigene  soort  naar  voorwerpen  van 

Soerabaja,  welker  toestand  van  bewaring  overigens  ook  nog  te 

wensohen  overliet.  Sedert  heb  ik  een  grooter  aantal  voorwerpen 

kunnen  waarnemen  en  daarnaar  de  bovenstaande  beschrijving 

ontworpen. 

Luciosoma  spilopleura  Blkr. 

Lucios.  covpore  elongato  compresso,  altitudine  6  fcre  in  ejus  longitndine,  lati- 

tudine  1  *  ad  2  fcre  in  ejus  altitudine  ;  capite  acuto  5  et  paulo  in  longitndine 

corporis;  altitudine  capitis  l£  circiter,  latitudine  2^  circiter  in  ejus  longitndine; 

oculis  diametro  3*  circiter  in  longitndine  capitis,  1*  circiter  in  capitis  parte  post- 

ocnlari ,  1  et  paulo  distantibus;  linea  rostro-dorsali  humillima  capite  declivi  rec- 

tiuscula,  nucha  dorsoque  couvexiuscula;  rostro  acuto  oculo  non  longiore,  non  ante 

os  prominente;  maxillis  ore  clauso  aequalibns,  snpcriorc  sub  oculi  dimidio  anteriore 

desinente  2  in  longitndine  capitis,  mediocriter  deorsum  protractili  j  maxilla  iuferiore 

symphysi  uncinata  ;  rictu  valde  obliqno ;  labiis  gracilibus  teretibus;  cirris  maxil- 

laribus  cirris  labialibus  multo  longioribus  media  opercula,  labialibus  praeoperculi 

dimiJium  posterius  attingentibus;  operculo  multo  minus  duplo  altiorc  quani  longo 

margine  inferiore  concavinsculo;  dentibus  pharyngealibus  imcinato-contusoriis  2.  4. 

515.4.2;  osse  scapulari  acuto  rotundato  ;  dorso  ventre  multo  humiliore ;  squamis 

(limidio  libero  longitudinaliter  snbradiatim  striatis ,  42  p.  m.  in  linea  laterali,  8  vel  9 

in  serie  transvcrsali  quarum  (medio  corpore)  5j.  supra  lineam  latcralcm;  linea  la- 

terali deorsmn  curvata  lincae  ventrali  multo  magis  quam  lineae  dorsali  approximata, 

singulis  squamis  tubulo  simpliee  notata  ;  piuua  dorsali  radiis  mediis  radiis  analibus 

anticis  opposita,  acuta ,  emargiuata,  altitudine  Ij  ad  II  in  altitudine  corporis  , 

radio  simpliee  postico  cartilagineo  gracili  flexili  edentulo ;  pinnis  pectoralibus  r.cutis 

lnti*  ventralcs  attingentibus  4\  ad  4*,  yentralibus  acutis  latis  radio  1°  product jG.^ 

circiter,  caudali  profunde  emarginati  lobis  acutis  4  circiter  in  longitudinc  corporis; 

anali  acuta  emarginata,  dorsali  non  humiliore,  non  multo  altiore  quam  bnsi  longa , 

radio  simpliee  postico  toto  cartilagineo  flcxili;  colore  corpore  superne  dilnte  vindi 

marginibus  squamarum  profundiore,  infernc  argentco;  mnculis  utroque  latere  13 

oblongo-rotundis  coernlescente-violacei>  in  seriem  longitudinalem  dispositis;  pinnis 
unvesccnto-byalinis:  caudali  rosea  fasciis  3  lougitudinnlibus  nigro-violnceis ,  f:,<ri:i 
media  radiis  mediis,  fiscus  latornlibus  radiis  pinnae  marginalibui  brevibui  inei- 

is  uirtTL'-ine  pinnae  posteriore  intra  apiecs  desinentibus. 
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B.  3.  D.  2/7  vel  2/8.   F:  2/14.  Y.  2/8.  A.  S/6  vel  3/7.  C.  S/17/S  (lat. 
brev.  inclus.). 

Habit.  Lahat,  in  fluviis. 

Longitudo  speciminis  unici  108'". 

Aanm.  Deze  soort  is  na  verwant  aan  Luciosoma  setigerum  CV. 

doch  stellig  eene  eigene  species.  Zij  is  voornamelijk  kenbaar 

aan  hare  eenreijige  groote  langwerpige  weinig  talrijke  zijvlekken 
en  drie  donkere  staartvinbanden,  waarvan  de  middelste  het 

midden  der  vin  inneemt  en  de  zijdelijke  op  'de  korte  randstra- 
len  beginnen  en  de  vintoppen  vrijlaten;  voorts  aan  de  overlang- 

sche  rugvin-  en  aarsvinbanden ,  weinig  verlengde  buikvinnen, 
betrekkelijk  grootere  oogen,  langere  voeldraden,  enz. 

Roïiita  brachjnotoplerus  Blkr. 

Kobit.  corpore  oblougo  compresso,  altitudine  4*.  circiter  in  ejus  longitudine , 
latitudine  2  circiter  iu  ejus  altitudine;  capite  acutiusculo  convexiusculo  5l  circiter 

ia  longitudine  corporis;  altitudine  capitis  \\  circiter  in  ejus  longitudine;  oculis 

diametro  3  circiter  in  longitudine  capitis,  diametro  1*  circiter  distantibu's  ;  linea, 
rostro-dorsali  capite  nuchaque  convexiuscula;  rostro  convex o  rotundato  paulo  ante 

os  prominente  oculo  vix  vel  non  longiore ,  poris  conspicuis  nullis ;  maxilla  superiore 

maxilla  inferiore  longiore  ante  oculum  desinente ;  labiis  papillis  conieis  subfitnbriatis; 

cirris  labialibus  pupillam  attingentibus  cirris  maxillaribus  oculum  non  attingentibus 

multo  longioribus ;  mento  parum  concavo;  dentibus  pharjmgealibus  uncinato-contu- 

soriis  2.4.515.4.2;  osse  scapulari  trigono  acutiuscule  rotundato;  dorso  angulato 

ventre  altiore ;  linea  laterali  antice  paulo  declivi  tune  rectiuscula  lineam  rostro-caudalem 

vix  attingente  ,  singulis  squamis  tubulo  simplice  notata;  squamis  parte  libera  lon- 

gitudinaliter  striatis,  34  p.  m.  in  linea  laterali,  11  vel  12  in  serie  vertieali ;  pin- 

na  dorsali  ante  pinnas  ventrales  incipiente,  longitudine  4i  ad  4*  in  longitudine 

corporis,  corpore  paulo  humiliore,  acuta ,  emarginata,  radio  nullo  producto;  pin- 
nis  pectoralibus  rotundatis  ventrales  non  attingentibus  et  ventralibus  acutis  C  et 

paulo  ad  6*.,  caudali  profunde  incisa  lobis  acutis  4*.  circiter  in  longitudine  cor- 
poris ;  anali  dorsali  paulo  humiliore  acuta  parum  emarginata  posticc  rotundata  ; 

colore  corpore  supernc  viridi,  marginibus  squamarum  fusco  arenatis,  inferne  ar- 

genteo;  fascia  ocnlo-caudali  diffusa  fusco- violaeea ;  pinnis  pulcbre  rosco-rubris , 
dorsali  et  anali  membrana  fusco  arenatis,  dorsali  basi  ante  singulos  radius  macula 

parva  rotunda  nigricante-fusca. 

B.  3.  D.  4/10  vel  4/11.  P.  2/14.  V.  2/8.    A.  3/5  vel    3/6.    C.  7/17/7 

(lat.  brev.  incl). 

Habit.   Lahat,  in  fluviis. 

Lougitudo  speciminis  unici  90'". 

Aanm.  Van  alle  soorten  van  Rohita  mijne  verzameling,  heeft 
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de  onderwerpelijke  de  minste  rugvinstfalen.    Reeds  daaraan  hei 

kenbaar,  wordt  hare  onderkenning  nog  gemakkelijk  gemaakt 

door  haren  gladden  snuit  en  overlangschen  ligcliaamsband,  enz. 

hare  korte  rugvin  betreft  is  zij  verwant  aan  Rohita  c/ia- 

gunio  VA'.,  welke  echter  volgens  de  groote  Histoirc  naturelle  des 

Poissons  slechts  12  rugvinstralen  (lees  4/'9  of  4/10)  zou  hebben. 
Deze  Rohita  heeft  bovendien  2  borstvinstralcn  meer,  de  buik- 

lijn nagenoeg  regt  en  band  vorm  ig  gereide  zwarte  vlekjes  op 

dvn  rug,  terwijl  er  de  oogstaartband  ontbreekt,  Rohita  mora- 
Uus  CV.  heeft  hetzelfde  aantal  rugvin  stralen,  ̂ och  den  kop 

grooter,  den  snuit  meer  uitpuilend,  mist  den  oogstaartband,  enz. 

Nog  eene  derde  soort  van  Bengalen  ,  Rohita  jaolius  CY.,'  heeft 
ook  eene  korte  rugvin  met  9  of  10  verdeelde  stralen,  maar  mist 

evenzeer  den  overlangschen  ligcliaamsband  en  heeft  den  kop  be- 
trekkelijk veel  langer  en  breeder. 

In  de  zoete  wateren  van  Banten,  in  \V  est- Java,  moet  nog 
eene  soort  leven,  welke  ik  niet  bezit,  doch  door  Van  Hasselt 

werd  ontdekt  en  in  de  groote  Histoire  des  Poissons  onder  den 

naam  van  'Rohita  microcephalus  beschreven.  Deze  zou  insgelijks 
slechts  10  verdeelde  rugvinstralen  hebben,  maar  de  kop  zou  er 

meer  dan  6\-  maal  gaan  in  de  lengte  des  ligchaams,  de  onder- 

lip dun  zijn,  de  rugvin  zeisvormig,  het  aantal  borstvinstralen 

13,  terwijl  er  de  overlangsche  ligcliaamsband  almede  zou  ont- 
breken, enz. 

Ik  meen  alzoo  geregtigd  te  zijn  het  bovenbeschreven  voor- 

werp een'  eigen1   soortnaam  te  geven. 

Lobocheilos  pleurotaenia  Blkr. 

Lobocheil.  corpore  elongato  compresso ,  altitudine  5  fere  in  ejus  longitudinc , 

latitudine  li  circiter  in  ejus  altitadine;  capitc  convexe»  rotundato  i>*  ad  6  in  lon- 

inc  corporis;  altitadine  capitis  1>  ad  li,  latitndine  1 1  ad  1*  in  ejus  longi- 

tudinc; oculis  diametro  3»  ad  3|  in  longitudinc  capitis,  diametro  \\  ad  1*  di- 
stantibus,  maxima  parte  in  posteriorc  dimidio  capitis  sitis;  linea  interoculari  con- 

:  rostro  convexo  rotundato  cculo  minus  duplo  lougiorc,  carnoso,  poris  nu- 

mero- -ito,  ante  os  prominente  ;  maxiila  superiorc  maxilla  inferiorc 

longiore  ante  oculum  desinente;  labiis  valdc  carnosis ,  superiorc  rugoso,  inferiorc 

lubo  acecssorio  lato  q  ris  maxillaribus  pupilla  Longioribns  cirris  labialibus 

brevioribus,  labialibus  oculum  attingentibus  j  operculo  duplo  vel  plus  duplo  altiore 
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quam  longo ,  margine  infciiore  rectiusculo  vel  coiivexiusculo;  dentibus  pbaryngea- 

libus  aggregatis  2.  3.  414.  3.2;  osse  scapulari  trigono  acute  rotundato;  linea  ros- 

tro -dorsali  dorso  anteriore  nucbaque  convexa ;  dorso  ventre  altiore;  linea  laterali 

antice  declivi  post  pinnas  pcctorales  rectiuscula ,  lineam  rostro-caudalem  non  at- 

tingente,  singulis  squamis  tubulo  simplice  notata;  squamis  parte  libera  longitudi- 

naliter  striatis  ,  34  in  linea  laterali,  11  in  serie  transversali,  quarum  5*  supra  li- 
neam lateralem;  inguinibus  squamis  elongatis;  pinna  dorsali  ante  pinnas  ventrales 

incipiente,  acutissima*  valde  emarginati,  corpore  non  vel  vix  altiore;  pinnis  pec- 

toralibus  acutis  ventrales  non  attingentibus  6  ad  5',  ventralibus  acutissimis  6  ad 

5»,  caudali  profunde  incissa  lobis  acutisimis  3*  ad  3?s  in  longitudine  corporis ; 
anali  valde  acuta  emarginata  dorsali  paulo  huniiliore  plus  duplo  altiore  quam  basi 

longa;  colore  corpore  superne  viridi,  inferne  argenteo;  squamis  dorso  lateribusque 

singulis  basi  macula  oblonga  vel  trigona  transversa;  fascia  insuper  cephalo-caudali 

nigricante-violacea;  pinnis  aurantiaco-roseis ;  caudali  margine  superiore  et  inferiore 
violascente-coerulea;  dorsali  fusco  arenata. 

E.  3.  D.  4/10  vel  4/11.  P.  2/14  vel  2/15.  V.  2/8.  A.  3/5  vel  3/6.  C. 

7/17/7  (lat.  brev.  incl.) 

Habit.  Labat,  in  fiuviis.  ' 

Longitudo  2  speciminum  145'"  et  216'". 

Aanm.  Deze  soort  is  kenbaar  aan  hare  betrekkelijke  lange 

lip-  en  kaaksdraclen,  10  of  11  gespletene  rugvinstralen  en 

overlangschen  zwart-violetten  kopstaartband.  Zij  is  het  naaste 
verwant  aan  Lobocheilos  Schwanefeldii  Blkr  (Nat.  Tijdschr.  Necl. 

Indië  YI  p.  523),  bij  welke  echter  het  ligchaam  slanker  is,  de 

oogen  kleiner  zijn,  de  kaaksdraden  naauwelijks  zigtbaar  en 

de  gesplitste  rugvinstralen  slechts  ten  getale  van  8  of  9,  ter- 

wijl er  de  overlangsche  ligchaamsband  ontbreekt.  Eene  andere 

zeer  verwante  soort  is  Lobocheilos  cobiüs  Blkr  (Nat.  Tijdschr. 

Ned.  Indië  VI  p.  523).  Hoezeer  ik  meer  dan  40  voorwerpen 

daarvan  bezit,  afkomstig  van  Java  en  Sumatra,  is  het  grootste 

dier  voorwerpen  slechts  44"  lang.  Het  is  mij  onbekend  of  deze 
soort  veel  grooter  wordt.  Zij  heeft  den  overlangschen  ligchaams- 

band met  Lobocheilos  pleur otaenia  gemeen,  maar  daar  zij  twee 

rugvinstralen  meer  heeft  dan  laatstgenoemde,  behoort  zij  vrij 
zeker  tot  eene  andere  soort. 

In  het  aangehaalde  Tijdschrift  heb  ik  onder  den  naam  van 

Lobocheilos  helcrorlujnchos  eene  soort  beschreven,  welke  mij, 

zooals  ik  aan  het  hoofd  dezer  bijdrage  reeds  heb  gezegd, 

thans  voorkomt  tot  een  eigen  geslacht  te  behooren,  verschillen- 

Ie  van   Lobocheilos  en  Labeo  door  eene  geheel  eigene  vorming 
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van  de  onderkaak,  welke  als  fcweehoortfig  ia  en  door  eene  oven 

merkwaardige  verdeelmg  van  den  snuit  in  eene  onder- en  boven- 

lid ft  door  eene  diepe  dwarsche  insnijding.    IL  Btel  voor  dii 

slacht  ie  noemen  Schi  Tot  dit  geslacht  behooren , 

behalve  de  genoemde  sumatrasche  soort,  welke  ik  van  Solok, 

en  van  Lahat  ontving,  ook  Cyprinu*  gott/la  en  Cvprinus 

[Bangana)  falcata  van  de  Illustrations  of  Endian  Zoölogv. 

k 

s  leptosoma  Blkr. 

Leucisc.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  5J  ad  5i  in  ejas  longitudine, 

latitudine  2  circiter  in  eju9  altitudine;  capite  acuto  4».  iii  longitudine  corporis 

absque  ,  6  in  longitudine  corporis  cum  pinua  caudali ;  altitudine  capitis  1  *.  circi- 

ter ,  lntitudine  2  in  ejus  longitudine ;  oculis  diametro  11  ad  3  in  longitudine  ca- 

pitis ,  diametro  1  circiter  distantibus ;  rostro  acuto  oculo  breviore;  maxillis  acqua- 

libus  superiore  pamm  protractili  vix  ante  oculum  vel  sub  oculi  parte  anteriore 

desincntc ,  inferiore  valde  adscendente  symphysi  subuncinata ;  dentibus  pharyngea- 

libus  uncinato-contusoriis  1.3.515.3.1  vel  2.3.515.3.2;  ossc  scapulari  trigono 

apice  acuto  ;  dorso  ventre  non  vel  vix  altiore  ;  vcntre  non  cultrato  obtuso  ;  linea 

laterali  valde  curvata  lineae  ventrali  multo  magis  quam  lineae  dorsali  approximata, 

singulis  squamis  tubulo  simplice  notata,  basin  pinnae  caudalis  attingente  ;  squamis 

parte  libera  longitudinaliter  striatis,  32  p.  m.  in  linea  laterali,  7  p.  m.  in  serie 

transversali,  quarum  4  supra  lineam  lateralem;  pinna  dorsali  pinnas  ventrales  inter 

et  analem  sita,  ventralibus  magis  quam  anali  approximata,  valde  acuta ,  non  ernar- 

ginata  vix  convexa  corpore  paulo  altiore  ;  pectoralibus  acutis  ventrales  non  attin- 

gentibus  5£  circiter,  ventralibus  acutis  7  et  paulo  ad  7-J ,  caudali  profunde  incisa 

lobis  aeutis  3»  ad  4  in  longitudine  corporis;  anali  brevi  acuta,  emarginata,  dor- 

sali humiliore ,  altiore  quam  basi  longa ;  colorc  corpore  superne  dilute  viridi  in- 

ferue  margaritacco ;  fascia  eepbalo-caudali  argentea;  squamis  dorso  latcribusque 

arena  fusca  marginatis;  piunis  llavcscentc-byalinis,  dorsali  crmdalique  membrana 

plus  mii.usve  fusco  arenatis. 

B.  3.  I).  2,7  vel  2/8.  P.  1/13.  V.  2/7.  A.  3/5  vel  3/6.  C.  7/17/7.  lat. 
brev.  inclus. 

llabit.   Lahat,   in   fluviis. 

Longitudo  2  speciminum   65'"  et  94". 

Aanm.  Deze  soort  is  zeer  na  verwant  aan  Leuciscuê  laterv- 

siriatus  V.  Hass.  en  Leuciscus  cyanotaenia  Blkr,  vooral  aan 

laatstgenoemde,  waarvan  zij  echter    verschilt    door    slanker  lig- 
l.\  20 
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chaam,  korteren  kop,  hoogere  en  minder  bolle  rugvin,  aanmer- 

kelijk langere  staartvin   kwabben,  enz. 

Epalzeorhijnchos  Blkr. 

Os  inferum  rictu  parallelogrammico.  Rostrum  valde  prominens 
camosum.  Labium  rostrale  crenulatum.  Labia  vera  uulla. 

Plica  menti  lobum  camosum  marginem  oris  versus  directum 
efficiens.  Cinï  4  rostrales  et  labiales.  Radius  dorsalis  et  analis 

simplex  posticus  cartilagineus  gracilis  fiexilis  edentulus. 

Aanm.  Dit  geslacht  staat  in  dezelfde  verhouding  tot  Crosso- 

cheilos Blkr,  als  Lobocheilos  Blkr  staat  tot  Labeo  Val.,  onder- 

scheidende het  zich  slechts  vanx  Crossocheilos  door  de  aanwezig- 

heid van  lipdraden.  Overigens  is  het  geheel  naar  de  tijpe  van 

Crossocheilos  gebouwd  en  heeft  denzelfden  slanken  habitus, 

vooruitstekenden  snuit  en  bekvorming. 

Epalzeorhyuchos  kalojoterus  Blkr. 

Epalzeorb.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  6  fere  ad  6'  in  ejus  longi- 

tudine, latitudine  11  ad  1*  in  ejus  altitudine;  capite  acutiusculo  depresso  5  ad 

51  in  longitudine  corporis;  altitudine  capitis  l£  ad  2  fere,  latitudine  1|  ad  1*. 

in  ejus  longitudine;  oculis  diametro  3  et  paulo  ad  3*  fere  in  longitudine  capitis, 

diametro  Ia.  ad  l1  distanti  bus ;  rostro  acuto  depresso  oculo  longiore  antice  con- 

vexo  ante  os  prominente ,  poris  vix  conspicuis  obsito ;  labio  rostrali  carnoso  pro- 

funde  et  regulariter  crenulato;  labiis  maxillis  integris ,  supramaxillari  gracili,  infra- 

maxillari  lobum  convexum  carnosum  efficiënte;  rictu  infero  transverso,  parum  cur- 

vato ,  longe  ante  oculum  desinente ;  cirris  valde  conspicuis ,  rostralibus  et  labi- 

alibus  subaequalibus  oculo  ncn  vel  vix  longioribus;  operculo  margine  inferiore 

rectiusculo  vel  convexiusculo;  dentibus  pharyngealibus  aggregatis  2.4.515.4.2, 

vel  3.3.515.3.3;  apertura  branchiali  post  oculum  desinente;  osse  scapulari  tri- 

gono  acute  rotundato;  dorso  humili  ventre  vix  convexiore;  linea  laterali  antice 

declivi,  turn  recta,  basiu  pinnae  caudalis  attingente,  singulis  squamis  tubulo  simplico 

notata;  squamis  parte  libera  longitudinaliter  striatis,  35  p.  m.  in  linea  laterali, 

9  vel  10  in  serie  verticali ;  pinna  dorsali  media  basi  pinnis  ventralibus  opposita , 

acuta,  emarginata,  corpore  altiore;  pinnis  pectoralibus  subhorizuntaliter  insertis  ventra- 

les non  attingentibus  acute  rotundatis  5*.  ad  6  fere,  ventralibus  Iatis  acutis  6  et  paulo 

ad  6*  caudali  profunde  exisa  lobis  acutis  4a  ad  4*.  in  longitudine  corporis;  anali 

ctcuta  vix  emarginata,  duplo  circiter  altiore  quam  basi  longa,  corpore  non  vel  vix 
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hmniliu.c ;  oorpo  :s  3  longitudinalilwa    contiguia  notato,    superior» 

>-caudali  coeruleo-Tiolacea  eapul  doranmqne  auperne  amplectente,   media  au- 

reo-rubra  gxaoüiore  anpraocnlo-caudali  baain  caudalis  auperiorem  attingente ,  infe- 
riore  roatro-ooolo-oaudali  latiore  coeruleo-violaoea  forc  k.ta  supra  lincam  lateralem 

mediam  baain    caudalis    intrante    et    margine  caudalis  posteriore 

nente  inferne  vitta  gracili  aurantiaca  limbataj  corpore  inferno  roaeo ;  pinnia  pulchre 

ruims,  dorsali  et  anali  faacia    latissima    longitudinali    obliqna  nigricante-violacea , 

doraali  inanper  »t  baai  nigricantc-viola<  libua  macula  maxima  diffuaa  ni- 

gria  :  te-violacea. 

B.  3.    1).  4/s  vel  V9-    P'  2    14  vèl  V15'    V.  2/8%    A.  3/5  vel  3/6.  C. 

8/17/8  vel  7/17/7  (lat.  brev.  incl.). 

Synon.  Barbus  kaloptsrus  Blkr,  Nat.  TijJaclir.  Ned.  Ind.  I,  1850  p.  13. 
llalit.   Lahat,  Snmatrae  occülentalis,  in  flnviia. 

Bandjermasin ,  Burnco  adstro-orientalis ,  in  flnviis. 

Longitudo  5  speciminum  70'"  ad  ?>'! '" . 

Aanm.  Ik  beschreef  deze  soort,  thans  reeds  ruim  5  jaren 

geleden,  naar  een  voorwerp  van  Borneo,  onder  den  naam  van 

luirbus  Icalopterus.  Hoezeer  ik  toen  reeds  aarzelde  haar  onder 

het  geslacht  Barbus  te  plaatsen,  liet  de  toestand  van  bewaring 

der  monddeelcn  van  het  toen  ter  mijner  beschikking  zijnde  spe- 

cimen niet  toe,  haar  eene  juiste  plaats  in  de  groote rei  der  kar- 

perachtige visschen  aan  te  wijzen,  'te  meer  daar  de  4  wel  ont- 
wikkelde voeldraden  en  korte  rugvin  mij  ten  dien  opzigte  eenig- 

zins  in  verlegenheid  brasten.  Sedert  ontving  ik  beter  bewaarde 

voorwerpen  van  Palembang  en  Lahat,  welke  mij  deden  ontwa- 

ren, dat  de  soort  in  habitus  en  bekvorming  na  verwant  is  aan 

Crossoclieilos  oblongus  Blkr  en  onder  dit  geslacht  zou  behooreu 

plaats  te  nemen,  indien  niet  de  aanwezigheid  van  de  wel  ont- 
wikkelde lipdraden  haar  in  verhouding  bragten  tot  Crossoclieilos 

als  mijne  soorten  van  Lohocheilos  Blkr  staan  tot  die  van 
Laheo  Yal. 

De  bovenstaande  beschrijving  is  naar  cene  rei  van  uitmuntend 

bewaarde  voorwerpen  genomen  en  dient  in  de  plaats  gesteld  te 

worden  van  mijne  vroegere. 

De  soort  wordt  aanmerkelijk  grooter  dan  de  beschreven  o 

voorwerpen.  Ik  bezit  een  specimen  van  1331"  lengte,  doch 
ik  heb  in  mijne  beschrijving  daarvan  ̂ cen  gebruik  gemaakt 

omdat  het   zich  in  een'  al  te  gebrekkigen  toestand  van  bewaring 
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bevindt.  Slechts  mijne  opgave  der  keelgatsbeenstanden  is  naar 

die  van  dit  grootere  exemplaar  genomen,  omdat  de  waarneming 

dier  tanden  bij  de  kleine  voorwerpen  zeer  moeijelijk  is. 

SILUEÖÏDEI. 

Pimelodus  platypogonides  Blkr. 

Pimelod.  corpore  elongato  ,  altitudine  6*   ad  6|,  latitudine   maxima  5 £  ad  6  in 

ejus  longitudine ;   capite  convexo  depressiusculo  antice  subsemicirculariter  rotundato 

5»   ad  52/  in  longitudine  corporis;    altitudine  capitis  la/2  circiter,   latitudine   lVs 

ad  l1/*  circiter  in  ejus  longitudine  usque  ad  apicem  operculi ;  linea   jo>tro -dorsali 
convexa;    oculis    diametro  7  ad  8  in  longitudine    capitis;    scuto    capitis    cristaque 

interparietali  glabris  ;  crista  interparietali  gracili  duplo  circiter  longiore  quam  ba- 

si  lata  apice  acuto  os  interspinosum  glabrum  latum  fere  attingente;   cirris  8,  na- 

salibus  oculum  non  attingentibus ,    labialibus  latis  compressis   apicem  operculi  su- 

perantibus ,  inframaxillaribus  externis  inframaxillaribus    internis    paulo    longioribus 

spinam  pectoralem  attingentibus;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  longiore;  rictu 

latitudine     capita    duplo    vel    plus    duplo    breviore ;     dentibus    maxillis    aequalibus 

conspicuis ;    ve^ica  natatoria    nulla;  cute  capite  totoque  corpore  glandulosa,  glan- 

dulis    humilibus    confertis    non    seriatis ;  pinnis  radio  producto  nullo;  dorsali  ra- 

diosa  acuta  convexa  spina  valida   postice  bi-ad  quadri- dentata  parte    ossea  corpore 

non  vel  vix    humiliore;    dorsali    adiposa    oblique    tetragona    basi    dorsali    radiosa 

longiore    et    duplo    circiter    longiore    quam    alta   post    initium    analis    incipiente; 

pectoraïibus    acutis    latis    5Vs    ad    52/5    in  longitudine  corporis  spina  nuda  crassa 

spina    dorsali    longiore  postice  dentibus  8  ad  10  magnis    armata;    ventralibus  la- 

tis obtusis  8  circiter,    caudali  profunde  excisa    lobis    acutis    subaequalibus  4*/s  ad 

42/s  in  longitudine  corporis:   anali  acuta  non  vel  vix  emarginata  ,  corpore  non  vel 

vix  humiliore ,  paulo  altiore  quam  basi  longa;    capite  et  corpore  superne  et  late- 

ribus  pulcbre  violascente-viridibus  dense  coeruleo  punctatis ;    venire  margaritaceo- 

roseo;  cute  osse  interspinoso  lineaque  laterairaurantiaca;  pinnis  aurantiacis,  dorsali 

radiosa  et  anali  basi  et  apicem  versus  fascia  lata  longitudinali  violaceo-fusca;  dor- 

sali adiposa  fusco  arenata;  pectoraïibus  apicem  versus  rnacula  diffusa  fusca  ;   caudali 

irregulariler  sed  mediis  lobis  praesertim  fusco  arenata. 

B.  6.  D.  1/6.  P.  1/9.  V.   1/5.    A.  3/9  vel  4/9.  C.  13/15/13   (lat.  brcv. 
inclus.) 

Habit.  Labat ,  in  fluviis. 

Longitudo  4  speciminum  70'"  ad  85'". 

Aanm.  Deze  Pimelodus  is  verwant  aan  Pimelodus  cyanochlo- 

ros  Blkr  en  Pimelodus  platypogon  K.  v.  H.  Zij  onderscheidt 
zich  van  beide  door  sterker  ontwikkelde  borstvindooruen  en  niGf 
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doorn,  door  hare  i»  verdeelde  borst vinstralen ,  Langere  staartvin 

en  zeer  ontwikkelde  zigtbare  huidklieren.  Zij  heeft  nog  liet 

-i  v;m  Pimelodus  cyanoc/iloros,  ook  in  kleurteekening,  docli 

voorwerpen  van  beide  soorten  van  gelijke  grootte  vergelijkende, 

ontwaart  men,  behalve  de  genoemde  verschillen,  dat  Pimelodus 

cyanochloros  minder  slank  van  ligchaam  is  en  vooral  aanmerke- 
lijk hooger  ter  plaatse  van  nek  en  kruin.  In  eene  in  bewerking 

zijnde  verhandeling,  welke  het  geheel  der  Siluroïden  van  den  Indi- 

schen  Archipel  omvat,  zal  ik  door  naanwkeurigere  beschrijvin- 

gen der  genoemde  soorten,  dan  ik  vroeger  kon  geven,  de  ver- 
schillen tusschen  die  soorten  onderling  en  met  de  ondcrwerpelijke 

no£  nader  doen  uitkomen. 

ESOCES. 

Exocoetus  speculiger  CV.  Poiss.  XIX  p.   69  ?  ? 

Van  Sibogha  ontving  ik  een  voorwerp  van  Exocoetus  van  on- 

geveer 220'"  lengte,  welks  toestand  van  bewaring  te  veel  te 
wenschen  overlaat,  dan  dat  ik  er  eene  naauwkeurige  beschrij- 

ving van  zou  kunnen  geven ,  zijnde  er  alle  vinnen  min  of  meer 

afgebroken,  de  schubben  verloren  gegaan,  enz.  Deze  Exocoetus 

behoort  tot  Exocoetus  speculiger  CV.  of  is  er  althans  zeer  na  aan 

verwant.  Mijn  voorwerp  heeft  bijna  alle  eigenschappen  dier  soort, 

doch  ik  tel  er  13  rugvin-  en  slechts  10  aarsviristralcn  en  de 

witte  of  doorschijnende  borstvinvlek  vormt  er  een'  breeden 
schuinschen  dwarschen  band,  terwijl  de  onderkaak  drie  of  vier 

dunne  korte  weinig  zigtbare  lipdraadjes  heeft.  Exocoetus  alti- 

peunis  CV.  is  eene  insgelijks  verwante  soort,  doch  het  oog  is 

er  kleiner,  de  snuit  even  lang  als  het  oog,  de  lichte  borstvin- 

band  smaller  en  zich  veel  minder  ver  achter  op  de  vin  uitstrek- 

kende, terwijl  er  12  aarsvïn stralen  zouden  zijn,  enz. 
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CLÜPE0ÏDE7. 

Clüpeichthys  Blkr. 

Ossa  supramaxillaria  maxillani  superiorem  maxima  parte  con- 

stituentia.  Ossa  intermaxillaria  bene  evoluta  prominentia.  Eictus 

magnus.  Dentes  intermaxillares ,  supramaxillares ,  palatini,  pte- 

rygoïdei,  linguales.  Pinna  dorsalis  tota  ante  analem  sita.  Pin- 

nae  ventrales.  Pinna  analis  vera  et  spuria.  Membrana  branchio- 

stega  radiis  6. 

Aanm.  De  groote  verscheidenheid  in  het  tandenstelsel  bij  de 

echte  Haringachtige  visschen  toont  weder  eene  nieuwe  tijpe  in 

dit  geslacht.  Het  verschilt  van  Clupea  Tal.  door  afwezigheid 

van  ploegbeenstanden  en  aanwezigheid  van  bovenkaaks-  en  vleu- 

gelbeenstanden ;  van  Clupeoïdes  Blkr  door  afwezigheid  van  ploeg- 

beenstanden en  aanwezigheid  van  bovenkaaks-  en  tongtanden; 

van  Sardinella  Tal.  door  aanwezigheid  van  tusschenkaaks-  en 

bovenkaakstanden ;  van  Harengula  door  aanwezigheid  van  tus- 

schenkaakstanden.  Pellona  Tal.  en  Frist/gaster  hebben  hetzelf- 

de tandenstelsel  als  Harengula.  Rogenia  Tal.  heeft  slechts  ploeg- 

beens-,  vlengeibeens-  en  tongtanden;  Spratelloïdes  Blkr  slechts 

bovenkaaks-,  onderkaaks-,  ploegbeens-  en  tongtanden;  Clupeonia 

Tal.  slechts  tong-  en  vleugelbeens tanden;  Spratella  Tal.  slechts 

gehemelte-  en  tongtanden;  Kowala  Tal.  slechts  bovenkaaks-  en 

vleugelbeenstanden;  Clupalosa  Blkr  slechts  gehemelte-,  en  Me- 

leita  Tal.  slechts  tongtanden ,  terwijl  Alausa  Tal.  alle  de  boven- 

genoemde deelen  geheel  tandeloos  heeft.  Maar  behalve  door  het 

tandenstelsel  behoort  onderwerpelijk  geslacht  van  de  overige  ge- 

noemde afgezonderd  te  worden,  wegens  de  sterke  ontwikkeling 

der  tusschenkaaks-  en  onderkaakstanden,  die  evenwel  aan  de 

symphysis  ontbreken  en  op  elk  tusschenkaaksbeen  eene  groep 

vormen  in  welke  de  achterste  tanden  de  voorste  in  lengte  over- 

treffen. De  uitranding  tusschen  tusschenkaaks-  en  bovenkaaks- 

beeu,  waardoor  het  tusschenkaaksbeen  sterk  voor  het  boven- 

kaaksbeen  uitpuilt,  geeft  aan  de  soort  een'  eigenaardigen  habi- 
tus, welke  dien  van  sommisse  soorten  van  Characinen  herinnert  en 
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waarschijnlijk  cenc  generische  waarde  heeft,  omilat  hij  berust  op 

de  betrekkelijk  sterke  ontwikkeling  van  het  tusschenkaaksbeen  het- 
welk  bestemd  is  om  aan  eene  zeer  ontwikkelde  tandengroep  plaats 

wn.  De  aarsvin  is  ook  zeer  duidelijk  van  de  valsche  twee- 

stralige  aarsvin  gescheiden,  welk  kenmerk  het  noodzakelijke 

der  generische  afzondering  van  de  soort   nog  meer   aantoont, 

Clupeichthys  goniognathas  Blkr. 

Clupcichtk.  corpore  oblongo  compressj  ,  altitudine  4Vz  circitcr  ia  ejns  longitu- 

dinc ,  latitudine  2  circitcr  in  cjus  altitudine ;  capitc  acuto  5  circitcr  in  longitudine 

corporis;  altitudine  capitis  l1/*  circitcr  in  cjus  longitudine;  oculis  membrana bya- 

lina  magna  parte  velatis,  diametro  3'/t  circiter  in  longitudine  capitis  ;  maxilla 

superiors  maxilla  inferiore  paulo  breviore  os  intermaxillare  inter  et  Bupramaxillare 

valdc  emarginata  sub  medio  oculo  obtuse  desinentc  ,  longitudine  1^.  circitcr  in  lon- 

gitudine capitis;  dentibus  iutermaxillaribus,  supramaxillaribus,  palatinis ,  pterygoï- 

deis  1  ngualibusque  bene  couspicuis,  iutermaxillaribus  inframaxillaribusqae  ceteris 

raajoribus  curvatis,  sympbysealibus  nullis;  dentibus  lingualibus  linea  lingua  media 

in  vittam  longitudinalem  dispositis;  dorso  humili  ;  ventre  cultrato  scutis  spiniferia 

17  antice  vix  postice  valde  serrato  ;  Bqnamia  cycloïdcis,  lateribus  40  p.  m.  in  serie 

longitudinali,  mediocriter  sessilibus ,  striis  transversis  vulgo  rnarginalibus  tantum 

pluribus  ad  nullis,  caudalibus  ex  parte  radiatim  striatis;  axillis  inguinibusque 

squamis  elongatis ;  linea  latcrali  vcra  inconspicua  ;  pinna  dorsali  dimidio  anteriore 

basi  ventralium  opposita,  acuta,  subtrigona,  non  emarginata,  corpore  multo  humi- 

liorc;  pectoralibus  acutis  GV2  circiter,  vcntralibus  acutis  82/3  ad  9,  caudali  pro- 

funde  exisa  lobis  acutis  5  circiter  in  longitudine  corporis ;  anali  dorsali  multo  hu- 

miliore,  acuta,  emarginata,  'multo  longiore  quam  aha,  longitudine  basi  83/4  circiter 
in  longitudine  corporis;  anali  spuria  ab  anali  vcra  satremota  biradiata  radiis  radiis 

analibus  posticis  longioribus  et  multo  crassioribus ;  colore  corpore  superne  virides- 

cente-hyalino ;  fasoia  cephalo-caudali  lata  difïusa  argentea;  pinnis  flavescente-hya- 

linis,  caudali  postice  nigricantc   marginata. 

13.  G.  1).  3/12  vel  3/13.  P.  2/9.  V.  1/7.  A.  3/14  +  2  in  pinn.  sj.ur. 

C.  1/17/1  et  lat.  brev. 

Ilabit.  Labat ,  in  fluviis. 

Longitudo  speciminis  unlci  SLT". 

Aanm.  Hoezeer  ik  slechts  een  enkel  voorwerp  dezer  soort 

bezit,  bevindt  het  zich  in  een1  uitmuntenden  toestand  van  be- 

waring, zoodat  ik  de  vermelde  gcslachts-  en  soortkenmerken 

met  de  meeste  duidelijkheid  heb  kunnen  waarnemen.    De  soort 
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is  bij    den    eersten    oogopslag    herkenbaar    aan    hare    voor    een 

haringachtigen  visch  eigenaardige  bekvorming. 

MURAENOIDEI 

Muraena  hullata  Eichcls.  Zool.  Voy.  Ereb.   Terr.    Fish.    p.    SG 

Muraen.  corpore  elongato  compresso,  altitudine  21  vel  22  circiter  in  ejus  longitudine; 

capite  acuto  8.*.  circiter  in  longitudine  corporis;  altitudine  capitis  2*  circiter  in  ejus 
longitudine;  oculis  diametro  9  ad  10  in  longitudine  capitis  ;  linea  rostro-frontali 

rostro  convexa  fronte  concava;  naribus  anterioribus  tubulatis,  posterioribus  non 

tubulatis;  rostro  acuto  convexo  oculo  minus  duplo  longiore,  non  ante  maxillam 

inferiorem  prominente ;  rictu  post  oculum  producto  21/*  circiter  in  longitudine  capitis  ; 
poris  bene  conspicuis  albo  cinctis  seriatis  margini  maxillae  superioris  et  maxillae 

inferioris  paralellis ;  dentibus  acutis  palatinis ,  nasalibus  periphericis  inframaxilla- 

ribusque  biseriatis,  vomerinis  uniseriatis;  dentibus  palatinis  utroque  latere  serie  externa 

p.  m.  16,  serie  interna  p.  m.  5  dentibus  serie  externa  longioribus ;  dentibus  nasalibus 

utroque  latere  serie  externa  p.  m.  6,  serie  interna  2  vel  3  dentibus  serie  externa  majoribus, 

mediis  2  vel  3  subulatis  mobilibus;  dectibus  vomerinis  palatinis  externis  non  brevio- 

ribus  p.  m.  8,  anterioribus  posterioribus  majoribus ;  dentibus  inframaxillaribus  utro- 

que latere  serie  externa  p.  m.  24,  serie  externa  4  vel  5,  internis  externis  multo 

1  ongioribus  mobilibus  in  anteriore  parte  maxillae  insertis;  apertura  brancbiali  oculo 

nonvelvix  mnjore,  in  media  altitudine  corporis  sita;  linea  laterali  poris  distanti- 

bus  conspicuis  notata;  pinna  dorsali  ante  aperturam  branchialem  incipiente  corpore 

minus  duplo  humiliore;  anali  postice  in  anteriore  dimidio(  corporis  incipiente  dor- 

sali duplo  circiter  liumiliore;  colore  corpore  fuscescente-umbrino  ,  pinnis  aurantiaco  ; 

corpore  maculis  rotundis  profunde  fuscis  in  series  4  longitudinales  dispositis,  raa- 

culis  liinc  inde  geminatis  serie  supcriore  et  serie  inferiore  ex  parte  basi  pinnae 

dorsalis  et  pinnae  arialis  sitis ;  maculis  basi  pinnae  dorsalis  45  ad  50  p.  m. 

D.  340  p.  m.  A.  210  p.  m.  C.  12  p.  m. 

Habit.  Siboglia  ,  Sumatrae  occidentalis ,  in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici  155':'. 

Aanm.  Wat  het  tandenstelsel  betreft  behoort  deze  soort  tot 

de  groep  van  Muraena  BlocJili  Blkr  en  Muraena  micropterus 

Blkr,  dat  is,  tot  de  groep  met  tweereijige  gehemelte-,  neus- en 
onderkaakstanden  en  eenreijige  ploegbeenstanden.  De  beschrijving 
van  het  tandenstelsel  door  den  heer  Richardson  beantwoordt  niet 

geheel  aan  de  mijne,  doch  het  komt  mij  voor,  dat  de  heer 

Kichakdson  ten  dezen  opzigte  minder  naauwkeurig  is  geweest 

dan  gewoonlijk.  Zoo  beschrijft  hij  de  neus-  en  onderkaakstanden 
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als  eenreijig,  hebbende  hij  waarschijnlijk  de  voorste  kleine  lan- 
den der  buitenste  rei  in  de  onderkaak  over  bet  hoofd  gezien 

(wat  ook  beantwoordt  aan  het  mindere  aantal  door  hem  Opge- 
srevene  onderkaakstanden  t,  w.  \G  tot  aan  de  lange  tanden  voor 

in  de  kaak)  en  de  buitenste  kleine  neust anden  niet  beschouwd 

als  in  eene  eigene  rei  geplaatst  te  zijn.  liet  onderzoek  van 

het  tandenstelsel  bij  kleine  Muraenen  vordert  veel  geduld  en 

men  zorge  daarbij  wel,  het  tusscheu  do  tanden  zieli  bevindende 

slijm  voorzigtig  weg  te  nemen  of  te  laten  uitdroogen,  waar- 
door de  pandjes,  al  zijn  ze  zeer  klein,  toch  met  behulp  van 

eene  lens  goed   waarneembaar  worden. 

Overigens  bestaat  bij  mij  >^c.m  twijfel  aangaande  de  identiteit  der 

soort.  De  geheel  eigenaardige  vlektcekening,  door  den  heer 

Riciiaudsox  naanwkenrig  beschreven,  vind  ik  even  zoo  bij  mijn 

vororwerp  terug.  Er  kan  echter  geene  sprake  van  zijn,  dat 

Muraena  bidlata  den  jongeren  leeftijdstoestand  van  Muraena 

Islngteena  Richds.  zou  voorstellen,  zoo  als  de  heer  Biciiaudson 

zelf  vermoedt.  Daartegen  pleiten  a  priori  reeds  het  tandenstel- 
sel en  het  eigenaardige  der  kleur  verdeeling,  maar  ik  kan  het 

soortelijk  verschil  verder  aantoonen,  omdat  ik  voorwerpen  bezit 

van  Muraena  isingtee?ia  van  ongeveer  gelijke  grootte,  welke 

echter  in  tandenstelsel  en  vlektcekening  geheel  van  Muraena 
bidlata  verse! lillen. 

Muraena  islngteena  Richds.  Tchth.  Vov.  Sulphur  p.   10S   t.    43 

%  i. 

Muraen.  corporc  elongato  compresso  ,  altitudine  1G  ad  22  in  ejus  longitudine; 

capitc  acuto  7  et  paulo  ad  7*/a  in  longitudine  corporis;  altitudine  capitis  3  ad  21/* 

in  ejus  longitudine;  linea  rostro-frontali  junioribus  ubique  convexa  vel  convex  ius- 
cula,  actate  provectis  fronte  valde  concavaj  oculis  diametro  7  fere  ad  9  in 

longitudine  capitis  ;  naribus  auticis  tubulatis,  posticis  non  tubulatis  ;  rostro  acuto 

convexo  oculo  duplo  fere  longiore ,  non  ante  maxillam  inferiorern  prominente ; 

rictu  post  oculum  producto  2  ad  22/<,  in  longitudine^  capitis  ;  dentibus  acutis; 

dentibus  palatinis  antice  tantum  biscriatis  ,  serie  externa  utroque  latere  12  ad  14 

anticis  ceteris    majoribus ,    serie  interna    utroque    latere  2  vel  3 ,  aetate    provectis 
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frequenter  deficientibus  ;  dentibus  nasalibus  palatinis  longioribtis  periphericis  utro- 

que  latere  4  vel  5  ,  mediis  2  vel  3  subulatis  mobilibus ;  dentibus  vomerinis  8  ad 

10  conicis  acutiusculis  dentibus  ceteris  omnibus  brevioribus;  dentibus  inframaxil- 

laribus  utroque  latere  18  ad  26  auticis  4  lateralibus  multo  longioribus;  apertura 

branchiali  oculo  non  vel  vis  mnjore,  in  media  corporis  altitudine  sita;  linea  late- 

rali  inconspicua ;  pinna  dorsali  ante  aperturam  branchialem  incipiente  corpore 

minus  duplo  humiliore  ;  anali  postice  in  anteriore  dimidio  corporis  incipiente 

dorsali  duplo  vel  plus  duplo  humiliore ;  corpore  pinnisque  flavescente-umbrinis  , 

maculis  numerosis  fuscescente-nigris  oblongis  et  rotundis  irregulariter  dispositis , 

frequenter  tarnen  maculis  2  ad  4  subtra nsversim  unitis ;  maculis  pinna  dorsali 

aetate  provectis  vulgo  elongatis  oblique  transversim  dispositis ;  regione  maxil- 

lo-brancbiali  vittis  longitudinalibus  fuscis. 

B.  13?  D.  350  p.  m.  A.  270  p.  m.  C.  10  vel  12. 

Synon.  Muraena  isingleena  Riclids.  Rep.  Ichth.  Chin.  in  Rep.  15h  Meet.  Brit. 

Assoc.  p.  314.  Zool.  Yoy.  Er.  Terr.  Fish.  p.  86. 

Muraena  isingleenoïdes  Blkr,  V.  B.  Gen.  XXV  Muraen.  p.  48  et  al.  loc. 

Tsing  teen  choe  v.   Ching  teem  clmij  v.  Isingteen  Sin. 

Habit.  Sibogha ,  Prioman,  Cauer,  Sumatrae  occidentalis,  in  man. 

Ins.  Batu ,  in  mari. 

Ternate ,  in  mari. 

Amboina ,  in  mari. 

Ceram  ,  in  mari. 

Longitudo  10  speciminum  190"'  ad  610"'. 

Aanm.  Ik  kende  deze  soort  vroeger  in  de  natuur  slechts  naar 

4  kleinere  voorwerpen  en  beschreef  die  onder  den  naam  van 

Muraena  isingleenoïdes.  De  jongere  voorwerpen  hebben  een1  geheel 
anderen  habitus  dan  de  oudere  en  nog  niet  het  scherpe  en  holle 

profiel  van  den  kop,  wat  bij  de  oude  voorwerpen  zoo  sterk  uit- 

gedrukt is.  Thans  bezit  ik  eene  voldoende  rei  grootere  voorwer- 

pen, om  te  kunnen  vaststellen,  dat  mijne  Muraena  isingleenoï- 

des den  jeugdigeren  leeftijdstoestand  voorstelt  van  Muraena  in- 

singleena  K-ichds.  en  de  vroeger  door  mij  gepubliceerde  be- 
schrijving daarnaar  te  verbeteren.  De  vlekteekening,  hoezeer 

in  het  algemeen  hetzelfde,  verschilt  echter  bij  mijne  verschil- 
lende voorwerpen  in  Ideine  bijzonderheden.  De  vlekken  zijn  in 

het  algemeen  echter  kleiner  en  minder  tot  breede  groote  vlek- 
ken of  groepen  vereenigd,  dan  op  de  afbeelding  der  soort  van 

den  heer  Eichardson.  Ook  zijn  daar  de  kruin  en  snuit  betrek- 

kelijk hooger  dan  hij  mijne  voorwerpen  van  gelijke  lengte. 
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In  de  maag  ?ail  ecu  der  grootste  mijner  voorworpen  vond 

ik  een  nog  goed  herkenbaar  exemplaar  van  Chaetodon  vagabun- 

du8   BI.   van   ruim   80,M  lengte. 

Muraena  melanospilos  Blkr. 

Muraen.  corpore  elo]  □  ireaso,  altitudine  18  oircltei  in  ejua  longitudine ; 

capite  aouto  9j  circiter  in  longitudine  corporis,,  duplo  longiore  guam  alto;  oculis 

diametro  11  circiter  in  longitudine  capitis;  linea  rostro-frontali  Cronte  convexius- 

cula  rostro  convexa;  naribus  anterioribus  tubulatis,  posterioribus  non  tubulatis; 

rostro  acuto  oonvexo  oculo  duplo  longiorc,  non  ante  maxillam  inferiorem  promi- 

aente;  rictn  post  oculum  producto  2|  circiter  in  longitudine  capitis;  dentibus  acu- 
tis  omnibus  uniseriatis;  dentibua  aasalibua  et  inframaxillaribus  sympbyscalibus  p.  rn.  C 

conicis  dentibus  ceteris  omnibus  multo  longioribus  ;  dentibus  vomerinis  palatinis  et 

inframaxiüaribus  lateralibus  conpressiusculia  postrorsum  spectautibus  multo  breviori- 

bus,  dentibus  nasalibus  periphericis  10 ,  iiumüs  2  vel  3  mobilibus;  dentibus  palatinis 

utroque  latere  p.  m.  11  subanticis  ceteris  majoribus ;  dentibus  vomerinis  9  vel 

10  acutiusculis;  dentibus  inframaxillaribus,  sympbyscalibus  longioribus  exceptis , 

utroque  latere  13  vel  14  subanticis  ceteris  majoribus;  apertura  brancbiali  oculo 

majore  in  media  altitudine  corporis  sita;  linea  laterali  poris  distantibus  parum 

conspicuis  notata;  pinna  dorsali  ante  aperturam  brancbialcm  incipiente ,  corpore 

pus  duplo  bumiliore;  anali  in  media  corporis  longitudine  incipiente,  dorsali  duplo 

ad  plus  duplo  humiliore ;  corpore  pinnisque  violascente-  vel  fusccscente-umbrini3 

maculis  plerumque  rotundis  et  oblongo-rotundis  nigris  oculo  vulgo  rnajoribus  sat 

numerosis  sparsis  notatis,  maculis  capite  maculis  ceteris  minoribus  ;  regione  maxil- 

lo-brancbiali  pinnisque  striis  longitudinalibus  pluribus  nigris  ;  capite  et  corpore  , 

caudae  parte  posteriorc  tantum  excepta ,  insuper  vittulis  undulatis  confertis  irre- 
gularibns  frequenter  abruptis  transversim  striatis. 

J).  340  p.  m.  A.  230  p.  m.  C.   12  p.  m. 

I  Ta  bit.  Sibogba  ,  Sumatrae  occi  Jentalis ,  in  mari. 

Longitiulo  speciuiiiiis  uniei  590"\ 

Aanin.  Mijn  voorwerp  behoort  tot  de  aan  bekende  soorten 

reeds  zoo  talrijke  groep  van  Muraena  met  eenreijige  tanden  in 

de  verschillende  beenderen  der  mondholte,  maar  het  laat  zich 

tot  gcene  dier  soorten  terugbrengen.  Niettegenstaande  den  blijk- 

baar reeds  gevorderden  leeftijdstoestand  van  mijn  voorwerp  is 

het  proilel  van  den  kop  bijna  geheel  bol,  wat  de  herkenning 

der  soort  gemakkelijk  helpt  maken.  Overigens  is  de  soort  her- 

kenbaar aan  hare  violetachtige  of   omberbruine   kleur,  aan   hare 
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zwarte  verspreide  erwtgroote  vlekken,  aan  de  digt  bijeenstaande 

zeer  talrijke  golfsgewijze  tot  zigzagsgewijze  verloopende  dwar- 
sche  zwartbruine  bandjes,  enz. 

Scripsi  Batavia  Calendis  Junii  mdccolv. 



ACHTSTE    BIJ  DRAG  E 

TOT     DL    KKNNIS    DER. 

ICHTHYOLOGISCHE    FAUNA 

C   E   L   E  B   E   S. 

P.    BLËËHËR 

Naauwelijks  was  mijne  zevende  Bijdrage  tot  de  kennis  der 

ichthijologische  fauna  van  Celebes  afgedrukt  (1),  toen  ik  weder 

eenige  verzamelingen  vissclien  van  verschillende  plaatsen  van 
Celebes   ontving.     Een  dier  verzamelingen,  welke  ik  te  danken 

(1)  jNlijne  vroegere  bijdragen  tot  de  kennis  der  vischfauna  van  Celebcs  zijn  te 

vinden ,  als  volgt: 

A  Contribution  to  the  knowledge  of  the  iclithyological  fauna  of  Celebes.  Jour- 

nal of  the  Indian  Arcbipelago   and  Eastern  Asia   Vol.  III  1S49  p.  65-74. 

Nieuwe  Bijdrage  tot  de  kennis  der  ichthyologische  fauna  van  Celebes.  Nat. 

Tijdschr.  Ned.   Ind.  II  1S51  p.  309—334. 

Derde  Bijdrage  tot  de  kennis  der  ichthyologische  fauna  van  Celebes.  ibid.  III 

1853  p.  739—783. 

Vierde  Bijdrage  tot  de  kennis  der    ichthyologische    fauna  van    Celebes.    ibid.    V 

1853  p.  153  —  174. 

Vijfde  Bijdrage  tot  de  kennis  der  ichthyologische  fauna  van   Celebes.    ibid.  VIT 

1854  p.  335— 3C0. 

tot  de  kennis  der  ichthyologische  fauna  van    Celebes.    ibid.    VII 

1854  p.  449—453. 

Zevende  Bijdrage  tot  de  kennis  der  ichthyologische  fauna  van  Celebes.  ibid. 

VII]  1855  p    135-444. 
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heb  aan  den  heer  J.  C.  Van  Oven,  bestaat  uit  niet  minder  dan 

118  soorten,  alle  gevangen  in  de  wateren  van  Makassar.  Eene 

andere  bestaat  uit  8  soorten,  gevangen  in  de  zee  bij  Amoerang 

in  noordelijk  Celebes,  eenige  mijlen  ten  zuiden  van  Manado. 

De  heer  A.  I\  W.  Jansen,  resident  van  Manado,  had  de  wel- 

willendheid mij  deze  kleine  kollektie  te  doen  toekomen.  De 

heer  C.  W.  F.  Mogk,  die  mij  vroeger  reeds  een  paar  verza- 

melingen van  Manado  deed  geworden,  heeft  mij  op  nieuw  aan 

zich  verpligt  door  de  toezending  van  twee  verzamelingen,  de 

eene  bestaande  uit  een  tiental  zoetwatervisschen  van  Sawangan, 
in  de  residentie  Manado,  de  andere  bevattende  45  soorten  uit 

de  zee  in  'de  omstreken  der  hoofdplaats  Manado. 
De  zamenstelling  der  genoemde  verzamelingen  is  als  volgt. 

Alle  voor  de  fauna  van  Celebes  nieuwe  soorten ,  zijn  in  de  on- 

dervolgende  lijsten  gemerkt  met  een  *. 

Vlssclien  van  Makassar  {verzameling  van  den  heer  Van  Oven' 

1. *  Apogon   hyalosoma   BIkr. 
22. 

2 » quadrifasciatus   CV. 
23. 

3. *  Serranus  ahivelioïdes   BIkr. 24. 

4. *          » alboguttatus    CV. 25. 

5. » boennck    CV. 26. 

6. » crapao   CV. 27. 
7. *          9 formosus  CV. 23. 

3. *          » lanceolatus   CV. 29. 

9. » rnicroprion  BIkr. 30. 

10. » 
pardalis    BIkr. 

31. 

11. Plectropoma  maculatum  CV. 32. 
1.2 

Mesop 
rion  decussatus  K.  v.  II. 33. 

13. » chrysotaenia  BIkr. 34. 

14. » fubiflamroa  BIkr. 
35. 

15. » janthinuropterus  BIkr. 36. 

16. Thera ion  puta  CV. 37. 

17. » servus  CV. 

18. » theraps  CV. 33. 

19. Friaca uthus  holocentrum   BIkr. 39. 

20. Holocentrura  oricntiile  CV. 40. 
21. *  Sillago  maculata  OC 41. 

Sphyraena  obtusata   CV. 

*  TJpeneus  baberinus  CV. 
*  j,       Russelli  CV. 

Upeneoïdes  variegatus  BIkr. 

*  »       sulphureus  BIkr. 

*  Scorpaena  oxycephalus  BJkr. 

Platycephalus  isacanthus  CV. 
»       scaber  Bi.  Scbn. 

Umbrina  Kublii  CV. 

Diagromnia  crassispinum  Rüpp. 

»        punclatum   Ehr. 

*  »       chrysotaenia   BIkr. 
*Lobotes  erate  CV. 

Scolopsides  margaritifer  CV. 
»       Vosmari   CV. 

Ueterognalhodon  xanthopleura 

BIkr. 

*  Chrysopbrys  calamara  CV. 
*  Lelhrinus  ornatus  CV. 

Dentex  taenioplerus   CV. 

Caesio  chrvsozona  K.v.II. 
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42. 

43. 

44. 

45. 
48. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

53. 

59. 

GO. 

61. 

G2. 

G3. 

G4. 

65. 

GG. 

67. 

G3. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

73. 

79. 

80. 

81. 

mo  erytUrogaster  K.v.II. 

Gerrea  k-»f>-»s  Blkr. 

Chaetodon  oligacanlhua  Blkr. 

-»       vagabundus  BI. 

Scatophagua  argus  CV. 

Drepane  punciata  CV. 

Piiueleplerua  lembua  CV. 

Scoinher  kanagurta  CVT. 
*  Cjbiura   Croockewilii   Blkr. 

Ohoriaeraua  Sanett  Petii   CV. 

*  »       tol  CV. 

Caranx  Forsieri   CV. 

Selar   llassellii    Dlkr. 

»     Kuhlii   Blkr. 

Carangoïdes  gallichthys  Bikr. 

Eqmila   ensifera   CV. 

•n        gomorah    CV. 
*  »       lineolata  CV. 

Amphacanthus  guttatus  Dl.  Sohn. 

»        \irgatus   CV. 

*  Naseus  anaulalua  Blkr. 

»        breviroslris  CV. 

Gobius  eleoti  ioï'les  Blkr. 

baliurus   K.   v.   II.  ? 

criniger  CV. 

chlorostigma   Blkr. 

caninus  CV. 

xanlhotaenia  Blkr. 

*  Calliooyruus  melanotopterus  Blkr, 

Batrachus  grunoiena  CV. 

Cichlops  melanotaeoia  Blkr. 

»       spilopterus  Blkr. 

Glyplnsodon   bengalensis  CV. 
»       coelestinus  CV. 

»       rahti  CV. 

Cossyphus  Schoenleinii  ciq. 
»  macrodon  Blkr. 

Tautoga  melnplerus  CV. 

Cheilio   herniclirysos   CV. 

*  Julia   (Julia)   annulatus  CV. 

32.  *  Julis    ̂ .lulis)   dorsalis   QG. 

83.  »       (     »     )   Itinaris   CV, 

81.  »     (Halirlioeres)  Cuvieri  Blkr. 

85.  Cheilinus  decacaothui  Blkr. 

86.  »       radiatua  Blkr. 

87.  »         fascialus    CV. 

88.  Soms   fraenatus   Lao. 

89.  Arius  leiotetoceplnlua    Blkr. 

90.  Heiniramphua  Gaimardi  CV. 

91.  Dusaumieria  llassellii  Blkr. 

92.  Chirocentrua  dorab  CV. 

93.  I'ellona  Iioevenii   Blkr. 

94.  Spratelloïdes  argyrotaenia  Blkr. 

95.  Spratella  teoibang  Blkr. 

9G.  Eograulis  Brownii  CV. 

97.  *  »       Russelli  Blkr. 

98.  »       Craiji  CV. 

99.  Chatoesaus  selangkat  Blkr. 

100.  Saurida   lombil   CV. 

101.  Rhombus  polyspilos  Blkr. 

102.  *  Plagusia   quadrilineata   K.  v.  U. 

103.  *'      »        brachyrbynchos  Blkr. 
104.  Conger  bagio  Cant. 

105.  *       »       talabon  Cuv. 

106.  *  Ophisurus  bangko  Blkr. 

107.  *  Muraenichthys    gymnopterus 
Blkr. 

103.  *  Monopterus  javanensia  Lac. 

109.  *  Symbranchtis  immaculatua   BI. 

110.  Gastrophysus  lunaris  J.   Muil. 

111.  *  Arothrot;   kappa   Blkr. 

112.  *  Erythrodoo   niger  Riipp. 
113.  Balistes  lineatus  BI.  Schn. 

114.  »       praslinus  Lac. 

115.  Triacanthus  Russellii  Blkr. 

116.  *  »       oxycephalus  Blkr. 
117.  Ostracion  cornulus  L. 

118.  Rhinobatua  (Rhinobatus)  arma- 
tus  Gr. 

Deze  rijke  verzameling  bevat  47  soorten  nieuw  voor  de 

plaatselijke  fauna  van  Makassar,  waarvan  37  nieuw  voor 

de    fauna  van    Celebes,    en  3  tevens  nieuw  voor  mijn   kabinet. 
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t.  w.  Diagrammen  chrijsötaenia  Blkr,  Gobius  xanthotaenia  Blkr 

en  Julis  (Julis)  annulatus  CV.  van  welke  beide  eerstgenoemde 

in  de  wetenschap  nog  niet  bekend  zijn. 

Zeevisschen  van  Amoerang  (verzameling  van  den  heer  Jansen). 

1.  *  Pterois  brachypterus  CV.  5.   *  Callionymus   dactylopus   E.   Benn. 

2.  *        »        liodipungi   Blkr.  6.       Amphiprion  bifasciatus  BI.   Schn. 
3.  »        volitans   CV.  7.       üstracion  cornutus  L. 

4.  *  Pelor  obscurura  CV.  8.      Hippocampus  kuda  Blkr. 

Alle  deze  soorten  zijn  nieuw  voor  de  plaatselijke  fauna  van 

Amoerang,  van  waar  tot  nog  toe  geene  enkele  vischsoort  was 

bekend  geworden.  4  dier  soorten  zijn  n:euw  voor  de  fauna 

van  Celebes,  doch  geene  voor  mijn  kabinet  of  voor  de  weten- 
schap. 

Zoetwatervisschen  van  Sawangan  {verzameling    van  den  heer 
Mogk). 

1.  *  Dules  marginatus  CV.  6.       TJatyptera  aspro  v.   ïïass.   CV. 

2.  Toxotes  jaculator   CV.  7.       Eleotris    belobrancha   CV. 

3.  Cestraeus  oxyrhynchos   CV.  3.  *        »        gyrinoïdes  Blkr. 

4.  *  Gobius   grammepomus  Blkr.  9.       Anguilla   Elphinstonei  Syk. 

o. Sicydium  cynocephalus  CV.  10   *  Muraena   polyuranodon   Blkr. 

Deze  10  soorten  zijn  alle  nieuw  voor  de  plaatselijke 

fauna  van  Sawangan,  van  welke  evenmin  als  van  Amoerang, 

in  een  ichthij ologisch  opzigt  iets  bekend  was.  4  dier  soorten 

zijn  tevens  nieuw  voor  de  fauna  van  Celebes.  Plalijptera  as- 

pro en,  Cestraeus  oxijrhijnchus  zijn  nieuw  voor  mijne  verzame- 
ling, doch  even  ais  de  overige  soorten  reeds  in  de  wetenschap 

bekend. 

Zeevisschen  van  Manado    {verzameling   van  den  heer  Mogk). 

1.  *  Apogon   hypselonotus   Blkr.  6.       Mesoprion   fulviflatnma   Blkr. 
2.  »        novemfasciatus  CV.  7.  »        oclolineatus  Blkr. 

3.  *  Graromistes  orientalis  BI.  Schn.     8.   *  Myriodon    scorpaenoïdes    Bris. 

4.  Serranus  hexngonatus  CV.  Bain. 

5.  Mesoption  boüoncnsis  Blkr.  9.  *  Therapon  Cuvicri   Blkr. 
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li).      [Iolocenlrum    melanolopterua  88.      Aoantburus  strigoaua  Benn. 

Blkr.  ^9.      Hugil  borueenaia  Blkr. 

U.  *         »       punctaliaairaum  CV.  30.      Paeudochroruia  Fu  rroscb. 

12.  Pereia  oylindrica  CV,  31.      Amphipriou  percula  CV. 

13.  *  Spbrraen*   Forateri   I  entrua  moluccensia  Blkr. 

14.  *  Upeneua  barberinua  CV.  .".!'>.  Lua  ruelauurua  Blkr. 
15.  *  Soorpaena  poljlepia  Blkr.  31.      Coaayphua  macrodon   Blkr. 

1G.  *  Diagranima  radja  Blkr.  5.      Tautoga  melaplerus  CV. 

17.  *  Seolopsules   lineatua  Q(5.  3fi.       Cheilio  hemichryaoa  CV. 

18.  »         lycogenia  CV.  !  7.   *  .J  ui  is   (Julis)  celebicus    lil  U  r. 

10.      Heterognathodon  bifnaciatua Blkr.  38.  *     »     (    »    )  dorsalia  OG. 

20.  *  Lelhrioua  cocoaenaia  Blkr.  30.   *     »     (    »    )   uroatigma   ! 

21.  *         »       örnalua  CV.  40.         1)     (Halicboerea)    baodaoeaaia 

22.  *  Chactodoo   ephippium   CV.  Blkr. 

23.  »       vagabundua  KI.  41.  *     »     (     »     )  elegana  K.  \.  ü. 

2i.       Plalax   balavianua  CV.  42.  *  Scarua  coeruleopuactatua  Ri  ipp. 
25.  Carangoïdea  blepharia  Blkr.  43.      Ploloaua  angüillaria  Cuv. 

26.  *  Amphacantlius    margaritiferua   .  41.       Balistes  lineatua  BI.  Schn. 
CV.  45.  »  praslinus  Lac. 

27.  *  Acanthurus  mata   CV. 

Van  deze  45  soorten  zijn  niet  minder  dan  39  nieuw  voor 

de  kennis  van  de  plaatselijke  fauna  van  Manado,  van  welke 

24  tevens  nieuw  zijn  voor  de  fauna  van  Celebes  en  2  ook 

nieuw  voor  mijn  kabinet  en  voor  de  wetenschap  t.  w.  Iloloceu- 

tiv.iti  melanotopterus  en  Julis  (Julis)  celebicus. 

In  het  geheel  bevatten  de  4  boven  omschrcvene  verzamelin- 

gen niet  minder  dan  67  soorten,  welke  bij  de  lijst  der  reeds 

bekende   visschen    van  Celebes  gevoegd  bchooren  te  worden. 

Toen  ik  mijne  ichthijologische  nasporingen  betrekkelijk  Ce- 

lebes begon  (IS4S),  waren  van  daar  slechts  bekend  94  (1) 

soorten.  In  mijne  eerste  bijdrage  omtrent  de  vischfauna  van 

dit  eiland  bragt  ik  dat  aantal  op  109,  in  mijne  tweede  op  147, 

in  mijne  derde  op  236,  in  mijne  vierde  op  275,  in  mijne  vijf- 

de op  35  J,  in  mijne 'zesde  op  355,  in  mijne  zevende  op  391 
en  in  deze  achtste  bijdrage  op  niet  minder  dan  454,  welk  cijfer 

eclü  nog  niet  de  helft  uitdrukt   der  om    en  op  Celebes 
visehsoorlcn. 

I)  CV.  reeds  door  Quot  en  Oaimakd  op  Cclcbcs  out- 
■lekt ,  ii  in  mijne  \ 

21 
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De  laatste  lijst  van  visschen  van  Celebes  gaf  ik  in  de  vijfde 

dei»  bovenbedoelde  bijdragen.  Sedert  heb  ik  daaraan  meer 

dan  100  soorten  kunnen  toevoegen,  zoodat  het  niet  over- 

bodig zal  zijn,  thans  eene  nieuwe  lijst  der  Celebesche  visschen 

te  laten  volgen. 



SPECIES    PISCIUM    CELEBENSES    HUC1  COGNITAE. 

No mina    Syslemalioa. 

II  a  b  i  t  .1  t  i  o    Celebic 

c 

h* 

er 

— B 

3 - ~ 

-: 

o E " < 

10 

11 

12 

13 
14 

16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 
2:; 

21 
25 

Lntes   nobilis   CV.  ,    V.  B.  G.  XII  Perc. 

Apogon  chrysopomui  Blkr,  Nat.  T.  N. 
Ind.  VII  p.  239. 

»     hyalosoraa  Blkr,    ib.  V  p.  329. 
»     hypselonotus  Blkr,  ib.  VIII  p.  309. 
»      inacropieroïdes  Blkr,  ib.  III  p.  724. 
»      nigripinnis  CV. 
»      novemfasciatus  CV. ,   Nat.  T.  Ned. 

Ind.   III    p.    163. 
»      (juadrifasciatns   CV.,    Verh.   B.  G. 

XXII   Perc. 

Cbeilodipterus  octovittalus  CV.  =  Chei- 
Jodipterus  heptazona  Blkr,    V. 
Bat.   Gen.   XXII    Perc. 

»      quinquelineatus  CV.,    N.    T.   N.  I. 
III  p.  253. 

Ambassis  Dussuinierii  CV.,  V.   B.  G. 
XXII    Perc. 

»      inacracanlbus    Blkr,     N.    T.    N.   I. 

IV  p.  355. 
v     urotaenia  Bikr,   ib.   III  p.  257. 

Grammiates    orientalis    BI.  Sclin. ,    ib. 

IV  p.  105. 
Diploprion    bifasciatura   K.  v.   II.    ibid. 

VI   p.   208. 
Serranus  albogutlaius  CV. ,  ib.  IV  p.  103. 

»     altivelioïdes  Blkr,   V.  B.  G.  XXII 
Perc. 

»     boenack   CV.  ,    ib. 
s     bonloïdea  Bikr,  N.T.N.  I.  VIII 

p.  405 »      celebicus    Blkr,    ibid.    II   p.   217. 
»     erapao  CV.,   V.  B.  G.  XXII  Perc. 
»     corallicola  K.  v.  II. 

»     cyanostigma  K.   t.  II.  ,    V.  B.  G. 
XXII    Perc. 

»      formOfUl  CV. ,   ib. 

»      guttatus  CV.  r=  Serranus  cyanostig- 
matoides   Blkr  ,    ibid. 

i     hexagonatui  CV.,  N.  T.N.  Ind. 

VI  p.  191. 
Transport     .     . 

o    o 
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No mina    System  a  t  i 

Habitat C  e  l  e  b  i  c  a. 

20 
29 

30 

31 

32 
33 

34 

35 
3G 

37 

38 

39. 

40 

41 

46 

49 

52 

Per  transprot      .      . 
Serranus  lanceolatus  CV.  ,  V.  B.  G.  XXII 

Perc. 

»     marginalis  CV.,   ib. 
»      rnerra   CV. 

»     microprioa   Blkr  ,    N.  T.  N.  ï.  III 

p.   552. 
»     pardalis  Blkr,   V.  B.  G.  XXII  Perc. 
»     polypodophilus  Blkr,    ib. 
»     punctulatus  CV.,  N.  T.  N.  I.   III 

p-.  570. 
»     rhyncholepis  Blkr,   ib.   III  p.  749. 
»     Sebae  Blkr,   ib.  VI  p.  483. 
»     sexfasciatus  K.  v.  H.   Verh.  B.   G. 

XXII  Perc. 

Pleclropoma   maculatum  CV. ,   N.  T.  N. 
I.  VII  p.  413. 

Mesoprion  "annularis  CV.,   Verh.  B.  G. XXII   Perc. 

»     amboinensis  Blkr,   N.  T.N.  I.  IIT 

p.    259  =  Mesoprion     raelano- 
spilos  Blkr,   ib.   III  p.  750. 

»     bitaeniatus   Blkr  =  Diacope    bitae- 
niata   CV. 

»     boltonensis  Blkr,  N.  T.   N.  I.  II 

p.   170  —  Mesoprion  janthinu- 
rus  Blkr,   ib.   IV  p.  52. 

»     chrysotaenia   Blkr,    il).   II   p.  170. 
»     coeruleopunctatus   Blkr,   ib.   II   p. 

169. 

»     decussatusK.  v.  II.,   V.  B.  G.  XXII 
Tere. 

»     erythroptcrus    CV.  —  Mesoprion 
xnnthopterygius  Blkr,  V.  B.  G. 
XXII   Perc. 

>;      fulviüamma  Blkr  =  Mesoprion  uni- 
maculatus   QQ.    CV.    (nee   Blkr 
ol.)  N.  T.  N.  1.  III  p.  553. 

»     fuscescens  CV.  ,   ib.   IX. 

»     gembraCV.   ib.    1  V  p.  240  =  Meso- 
prion   iminaeulatus  CV.?   Blkr 

V.    B.    G.  XXII    Perc. 

»      jsnthinuropterus   Blkr,   N.  T.  N.  I. 
III    p.   751. 

»     Jobnii  CV*z=  Mesoprion  unimacu- 
latusHlkr,    V.  B.G.  XXII  Perc. 
(nee  OG.  nee  CV.) 

-»     macolor  Blkr,   N.  T.  N.  I.  III  p. 752. 

»     octolineatus  Blkr,    V.  B.  G.  XXII 
Perc. 

Transport     . 
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Per   transport 

53  Mcsoprion  quadriguttatus  Blkr,   N.  T. 
V    I.    il    p.   2   ... 

54  »     Russelln  Blkr,  V.  B.  G.  XXII  Tere. 
55  »     Sebae  Blkr,   ibid. 

5G     »     taeniopa  CV. 
57     »     villa   Blkr  =  Mesoprion  phaiotaenia 

Blkr,   V.  B.  G.   XXII   Perc. 
53  Vyriodon  scorpaenoïdea  Bris.  N.  T.  ÏV. 

I.     II  p.  480 
50  Dules  roaoulalus  CV.,   ib.   V  p.  333. 
GO     »     roarginatus  CV.,   ib.   III  p.  573. 
Gl   Therapon  Cuvieri  Blkr,  N.  T.  N.  I.  VI 

p.  211. 
G2     »     puta  CV.,   V.  B.  G.  XXII  Tere. 
63     »     quadrilineatua  CV.,   ibid. 
G4     »     servus  CV.  ,   ibid. 

G5     »     iheraps  CV. .   ibid. 
6G  Datnia  cancellata  CV.  N.  T.   N.  I.  IX. 

G7   Priacanthua  holocentrum  Blkr,    V.  B. 
G.    XXII    Perc. 

G8  Holocentrum  diadema  CV.  N.  T.  JNM. 

III  p.  250. 
leonoldes  blkr,  V.  B.  G.  XXII  Perc. 

melanotopterus  Blkr,   N.  T.  IS.  I. 
IX 

oriëntale  CV. ,  V.  B.  G.  XXII  Perc 

punctatissinium  CV.,  JN.  T.  N.  I. 
IV  p.  248. 

7")     »     samraara  CV.  ,  ib.  III  p.  555. 
74  Myripristis  pralioius  GV,^  ib.  II  p.  234, 
75  Perciacauditnaculala  Rüpp.,  ii>.  \  p.  1G3 
7G     »     cylindrica  CV.  ,   ib.  II  p.  235. 
77  Sphyraena  Commeraonii  CV.,  ib.   VII 

p.  425  V.B.G.  XXV]  Sphyr. 
78  »      Forsteri    CV.,    ib.    VII  p.   424.  ïb. 
70     ,     jello  CV.,   ib.  VII  p.  3G0.  ibid. 

80  »     obtusata  CV.,   ib.  Vil   p.  364  ib. 
81  Sillago  maculata  QG. ,  V.   B.  G.  XXII 

Perc. 

82  »     malabarica    Cuv.  =  Sillayo    acuta 
CV.,   ibid. 

83  Polyoernua  microaioma  Blkr,   N.  T.  N. 
I.    III  p.   217. 

81     t     lelradaclylus  CV.,  V.  B.  G.  XXI] 
Perc. 

85   Dpeneua  barberinus  CV.,   N.  T.  N.  I. 
II  p.   172. 

Transport 
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Nomina    Svstematica. 
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Per  transport 

86  Upeneus  barberinoïdes  Blkr,  ib.   III 

p.  262. 87  »     lateristrigi  CV.  ib.   VII  p.  242. 
88  »      RusselliCY.,  V.B.  G.  XXII  Perc. 
89  »     tiifasciatus  CV.,   N.  ï.  N.  I.   II 

23: 

91 

02 

90  Upenoides  sulphureus  Blkr  =  Upeneus 
sulphureus  CV. 

»  Sundaicus  Blkr  =  Upeneoides  vit- 
talus  Blkr  =  Upeueoides  sul- 

phureus Blkr  ,  (nee  CV.)  V.  B. 
G.  XXII  Perc. 

»     variegatus  Blkr,    ibid. 

93  »     >ittatus  Blkr=Upeneoides  bivit- 
tatus  Blkr,  V.  B.  G.  XXII  Perc. 

—  Upeneus   viltatus  CV. 
94  Mulloides   üavolineatusBlkr,   N.T.N. 

I.  UI  p.  697. 

95  Dactylopterus  jnacracanlhus  Blkr,   ib. 
Vil  p.  449. 

98      »      onentalis   CV.,    ib.   III  p.   264. 

97  Platycephalus    batayiensis    Blkr,    ib. 
IV  p.  460. 

98  »     celebicus  Blkr,   ib.    VII  p.  450. 
99  »     insidiator  BI.  Scho.,   V.  B.  Gen. 

XXII  Scler. 

100  »      isacantbus   CV.,   N.   T.  N.  I.   II 

p.  481,    III  p.  63. 
101  »     polyodon  Blkr,   ib.  IV  p.  462. 
102  »     pristiger  CV. 
103  »     scaber  BI.  Scha.,   V.B,  G.  XXII 

Scler. 

104  Pterois  bracbypterus  CV.  ,|N.  T.  N.  I. 
III 

265. 
105  »     kodipungi   Blkr,   ib.   III  p.  450, 
106  »     volitans    CV„,    V.  B.    G.    XXII 

Sclerop. 

107  »     zebra  CV.,   N.T.N.  T.  III  p.  265. 

103  Scorpaena  oxveephalus    Blkr,  V.B.  G. 

XXII  'Scler. 
109  »      picta  CV. 
110  »     polylepis    Blkr,    N.  T.   N.   I.  II 

p.  173. 
111  Pelor  obscurum   CV.,    ib.   V  p.   241. 
112  Apistus  plagiometopon  Blkr,   ib.  UI 

p.  753. 
113  Aploactis  trachycephalus  Blkr,  ib.  III 

p.  451. 114  ütolithusargenteus  K.  v.  II.,    V.  B  G. 
XXIII  Sciaen. 

Transport     .     .     . 
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Nomina     S  j  s  t  e  in  u  t  i  c  a. 

II  a  b  i  t  a  l  io    C  e  1  e  b  i  c  a. 

o      ̂  

E      „      _i 

Per  transport 

115  Otolithus  maorophthalmua  Blkr,  il>. 
116  Corvina  celebiea  Blkr,  N.  T.  N.  I.  VU 

p.  244. 
117  ün.brina  Kuhlii  CV.,  V.  1?.  G.  XXIII 

Sciaen. 

118  Diagrumma  crassispinum    Rüpp.,    ib. 
119  »     chrvsolaenia  Blkr,   W.  T.  N.  1. 

IX 

120  »     lineatum   CV.,    ib.    IV    p.  H2. 
121  »      punclatum  Ehr.,  V.B.  G.  XXIII 

Sciaen. 

122  »      polytaenia   Blkr,  N.T.N.I.  III 

p.  755. 
123  »     radja  Blkr,   ib.  V  p.  336. 
124  PristipomacaripaCV.,  V.BG.XXJH 

Sciaen. 

125  »     hasta   CV.  ,   ibid. 

126  »     n.igfb  Rüpp.,   ibid. 
127  »     kaakao  CV. 

128  »     therapon  Blkr,   V.B.  G.  XXIII 
Sciaen. 

120  Lobotes  erate  CV.,    ibid. 

130  Scolopsides  leucotaenioides  Blkr,   N. 
T.  N.  I.  VIII  p. 

131  t>     Jineatus  OG.,  ib.   V  p.  73. 
132  »     lyeogenia  CV. ,  V.  B.  G.  XXIII 

Sciaen. 

133  »      marparitifer   CV.,    ibid. 
134  »     monogram  ma   K.  v.  II.  ,   ibid. 
135  »      torqnatus   CV.,    ibid. 
136  »     Voaraaeri  CV.  ,   ibid. 
137  Ileterognatbodon   bifasciatns   Blkr,  ib. 
138  »      nemiirus   Blkr,    N.  T.  N.  J.   III 

p.  754. 
139  »     xanlhopleüra  Blkr,   ib.  I  p.  101. 

V.  B.G.  XXIII  Sciaen. 

110   Pcntapus  selosus   CV.    N.   T.N.   I.    II 

p.  175. 
141  Jlalacanthus  taeniatus  CV.,  X.  T.  N.  I 

II  p.  218. 

142  Cbrvsopbrvs  ca  la  ma  ra  CV.,   V.  B.  G. 
XXIII  Spar. 

143  Pagrui  longiRlia  (  V.,  N.  T.  N.  I.  III 
P.  756. 

141   LetbrinuscocosensisBlkr,  ib.  VII  p.  40. 
145  »     latifroni  Rüpp.  ,    ib.   II   p.  280. 
146  9     opereularis  CV.,  V.  B.  G.  XXIII 

Spar. 
117       »     ornatus  CV.  =Lethrioaaxantho- 

tarnia  Blkr,  W.  T.N.  1.  lip.  170 
Transport 70 " 
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Nomina    System  atica. 

Ilabitatio     Celebica. 

143 

149 
150 
151 

152 

153 
154 
155 

156 
157 

153 

159 

1G9 

1G1 
162 

163 

164 

165 

166 

167 
163 
169 

170 

171 

172 

173 
174 
175 
176 

177 

173 
179 
130 

131 

182 

Per  transport 

Dentex  celebicus  Blkr,  ib.  VII  p.  245. 
»     microdon  Blkr,   ib.   Il   p.  219. 
»     nematopus  Blkr,   ib.  Il  p.  219. 
»     obtusus  S.  BIull.  spec.  ? 

»     Ovenii  Blkr,   N.  T.  N.  I.   VII  p. 
246. 

»     ruber  CV.,  V.B.  G.  XXIII  Spar. 
»     taeniopterus  CV.   ibid. 

Caesio  chrysozonus  K.  v.  II.  ,  ib.  XXIÏ 
Maen. 

»      erythrog:ister  K.  v.  II. ,   ibid. 
»     pinjalo  Blkr  =Pinjalo  tvpus  Blkr, 

ibid.  ,  N.    T.  N.  I.  I  p.  103. 
Emmelichthys  leucogrammicus  Blkr, 

ibid.,    ibid.   I   p.   103. 
Gerres  abbreviatus  Blkr,    ibid.   ibid. 

I  p.  103. 
»     filatnentosus  CV,,    Verh.  B.  G. 

XXIII  Maen. 

»     kapasBlkr,  N.T.N.I.  IIp.482. 
»     oyena   CV.,   V.  B.  Gen.  XXIU 

Maen. 

Chaetodon  auriga   Forsk.  N.  T.  N.  I. 

V  p.  164. 
»     chrysozona   K.  v.  II.  ,    V.   B.   G. 

XXI II  Chaet. 

»      dorsalis   Uwdt,     N.    T.  N.   I.    II 

p.  240. »     ephippium  CV. ,  ib.  V  p.  337, 
VI  p.  325. 

»      Kleinii   BI. 

»      lunulaCV.,  N.7 
»     oligacanthus  Blkr 

N.  I.  VI 

P ,     b.  I  „.  105, 
V.  B.  G.  XXIII  Chaet. 

,,     vagabundusBl.  ,  V.  B.  G.XXIIÏ 
Chaet. 

»     virescens  CV.  ,   ibid. 
»     viltatus  BI.  Sclin.  ,   ibid. 

Ilenioehus  macrolepidotus  CV, 
Zanclus  cornutus  CV.  ,   ibid. 

Drepane  punctata  CV.  ,  ibid. 
Scatophagus  nrgus  CV.  ,    ibid. 
liolocanlhus   dux    Lac. ,    N.    T. 

ib. 

N.  I 
JU 

!'• 

Ï7. 

»      imperator   CV.,    ib.    III  p.  753. 
»     leucopleura   Blkr,    ib.   V  p.  79. 
»     mesoleueos  CV.,  V.  B.  G.  XXIII 

Cbaet. 

Platax    batavianus   CV.  .    ibid. 
»     Boersii  Blkr, N.I.III 

Transport 

p.  ,;> 
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11 
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Per  transport     .     .     . 
1P>:5  PlataxteiraCV.,  V.B.G.  XXII]  Chaet. 

184  »     T«spertilio  Cut.  Rupp.=  Platax 
Blochii  CV.,  ibid. 

185  Pimelepterus  indicus  K.  v.  II. 
186  »     lembua  CV.,  T.  N.  [.  jV  p.  469. 
187  »     marciae  QG. 
188  PsettusrhombeusCV.,  V.B.G.  XXIII 

Chaet. 

180  Pempheris  molwca  CV.  ,  ibid. 
100  »     oualensisCV.,  T.  N.  T.  II  p.  842. 
181  Toxotes  jaculalorCV.,  V.  13.  C  X  X  1 1 1 

Chaet. 

102  Anabas  scanden*  CV.,    ibid.    XXIII 
Doolth.  K. 

108       >     variegatus  Blkr,  N.  T.N.I.II220 
101  Ophicephaiui  itriatus  BI.  ,  V.   B.  C. 

XXI II  DoolU.    K. 

195  Seomber  kanagurta    CV.,   ib.   XXI V 
Makr. 

106  »     loo  CV.,  ibid. 

107  'Tityunus  thunnina  CV.  ibid. 
108  Cybiiini   Commeraonii   CV.  ibid. 

100    J»     Croockewitii  Blkr,  N.  T.N.Ï. I  p.  161. 
200  >     guttatum  CV.,  V.  B.  G.  XXIV 

Makr. 

201  »     konam  T3lkr,  ib.  T.  N.  1. 1  p.  357. 
202  Cliorinemus  aculeatus  CV. 

2(78        »     Commersonianus  CV.,    V.  13.  G. 
XXIV  3b,kr. 

201         »     sancti 

205  »     lol  CV.  ,  ibid. 
206  »     toto  CV.  ,  ibid. 

207  Tracbinoius  Baillonii  CV.,  ibid. 
208  »     mookalee  CV.,   ibid. 
200  Triduüms  haumela  CV.,  ibid. 

210  y>     lajorBlkr,  N.T.N. I.  VII p.  248. 
211  Negaiaspis    Rotlleri    Blkr,    V.  13.  G. 

XXIV  Makr. 

212  Decapterus  kurra  Blkr,   ib.  N.T.  N.  I. 
1  p.  858. 

218   Selar   bonps   Blkr,    ]?.  C.   XXIV  Makr. 

214  »     Dasseltii  Blkr,  ibid.  N.  T.  N.  I. 
I  p.  859. 

215  »     Kubli   lllkr,  ibid.,  ib.  I  p.   8G0 
216  »     ioimis  Blkr,   8.  (i.  XXIV  Makr. 

217  Selaroides  leptolepis  Blkr,  ibid. 
218  CaranX    ekala    GV.  ,    ibid. 

210       »     Forst  er  i  CV.,   ib.  X.T.N.  I.  III 

r.  1GJ. 
Transport 
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No 
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Il  a  b  i  t  a  t  i  o    C  elebica, 

!  & 

o Hj«i 

220 

221 

222 

223 

22-1 

225 

226 
227 
228 
220 

230 
231 

232 

233 
234 
235 

23  G 
237 
238 
239 
240 
241 
242 

213 

244 

245 
246 

247 
248 
249 

250 
251 

252 

253 
254 

255 
256 

257 
258 

Per   transport 

Carangichtlivs  tvpusBlkr,   N.  T.  N.  I. 
III  p.  760. 

Carangoides  blepharis  Blkr,  V.  B.  G. 
XXIV   Makr. 

»     citula   Blkr  ,   ibid. 

»      gallichthys   Blkr,    ibid. 
»     ophthalinotaenia  Blkr  ,   ï.  N.  I. 

III  p.  270. 

»     praeustus  Blkr,   V.B.  G.  XXIV 
Makr. 

»      talamparah  Blkr,    ibid. 
Gnathanodon  speciosus  Blkr,   ibid. 
Seriola   llüppeliii   CV.  ,,  ibid. 
Lactarius  delicatulus  CV.  ,   ibid. 

Coryphaena  chrysurus  CV. 
Slromateusniger  Bi.  ,  V.  B.   G.    XXIV 

Makr.   N.  T.  N.  I.  I  p.  370. 

Gazza  equulaeforruis  Rüpp.  N.  T.  IN'.  I. IV  p.  261. 

y>     minuta   Blkr,   ib.    IV  p.  259. 
*     tapeinosoma  Blkr,  ib.IVp.260 

Equula   bindoides   Blkr,   ib.  I  p.  372, 
V.  B.  G.  XXIV  Makr. 

»      ensifera  CV.,   B.  G.  XXIV  Makr. 
»      gornorali    CV.  ,    ibid. 

»     gracilisBlkr,  T.  N.I.  VII  p.  249. 
»     insidialrixCV.,  B.  G.  XXIV  Makr. 
»      Hneolata   CV.  ,    ibid. 

»      oblong-»    CV.  ,    ibid. 
Mene   maculata   CV.  ,   ibid. 

Amphacanthus  corallinus  CV.,    ibid. 
XXIII   Teüth. 

»     dorsalis  CV.  ,    ibid. 
»     guttatus   CV.  ,   ibid. 
»     javus  CV.  ,   ibid. 

»     raargaritiferus  CV. 
»     tetrazona  Blkr,    N.  T.  X.  I.  IX 

»     vermiculatusCV.,  V.B.  G.  XXIII 
Teulh. 

»     virgatus  CV.  ,    ibid. 

»     vulpinus  Schl.  Muil.  ,  T.  N.  I. 
IV  p.   135. 

Aeanthurus  celebicus  Blkr,  ib.  lil  701. 

»     humeralis  CV.,   ib.  UI  p.   762. 
»      inala    CV.,     ib.    VII    p.    432. 
v     maloidesCV.,  B.G.  XXIII  Teuth. 
»     raelanurus  CV.,  T.  N.  I.  III  271. 

»     strigosus   Berm.,    ib.IV  p.  264. 
»     Iriostegus  CV.,  V.  B.  G.  XXIII 

Teuth. 

Transport     ,     .     . 
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Per  transport 
259  Naseus  annulatus  Blkrr=Priodon  an- 

oulai  N.  T.  N.  I.  lil 

l>.  r>;> ; ,  i  \  p.  304. 
260  »     brevii  .=  Naseus  Hoed- 

tii    BJkr  ,    ib.    V   j).   ]  C5  , 
IX  p.  306. 

2GI       »     lituratus  CV.,   ib.  III  p.  763. 
Mugil   borneèosis   Blkr,    ib.  II  p.  201. 

263       »     coeruleomaculatus  Lac.  ,  ib.  II 

p.  434. 
2(51       ,     ceramensis  Blkr.  ib.  III  p.  699. 
265  Cestraeus  oxyrhynchos  CV.,  ib.  IX  307 
2ÜG       »     plicatiiis  CV. 
267  Atherina  argyrotaeniata    Blkr,   Contr. 

Ichth.  Cel.  in  Journ.  Iud.  Aren. 
1849. 

2C8       y>     Ueunosa  Forst.  N.  T.  N.  I.  V  504 

2G3  Salarias  celebicus   Blkr,   N.  T.  N.  I. 
VII  p.  250. 

270  öpistognathus  Sonneratii  CV.?  ib.  II 

I».  221. 
271  Gobius  baliurus  K.  v  II.  ,  Verh.B.G. 

XXII  Gob. 

272  »     caninus  CV.  ,  i bid. 

273  »     chlorostigma  Blkr,   ibid. 
274  »     criniger  CV.  ,   T.  N.  I.  III  453. 

27.">       »     celebius    CV.  =  G.  phaiosoma 
Blkr,   etc.   ib.  VII  p.   313. 

27G       »     decussatus   Blkr,    ibid.   IX. 
277       »     eleotrioides  Blkr,  V.B.  G.  XXII 

Gob. 

273       »     Fontanesii  Blkr,  T.N.  I.  III 764. 
279  »     grammeporous   l>Ikr,    ibid.   I\ 
280  »     kokius  CV.,  V.  B.  G.  XXII  Gob. 

281  »     quinquestrigatus  CV.,   ?v\  T.  N. 
I.  V  p.  82. 

282  »     xanthosoma  Blkr,  ib.  III  p.  703. 
283  »     xanthotaenia  Blkr,  ib. 

.31  Sieydium  cynocephalus  CV.  =  Sicy- 
diura  Ugocephalurn  Blkr  ol. 
(nee  CV.)  ibid. 

235  Trypai  ,a  CV.,  V.  B.  G.  XXII 
Gob. 

(leophthalmm  Boddaerti    CV.,    ib. 

287  Eleotris  belobrancha  CV.  ,  N.  T.  N.  I. 
V   p.  167. 

288  »     gyriooidea  blkr,  ib.  iVp. 
289  »     koilomatodon  Blkr.  V.B.G.  XXI J 

Transport     .     .     . 
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Per  transport     .      .      . 
200   Eleolris   melanopterus  Blkr,    T.  N.  1. 

III  p.  706. 
291        »     ophicephalus  K.  v.  IL  ,  V.  13.  G. 

XXII  Gob. 

202  Trichonotus    setiger  BI.  Sclin.  =  Tri- 
chonotus  polyopl.ibalmns  Blkr, 
N.  ï.  N.  I.  VII  P.  251. 

203  Platyptera  aspro  V.  Hass.,   ib.  IX  310. 
204  Callionymus   dactylopus    Ed.  Berin. , 

ib.  III  p.  550. 

205  »     fiUmentosus  CV.,  ib.  III  p.  273. 
206  »      ine.lanotopterus  Blkr,  ib.  I  p.  31. 
207  Batrachus  grunniens  CV.,   ib.  II  434. 
208  Fistularia  immaculata  Coruin.,  ib.  111 

P.  231. 200  Ampbisile  scutata  Cuv.,   ib.  II  p.  245. 
300  Cichlops  melanotaenia  Blkr,  ib.  III  765. 
301  »     spilopterus  Blkr,   ib.  V  p.  163. 
302  Pseudocbroinis  fuscus  Muil.   Troscb., 

ib.  IX  p.  60 
303  »     xantbocbir  Blkr,   ib.  IX 

304  Arnphiprion   bifasciatus  Bi.  Schn.,  ib. 
III  p.  282. 

305  »     ephippiiim  CV.,  ib.  VIII  p.  321. 
30G       »     melanopus  Blkr,  ib.  III  p.  561. 
307  »     percula  CV.,   ib.  III  p.  287. 
308  »     trifascialus  CV.,   ib.  III  p.  767. 
300  Premnas  biaculeatiis  Blkr,  ib.  VI  105. 

310  Pojnacentrus    albifasciatus    Schleg. 
Muil.  =  Port),  leueoplenra  Blkr, 
ibid.   VII  p.  85. 

311  »     bankanensis  Blkr  sub.  nom.  Porn. 

tneniops  CV.?  ib.  JII  p.  729. 
312  »     cln  vsopoecilus  K.  v.  11. ,  ib.  III 

p/284. moluccensis  Blkr,  ib.  IV  p.  118. 
nigricans  CV. 
pavo  Lac.  N.T.N.  I.  Np.  247. 
prosopotaenia  Blkr,  ib.  III  p.  67. 
trirnaculatus  CV. 

DascyllusaruanusCV.,  T.  N.  I.  VI  108. 

*  melanurus   Blkr,   ib.  \\  p.  100. Glyphisodon   bengalensis  CV.,  B.  G. 
XXI    Gladsch.   Labr. 

coelcslinus  Sol.,    ibid. 
melas  K.v.  II.   ibid. 

rahiiCV.,N.  T.N.  I.  III  p.  287 
Schlegeüi  Blkr,  ib.  IV  p.138. 

Ti  pii  sport 
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Per  transport 

325  Glyphiaodon  trifasciatua  Blkr,  v.  B.  (i. 
XXI  Kaïusch.  Labr, 

826       »     uoiiuaculatüa  CV.,  N.  T.  N.  I. 

IV  p.  281. 
1527       i     waigienaiaCV.,ibid.IVp.  434. 
323  Coasyphua  maerodon  lilkr,   V.  IJ.  U. 

XXII  Gladach.  Labr. 
329  »     Schoenleinii ,  Ag.   N.T.N.  I. 

VII  p.  252. 
380  Crcnilabrua  oli;»ncanihua    Blkr,    ib. 

II  p.  400,  III  p.  G3. 
331  Tauiog*   melapterua   CV.,    V.   B.  G. 

XXII  Gladach.  Labr. 
332  Cheilio  auratua  CV.,  N.  T.  N.  I.  II 

l>.  222. 
333  »     heiuicltryaos  CV.  ,  ib.  II  p.  255. 
334  Nofêcula  pentadaclyla  CV.,  ib.  [|  222. 
335  »     punci.it..  CV.,    tbid.  V  |>.  170. 

83G  Julia  (Julia)  annulatua  CV.,  ib.  IX  :'>11. 
337  »     (   »  )  celebicua   Blkr,  ib.  IX   313. 
338  »    (»)  dorsalisQG.,  ib.  III  5*4. 
330  »     (  »)  lunaria  CV.,  V  B.  6.  XXII 

Gladach.  Labr. 
(  »  )  iirostigma   lilkr,  N  T.  N.  I. 

IV  p.  287. 
(ïïaliclioeies)  balteatua  QG, ,  ib. 

M  p.  25;' 

11  a  1)  i  i  a  t  i  o    C  e  1  e  b  i  c  a . 

310 

341 

312 
II  p.    ±oo. 

(    »    )    bamlanensis   Blkr,   ib.    II 

p.  254. 
(    v   )   casturi    Blkr,   ib.  III  7G3. 
(    »    )    (uvieri     Blkr,    V.    B.    G. 

XXII  Gladach.   Labr. 

(   p  )  elegansK.  v.  IL,  N  T.  N.  ) 
III  p.  280. 

(  »  )  forraoaua  Swaina.  =s  .Inlis 
stellatua  CV.,  ib.  V  p.  180. 

(  »  )  Harloffii    Blkr,    V.   B.  G. 
XXII   Gladach.   Labr. 

(    ■   )  kawarin    Blkr,  N.T.  N.  I. 
III  p.  172. 

(    »   )   minialua  CV.,  ib.  III  171. 
(   »   )  atrigiventer  Beun.,  ib.  II 

p.  251. 
351  Cheilinua  celebieus  Blkr,  ib.  V  p.  171. 
352  »     chlorurua    Blkr  =  Sparus  clilo- 

rurus     Bl=CheÜinua    gultalua 
Blkr,  v.  B.G.  XXII  Gladach.  I  .Lr. 
decacanthui  Blkr,    N.  T.  X     I 
II  P    250. 

Transport 
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Per  transport 

Cheilinus  fasciatusCV. ,  V.  E.  G.  XXII 
Gladseh.  Labr. 

»     radiatus  Bikr  —  Sparus  radiatus 
BI.  Schn.  =  Cheilinus  diagraru- 
iims   CV.  ,    ibiil. 

Scarus  celebicus  Bikr,   N.  T.  N.  I.  VII 

p.  253. »     coeruleopunctalus    Rünp.    ibid. 
VI  p.  110. 

t>     frenatus  Lac.  ,   ib.  Til  p.  770. 
»     naevius  CV.,   ib.  III  p.  769. 

Arius  leioietocephalus    Bikr,    B.   G. 
XXI  Sil.   bat. 

Plolosus    anguillaris    Cuv.  =:  Plotosus 
Jineatus  CV.  ,   ib. 

»      macrophthalmus  Bikr,    ibid. 
»     unicolor  K.  v.  H. ,   ib. 

Belone   annulata   CV. 

»     cylindrica  Bikr,  V.B.  G.  XXIV 
Snoek. 

»     limucoides  S.  Milll.   (spec?) 
Eemiramphus  Buffonis  CV.,  N  T.  N  I. 

III  p.  711. 
»     Connnersonii   CV.  ,    Verh.  B.  G. 

XXIV   Snoek. 

»     Dussumierii  CV.  ,   ibid. 

»     erythrorhynehos    CV. 
»     Gaimardi  CV.,   V.  B.  G.  XXIV 

Snoek. 

»     npeianurus  CV. ,   ib. 

»     Quoyi   CV.,  N.  T.N.  I.  III  491. 
Exocoetus  oxycephalus  Bikr,   ib.  Ill 

p.  771. Chirocentrus  dorab  CV.  ,   V.  B.  Gen. 
XXIV  Chir. 

Dussuroieria  Hasseltii  Bikr,   ib.  N.  T. 
N.  I.   I  p.  422. 

Chanos  orientalia  CV.,  V.  B.  G.  XXIV 
Chir.   etc. 

Elops  saurus  L.  ,   ibid. 

Megalops  indicus  CV.  ,    ibid. 

ogula  moluccensis  Bikr,  IS'.  T.  N.  I. 
IV  p.  609. 

Sardineila    clupeoides  Bikr ,    ib.    III 
p.  773.   V.   II.   G.    XXIV  Har. 

»     leiogasterCV.,  B.  G.  XX IV  Har. 
»     leiogastroides  Bikr,   N.T.N.  J. 

Vil    p.  255. 

(Uupeoides  inacossariensis  Bikr,  ibid. 

III  p.  772,  V.  B.  G.  XXIV  Dar. 
Transport     . 
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Per  transport 
385  Pellona   Hoerenii  Blkr,  ib.  III  p.  712, 

ibid. 
386  Spratella  firabriata  CV.,  V.  B.  G.  XXIV 

II ... 

307       »     tembang  Blkr,   ib. ,  N.  T.  X.  I. 
JII  p.  774. 

388  Spratelloides  argyrotaenia   Blkr,   ib.  , 

ibid.   UI   |».   77."». 
300  Engraulia  Brownii  CV.  ,  V.  B.  G.  XXIV 

Bar. 

390       »     encrasicholoides  Blkr,  ib,  N.  T. 
N.   T.   III   p.    173. 

301  »     Grayi   Blkr  ,  ib.  ib.   II  p.  402. 
302  •     Russelli  Blkr,  V.  Ü.  G.  XXIV  Har. 
393       >>     Zollingeri   Blkr,    ibid. 
;:04  Chatoessua  chacunda  CV.,   ibid. 
303  »     nasua  CV.,  ibid.  N.  T.  N.  f.  II    j 

p.  223. 
OOG       »     selangkat    Blkr,  ib.,  il).  II 458.    : 
3  07  Notopterus  Bontianus  CV.??? 
308  Saurus    myopa    CV.  =  Saurus    Iraqjii-    ! 

nus  T.Sehl.,   V.  B.  G    XXIV 
Chir.  etc.  N.  T.N.I.  III  201. 

300  Saurida    nebulosa    CV.,    ibid.,    ibid. 
III    p.   202. 

400  »     toinbil    CV.,    V.  B.  G.    XXIV 
Chir.    etc. 

401  Rhombus   lentiginosua  Richds.,  ibid. 
XXIV    Pleur. 

»     Wogkii  Blkr,  X.  T.  IS'.  I.  VII 256. 
403       v     polyspiloa  Blkr,  ib.    IV  p.  503. 
401   Aciiiius   melnnospilos   Iiikr,   ib.    Vil 

[».   27)7. 
40.1       »   pavooinus  Lac,  R.  G.  XXIV  Pleur. 
40G  Plagusia   brachyrhyuchoa   Blkr,   ibid. 

N.  T.  N.  I.  I    i).  414. 

407       »     lid.,  Blkr,   ib.  ,  ib.  I   p.  413. 
400       »     manuorata   Blkr,    il),   ib.  1411. 
400       »     quadrilineata  K.  t.  H. ,    ib.,    ib. 

I    p.   412. 
410  Anguilla   Eiphinstonei  Syk.,  V.  R.  G. 

XXV  Mur.   \.  T.  N.  I.  IV  5Ö4. 

411  Conger  bagio  C»nt.,  ib.,    ib.  III  777. 
412  »     talabon  Cuv.,  ib.,  ib.  V  p.  456. 
413  Ophisurus  bangko  Blkr,   \  .  B.  («en. 

XXV   Mur. 

414  »     brachyioma  Blkr,   ib.  N.  T.  N.  I. 
\    p.  172.    _ 

T  i  nr  sport      .      .      .    ' 
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415  Muraenichthys  gvmnopterus  Blkr,  V. 
IJ.  G.  XXV  Mur.  N.  T.N.  I.  IV 

p.  506. 41G       »         Pfeifferi  Blkr,  ib. ,  ib.  V  173. 

417  »     polyuranodon   Blkr,   ib.,    ib.    V 

p.  248. 418  »     psewdolbyrsoidea   Blkr,  ib.,   ib. 

III  p.  778. 
419  Monoplerus  javanensis  Lac.  ,    Y.  B.  G. 

XXV  Mur.  Syrtjbr. 

420  Symbraucbus  irnmaculatus  BI.  ,    ib. 
421  Balistes    nriimtus  Lac.  ,    V.  B.  G.XXlV 

Balist.  N.T.N.  I.  I   p.  224. 
422  »    conspicillum  BI.  Schu.,  N.  T.  N.  I. 

lil   p.  780. 
423  »      üavomarginatus   Rüpp.,  ib.   l!l 

p.  303. 424  »     lineatus  IJl.  Schn,  ib.  Hp.  260, 
V.  B.  G.  XXIV  Balist. 

425  *      praslinus   Lac,    V.  B.  G.XXIV 
Balist. 

426  »     stellatus   Lac.  ,    ibid. 

427  Erylbrodon    niger   Ilüpp.  —  Xenodon 
ni<;er   Riipp.  ,    ibid. 

428  Monacantlius  rnelanuropterus  Blkr,  N. 
T.  N.  I.  IJl  p.  781. 

429  »     tómentosus  Cuv. ,   B.  G.   XXIV 
Balist. 

430  Triacantbus   oxvcepbalus   Blkr,    ibid. 
N.  T.  N.  I.  H  p.  496. 

431  r>     Russelli  Blkr,    V.  B.  G.   XXIV 
Balist. 

432  Pogono<;natbus   barbattis   Blkr,    ib. 
433  Ostracion    cornulus    L.  ,    ibid.   XXIV 

Ostrac. 

431   Gastiopbysus  argenteus  J.  Müll.  srTe- 
traodon  argenteus  Lac.  T.  N.  I. 
III   p.  737. 

435  9     liinaris  J.  Müll.  ~  Tetraödon  lu- 

naris  Cuv.   (1)    V.  B.G.  XXIV 
Blootk. 

436  »     Honckenii     Blkr    ü    Tetraödon 
Iloockeoii  BI.  ib.  VII  258. 

437  Arothron  erythrotaenia  Blkr  £r  Tetra- 
ödon  erytbrolaenia   Blkr,  N.  T. 

N.  I.   V   p.  174. 
Transport 
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Celebes  is  deze  soort  door  eene  fout  van  den  letterzetter  onder 

ge  tot  de  kennis  der  iclitu.  van 

Arothron  geplaatst. 
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Ter  transport 

433  Aroilnon  hypselogeneion    Blkr  rs  Te- 
traödon hypselogeneion   Blkr  , 

ib.  III  300.  H.  G.  XXI  V  Blootk. 

430       v       kappa  Blkrz:  Tetraödon  kappa 
Russ.  ib.  III   p.  301  ,   ibitl. 

410  »      testudineus  J.  Miill.  —  Tetraödon 
testudineus  BI.  ib.  Ilf  p.  755,  ib. 

411  Diodon  panctatua  Cur. ,   B.  b.  XXIV 
Blootk. 

412  Solenognathua  Blochii  Blkr,  V.  D.  G. 
\XV  Trosk. 

413  Hippocampus   kuda    Blkr,    ibid. 
411  Scyllium  rnaculatam  (>r.,    V.  B.  (i. 

XXIV   Plagiost. 
445  Cbiloscyllium   plagiosum  JIU.  ,    ibid. 
41G       >     punctatuin  31 II . ,   ibid. 

417  Carcharias    (I'rionodon)    sorrah    Val. 
HH.,  ibid. 

448  Sphyrna  Blochii  MH.  ,  ibid. 
410  Rhynchobatus  djeddensiss  Rhyncho- 

batus  laevis   MII.  ibid. 
450  Rbinobatus   (Kbinobatus)  armatus  Gr. 

ib.,   N.T.  N.  I.  III   p.   135. 
451  Narcine  timlei  MH.,  N.T.N.I.  IV  512. 
452  Trygon   Kuhlii   31H. ,    V.B.  G.  XXIV Plag. 

453  Taeniura  lyrama  3III.,  ib.  N.  T.  N.  I. 
III  p.  85. 

454  Aëtobatis  Uagellum  MH. 
Transport 

202 

32 

32 
80 

28 

13 

•>o 

20,    2 

Van  Makassar  zijn  al  zoo  tot  nog  toe  de  meeste  soorten  be- 
kend geworden.  \n  de  tweede  plaats  komt  Manado  met  een 

cijfer  van  131  soorten,  en  voorts  Boclockomba  met  80,  Bontliain 

met  32  en  Kema  met  29  soorten,  zijnde  de  onderwerpelijke 

kennis  ten  opzigte  der  overige  plaatsen  nog  naauwelijks  noe- 
menswaardig. 



DESCRIPTIONES  SPECIERÜM  DIAGNOSTICAE. 

PEUCOIDEI 

Holocentrum  melanotopterus  Blkr. 

Holocentr.  corporc  oblongo  compresso,  altitudine  3i  circiter  in  ejus  longitudi- 

ne, latitudine  2  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  acutiusculo  3*  ad  3*.  in  longi- 

tudine  corporis*  altitudine  capitis  1  et  paulo  in  ejus  longitudine;  linea  rostro- 
frontali  declivi  fronte  et  vertice  convexiuscula  rostro  convexa;  oculis  diametro  2* 

ad  1\  in  longitudine  capitis ;  orbita  superne  posticeque  denticulata  ceterum  glabra ; 

spina  infraorbitali  nulla;  os.se  suborbitali  vix  emarginato  inferne  dentibus  pluri- 

bus  conspicuis  subaequalibus  postrorsum  spectantibus  serrato ;  maxilla  superiore 

maxilla  inferiore  paulo  longiore  sub  medio  oculo  circiter  desinente,  mediocriter 

protractili;  dentibus  maxillis,  vomcrinis  et  palatinis  minimis;  praeoperculo  mar- 

gine  posteriore  dentibus  18  p.  m.,  margine  inferiore  dentibus  8  p.  m.  bene  con- 

spicuis, spina  magna  bisulcata  capite  minus  quadruplo  breviore;  operculo  spinis  2 

validis  superiore  inferiore  paulo  longiore ;  suboperculo  superne  et  inferne  et  inter- 

operculo  sub  spina  praeopcrculari  dentibus  conspicuis  serratis  ;  vertice  utroque  la- 

tere cristis  5  ad  7  divergentibus;  osse  suprascapulari  ossequc  scapulari  dentatis; 

linea  dorsali  linea  ventrali  muit  o  convexiorc;  squamis  lateribus  43  p.  m.  in  serie  lon- 

gitudinali  squamis  singulis  margine  libero  medio  denticulis  aliquot  conspicuis ;  pinna 

dorsali  partem  radiosam  intcr  et  spinosam  usque  ad  basin  fere  incisa,  spinosa  ob- 

tusa  spinis  gracilibus  2a,  3a  et  4a  spinis  ceteris  longioribus  corpore  plus  duplo 
humilioribus ,  membrana  interspinosa  mediocriter  excisa ;  dorsali  radiosa  antice 

obtusa  angulata,  margine  superiore  convexa,  dorsali  spinosa  altiore,  corpore  duplo 

circiter  humiliore;  pectoralibus  acute  rotundatis  5i  circiter,  ventralibus  acutius- 

culis  convexis  6  circiter,  caudali  valde  emarginata  lobis  acutiuscule  rotundatis  5*. 

circiter  in  longitudine  corporis;  anali  obtusa  convexa,  spina  3a  radio  1°  non  vel 
vix  breviore,  crassa,  spina  dorsali  longissima  non  multo  longiore;  colore  corpore 

superne  pulcbre  rubro,  inferne  dilutiore;  fasciis  dorso  lateribusque  longitudinalibus 

roseis  vix  conspicuis;  pinnis  roseo-rubris ,  dorsali  spinosa  tantum  nigra  post 

singulas  spinas  medias  macula  transversa  oblouga  vel  elongata  rosea. 

B.  8.  D.    11  —  1/15   vel   11  —  1/16    vol    11  —  1/17.  P.  2/13.    V.  1/7.    \ 

4/10  vel  4/11.  TC.  5.19.5. 
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[labit.    M  bea  aeptentrionalis .  in 

Longitndo  -  speciminura  45'V  ad  48"'. 

is  gemakkelijk  herkenbaar  aan  haar 

stomp  profiel,  stompe  lage  en  bolle  straalachtige  rug-vin  en 
aarsvin 5    zwarte  met  rooskleurige  \  eekende  doornach- 

tige   rugvin,    korte    onderkaak,    niet  of  naauwelijks    uitgerand 

onderoogkuilsbeen ,  enz. 

A.ENOIDE1. 

Diagramma  chrijsolaenia  Blkr. 

Diagr.  corpore  oblongo  compresso,  altituJiöo  3*  circiter,  iatitudine  2±  eirciter 
in  rjus  longitudine;  capite  obtuso  vplde  convexo  4  circiter  in  longitudine  corporis, 

^  ix  longiore  quam  alto;    linea   rostro-frontali  rostro   vaJde   dcclivi   convexiuscula ; 

oculis  diametro  3  fere  in  longitudine  capitis;  osse  suborbitali  angulo  oris  oculi 

diametro  duplo  ferc  humiliore;  mazilla  superiore  inaxilla  inferiore  paulo  longiore 

sub  ocuii  margine  anteriore  desinentc;  dentibus  maxillis  serie  esterna  conicis 

aequalibua  dentibus  seriebus  internis  majoribus;  maxilla  inferiore  poris  G  bene 

conspicuis;  praeopercalo  subrectangulo  angulo  rotundato  margine  posteriore  non 

cmarginato  dentibus  bene  conspicuis  serrato;  squamis  lateribus  C5  p.  m.  serie 

longitudinali;  pinna  dorsali  spinosa  basi  vagina  squamosa  spinis  mediocribus , 

spinis  4a  5a  et  6a  spinis  cetcris  longioribus  corpore  minus  triplo  buroilioribus ; 
dorsali  radiosa  obtusa  rotnndata  dorsali  spinosa  altiure ;  pcctoralibus  acutiusculc 

rotandatia  G  circiter,  vcntralibus  acutis  5*,  caudali  extensa  subtruncata  angulis 

acuta  5i  circiter  in  longitudine  corporis;  anali  spina  2a  spina  3a  longiore  et 

crassiorc,  spina  la  spina  2a  triplo  circiter  breviore,  parte  radiosa  rotnndata 

dorsali  spinosa  paulo  altiore;  colore  corpore  superne  lateribuaque  pulcbre  dilu- 

tc-cocrulco,  inferne  margaritaceo ;  faaciis  corpore  utroque  latere  8  longitudina- 

libus  aurantiacia ,  faacia  superiore  nucho-dorsali  basi  dorsalis  spinosae  appro- 
ximata  et  radiia  dorsalibus  anterioribus  in  faschm  dorsalis  radiosae  inferiorem 

transcunte;  fascia  2a  fronto-dorsali  dorsalis  radiosae  tertiam  4m  partcm-  ,  3a 

ro^tro-supraoculo- caudali  supra  liucam  latcralem  decurrentc  dorsumque  caudae-, 
4a  oculo-caudali  linenm  latcralem  sub  media  dorsali  radiosa  secante  basin  ca\ulalis 

superiorem- ,  5a  oculo-caudali  baain  caudalis  mediam-,Ga  rostro-infraoculo-caudali 

basin  cauddis  inferiorem-,  7a  maxillo-cauifali  caudae  marginem  inferiorem-,  8a 

maxillo- anali  basin  aualis  attingentibus ;  fascia  insuper  aurantiaca  rostro-dorsali 

linea  media:  pinna  dorsali  magaritacco-cocrulcsccnce  fusco  marginata,  spinosa  fas- 
ciis  2,  radiosa  faaeiia  3  longitndinalibus  aurantiads;  pinnis  ct.tcvis  anrantiacis, 

caudali  f<.,.;co  mart 
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13.  6.  D.  13/20  vel  13/21.  P.  2/14.  V.  1/5.   A.  3/7  vel  3/8.  C.  1/15/1 
et  lat.  brev. 

Habit.  Macassar,  in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici  113"'. 

Aanm.  Deze  fraaije  Diagramma  is  gemakkelijk  herkenbaar 

aan  hare  8  overlangsche  oranjekleurige  banden  op  een  fraai 
lichtblaauw  veld. 

TEUTHIDES. 

Naseus  annulatus  Blkr. 

Nas.  corpore  oblongo  compresso ,  altitudine  3^  circiter  in  cjus  longitudine , 

latitudine  3  fere  in  ejus  altitudine;  capite  obtuso  5  in  longitudine  corporis,  pau- 

lo altiore  quam  longo;  linea  rostro-frontali  gibba  rostro  superne  obtusa  antrorsum 

et  deorsum  spectante  angulata;  rostro  obtuso;  oculis  diametro  2i  ad  1\  in  lon- 

gitudine capitis,  totis  in  dimidio  capitis  posteriore  sitis,  lineae  frontali  approxi- 

matis,  plus  eorum  diametro  ab  angulo  oris  remotis;  regione  praeoculari  sulco 

subsemilunari;  maxillis  aequalibus;  dentibus  utraque  maxilla  p.  m.  42  acutis, 

dimidio  apicali  leviter  serratis,  subaequalibus ;  praeoperculo  valde  obtusangulo; 

operculo  humeroque  totis  squamosis;  squamis  toto  corpore  minimis  conspicuis 

scabris;  cauda  utroque  latere  laminis  2  vel  1  oblongo-rotundis  crista  longitudina- 

li  bumili  acutiuscula  munitis;  linea  laterali  continua  simplice  curvata;  pinna 

dorsali  spina  anteriore  spinis  sequentibus  radiisque  omnibus  longiore,  corpore 

triplo  circiter  liumiliore,  spina  postica  spinis  ceteris  breviore  radiis  anticis  non 

longiore,  parte  radiosa  postice  obtusa;  pectoralibus  acutis  6'.  circiter,  ventralibus 

acutis  10  fere,  caudali  extensa  truncata  angulis  acuta  non  producta  5|  ad  5[  in 

longitudine  corporis;  anali  dorsali  humiliore  postice  obtusa;  colore  corpore  super- 

ne fuscescente-aurantiaco  inferne  griseo-rosco;  pinnis  imparibus  dimidio  basali 

aurantiaco-fuscis,  dimidio  libero  nigricante- luscis,  dorsali  spinosa  excepta,  luteo 

vel  albo  limbatis,  albo  vel  luteo  pinna  caudali  latiore;  anali  vittis  2  vel  1  lon- 

gitudinalibus  coeruleisj  pectoralibus  violaceis  margine  posteriore  late  aurantiaoia 

vel  roseis;  ventralibus  aurantiacis  apice  violaceis. 

B.  4.  D.  5/28  vel  5/29.  P.  2/16.  V.  1/3.  A.  2/29  vel  2/30.  C.  1/14/1 
et  lat.  brev. 

Synon.  Naseus  marghialus  CV.   Poiss.   X  p.   207 

Nason  hor  dé  CV.  Poiss.  X  'p.  207. 
Priodon  annulaius  QG.  Zool.  Voy.  Uranie  p.  377. 

rriudon  annelé  QG.  ib. 

Triodon  annularis  CV.  Tuiss.  X  p.   223  1.  294.   Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind. 

III  p.  558. 
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xodon  unnulaire  CV.  ibid. 

Hal  i  .in  nuuri. 

I  itudo    -j-et  iiiiinis    unici    220'". 

Aanm.  Mijn  voorwerp  behoort  blijkbaar  tot  Naseus  margi- 
nalus  CV.  welke  den  ouderen  leeftijdstoestand  voorstelt  van 

Priodon  annulalu*  QG.  Volgens  de  bepaling  der  geslachten  Na- 
seus, Axinurus,  Priodon  en  Keris  zou  liet  een  Priodon  zijn, 

vermits  de  tanden  der  kaken  er  zaagsgewijze  ingesneden  zijn. 

Hieraan  echter  is  geene  generische  waarde  te  liechtcn,  vermits 

ook  de  tanden  bij  Naseus  hrevirostris  CV.  en  Naseus  Vlamingii 

CV.  getand  of  gekarteld  zijn.  Het  komt  mij  voor,  dat  de  boven- 

genoemde geslachten  alle  tot  een  enkel  genus  behooren  terugge- 
bragt  te  worden.  Elders  heb  ik  reeds  aangetoond  dat  Keris 

niet  van  Priodon  verschilt.  Nieuwe  voorwerpen  van  Priodon- 
ten  hebben  mij  sedert  doen  ontwaren,  dat  ook  de  bewapening 

van  de  stanrtplateu  gedeeltelijk  afhankelijk  is  van  den  leeftijd 

des  diers  en  met  toencmenden  leeftijd  sterker  wordt.  Oudere 

voorwerpen  van  Priodon  zijn  daardoor  niet  van  Naseus  te  on- 

derscheiden. Hieruit  blijkt,  dat  Priodon,  en  dus  ook  Keris,  ge- 

heel tot  Naseus  zijn  terug  te  brengen.  Ook  het  geslacht  Axi- 

nurus  zal  behooren  te  vervallen,  liet  is  gegrond  op  den  bijl- 
vorm  des  enkelen  staarteloorns.  Wat  den  vorm  diens  doorns 

betreft,  deze  is  bij  Naseus  hrevirostris  CV.  een  overeenkomstige 

of  verwante  en  wat  zijne  enkelvoudigheid  betreft,  bij  mijn  bo- 

ven beschreven  voorwerp  van  Naseus  annulatus  is  hij  aan  de 

eene  zijde  enkel  en  aan  de  andere  zijde  dubbel.  Daarentegen 

is  Prionurus  een  natuurlijk  geslacht,  hetwelk  in  verwantschap 

staat  tusschen  Amphacanthus  en  Acanthurus. 

De  soorten  van  Naseus,  zooals  ik  dit  geslacht  thans  opvat, 

hebben  veelal  in  den  jeugdigen  leeftijdstoestand  een  hooger 

ligchaam  dan  in  den  verderen  leeftijd.  De  ontwikkeling  der 

snuit-of  voorhoofd-knobbels,  voor  zoover  de  soorten  ze  bezit- 

ten, heeft  soms  eerst  in  verderen  leeftijd  plaats,  even  als  die 

der  staartplaten,-  en  de  vlek-  of  bandteekening,  vooral  der  rug- 

vin en  aarsvin,  gaal  in  den  gevorderden  leeftijd  soms  verloren. 
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Indien  men  groote  reijen  van  voorwerpen  van  verschillenden 

leeftijd  van  elk  der  soorten  kon  vergelijken  zou  men  ontwaren, 

dat  eenige  der  bekende  soorten  slechts  nominaal  zijn  en  tot 

andere  reeds  bekende  terug  te  brengen.  Zoo  is  het  met  Prio- 
don  annulatus  QG.,  welke  tot  dezelfde  soort  behoort  als  Naseus 

marginatus  CV.,  en  zoo  ook  stelt  mijne  Naseus  Hoedtii  den  jeug- 

digen leeftijdstoestaud  voor  van  Naseus  hrevirostris  CV.,  terwijl 

het  mij  ook  niet  zou  bevreemden  indien  mijne  Naseus  tapei- 

nosoma  {Priodon  tapeinosoma  Blkr  olim)  een  jeugdig  exemplaar 

is  van  Axinurus  thijnnoides  CV.  Behalve  het  bovenbeschreven 

voorwerp  en  het  door  mij  als  Priodon  annularis  (van  Amboina) 

beschrevene  van  112'"  bezit  ik  1102:  drie  kleinere  van  50"'  tot o 

75'"  lengte  van  Cauer  (Sumatra)  en  de  Batoe-eilanden.  De 
licht  gekleurde  staartring,  aan  welke  de  naam  der  soort  ont- 

leend is,  verdwijnt  bij  de  oudere  voorwerpen  en  is  bij  een  paar 

der  kleinere  ook  weinig  of  niet  zigtbaar.  Ik  heb  dien  naam 

behouden ,  omdat  het  prioriteitsregt  daarvan  toekomt  aan  Quou 
en  Gaimapd. 

Ik  teeken  hier  nog  aan,  dat  de  door  den  heer  Huppelt,  voor- 

gestelde geslachtsnaam  Aspirurus,  in  plaats  van  Naseus,  niets 

boven  laatstgenoemden  naam  voor  heeft,  vermits  hij  gegrond 

is  op  de  staartdoornen  der  soort,  welke  bij  de  jeugdige  voor- 
werpen van  sommige  soorten  echter  even  zeer  ontbreken  of  nog 

niet  -ontwikkeld  zijn  als  de  snuit-of  voorhoofdsknobbel.  De 
naam  Naseus,  als  veel  ouder,  behoort  daarom  voor  het  geslacht 

bewaard  te  blijven. 

Naseus  hrevirostris  CV.  Poiss.  X  p.  204  t.  291.  Blkr  Nat.    T. 

Ned.  Ind.  V.  p.  165. 

Syn.  Naseus  UoeJtii  Blkr.  Nat.  T.  Ned.  Ind.  V  p.  339. 

Aanm.  Toen  ik  mijne  beschrijvingen  van  Naseus  hrevirostris 

CV.  en  Naseus  Hoedtii  Blkr  ontwierp,  was  ik  slechts  in  het  be- 
zit van  een  enkel  voorwerp  van  beide  vormen,  het  eenc  van 

305"'    het    andere   van    180'"    lengte.     Sedert    ben    ik    in   het 
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raakt  van  nog  Ü  voorwerpen  van  £65'"  tot  97"'  leng- 
te. Ik  heb,  daardoor  de  ontwikkeling  van  den  voorhoofds-of 

snuitshoom  van  dezen  visch  kunnen  nagaan  en  de  overtuiging 

erlangd,  dat  Naseus  Hoed  til  den  jongeren  toestand  van  Nasem 
is  CV.  voorstelt  en  alzoo  als  soort  behoort  te  vervallen. 

Bij  mijn  kleinste  voorwerp  is  nog  naauwelijks  eene  aanduiding 

van  dien  hoorn  zigtbaar  en  /el I's  bij  voorwerpen  van  100'"  tot 
!  1 0  heefÜ  de  hoorn  nog  slechts  de  gedaante  van  een'  weinig 
uitpuilenden  knobbel.  Bij  de  kleine,  voorwerpen  zijn  de  staart- 
schilden  nog  niet  of  slechts  weinig  zigtbaar  en  ongewapend, 

zoodat  zij,  in  verband  met  de  gekartelde  kaakstanden,  volgens 

de  definitie  van  Priodon  in  de  groote  Histoire  naturelle  des 

Poissons,  tot  Priodon  zouden  gebragt  moeten  worden. 

De  hoorn  dezer  soort  neemt  in  zijne  ontwikkeling  soms  eene 

tegennatuurlijk  rigting  aan.  Bij  een  mijner  voorwerpen  (van 

260'")  is  hij  naar  beneden  omgebogen  en  reikt  tot  voor  de 
onderkaak,  welker  beweging  er  min  of  meer  door  belemmerd 
is. 

Ml  GILOÏDEI 

Cestraeus  orijrhynchos  CY. 

(  tr.  corporc  clongato  compresso,  oltitudinc  5  et  paulo  in  (jus  longitudine, 

latitudine  l£.  circiter  in  cjus  altitudine;  capitc  acuto  5  et  paulo  in  longitudine 

corporis;  altitmlinc  capitis  1»,  latitudine  1'.  in  ejus  longitndine ;  oculis  diametro 
4^  circiter  in  longitudine  capitis ,  diametris  2  circiter  distantibus,  diametro  2  circiter 

in p&rte  capitis  postoculari;  membrana  palpebrali  iridem aritice paulo postice  vix  te- 

gente;  orbitia  lineam  rostro-frontalcra  non  attingentibus ;  linea  rostro-dorsali  capi- 

tc declivi  convexiuscnla;  rostro  oculo  breviore  superne  sqnamis parvis  obsito;  osse 

suborbitali  sqnamato  non  cmarginato  postice  truncato  dentibus  minimis  serrato; 

Bnperiore  crasso  camoso  epapillato,  inferiore  crasso  plicis  vix  conspi- 

cuis;  maxilla  supcriorc  maxilla  inferiore  longiore  et  latiore  sub  oculi  parte  an- 

tcriore  deainente;  dentibus  maxilla  supcriorc  parvis  aequalibns  bi-  vel  triseriatis, 

vomcrinis  parvis  in  thnrmas  2  parvas  distantes  collocatis;  prneopercul>  ms  rgine 

riore  obliquo,  angulo  acntiuscnle  rotundato;  sqnamis  .ctenoïdeis,  Iateribns  45 

p.  m.  in  serie  longitndinali ,  sqnamis  axillari,  inguinnli,  basique  dorsnl 

pinnis    dorsalibus    paulo   plus    dimidia   longitudine    pectoralium 

distantibus,  dorsali  spinosa  dorsali  radiosa  paulo  humiliore spinis  crassis  1'  r 
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longiore  corpore  duplo  ferc  liumiliorc;  dorsali  radiosa  acuta  emarginata  antice  squama- 

ta;  pectoralibus  acutis  basi  squamosis  6  circiter,  ventralibus  acutis  7  circiter, 

caudali  basi  late  squamosa  emarginata  lobis  acutis  5  i'ere  in  longitudine  corporis; 
anali  acuta  emarginata  dorsali  radiosa  altiore  et  latiore,  altiore  quam  basi  longa, 

antice  squamosa;  colore  corpore  superne  coerulescente-viridi  marginilms  squama- 

rum  profundiore ,  inferne  argenteo;  pinnis  flavescente-liyalinis ,  dorsali  spinosa 

spinis,  dorsali  radiosa  dimidio  superiore,  anali  apicem  versus  caudalique  medio 
mcmbrana  violascentibus. 

B.  6.  D.  4—1/8  vel  1/9.   P.  2/12  +  aliq.    filos.  brcvior.    V.  1/5.    A.  3/9 

vel  3/10.  C.  1/12/1  et  lat.  brev. 

Synon.  Cestraeus  oxyrJiyncus  CV.  Poiss.  XI  p.   120. 

Cesire  oxyrhynque  CV.  ibid. 

Habit.  Sawangan,  Celcbes  septentrionalis ,  in  fluviis. 

Longitudo  spcciminis  unici  204"' 

Aanm.  Tot  lieden  toe  zijn  slechts  twee  soorten  van  Cestraeus 

(beide  van  Celebes)  bekend  geworden,  Cestraeus  pUcaülis  CV.  en 

Cestraeus  oxijrhijnclios  CV. —  Cestraeus  pUcaülis  is  volgens  den 

lieer  Valenciennes  hooger  van  ligchaam  en  stomper  van  profiel 

dan  Cestraeus  oxijrïdjncJios  CV.,  heeft  den  onderlip  zeer  geplooid, 

het  onderoogkuilsbeen  van  achteren  afgerond  en  tandeloos,  een 

rei  tanden  in  de  bovenkaak,  geene  ploegbeenstanden  en  slechts 

40  schubben  op  eene  overlangsche  rei.  Onderwerpelijk  specimen 

behoort  blijkbaar  tot  Cestraeus  oxijrïdjncJios,  aan  welker  beschrij- 

ving in  de  groote  Histoire  naturelle  des  Poissons  het  vrij  wel 

beantwoordt.  De  ploegbeentandjes,  van  welke  in  die  beschrij- 

ving geen  sprake  is,  zijn  bij  mijn  voorwerp  vrij  duidelijk  waar 

te  nemen  en  in  twee  van  elkander  verwijderde  kleine  groepjes 

geplaatst. 

GOBIOIDET. 

Gobius  xaut/wtaenia  Blkr. 

Gobius  corpore  elongato  ccmprcsso,  altitudine  7  circiter  in  ejus  longitudine, 

latitudine  IjL  ad  1».  in  ejus  altitudine;  capitc  obtuso  convcxo  \\  ad  4*.  in  longi- 

tudine corporis ;  altitudine  capitis  1*.  circiter,  latitudine  2  fcrc  in  ej'us  longitudi- 
ne; oculis  diametro  4  circiter  in  longitudine  capitis,  maxime  approximatis,  totis 

in  capitis  dimidio  anteriorc  sitis:  linea  rostro-frontali  valde  dec'ivi  convrxn  3    ros- 
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tra  éonvexo  ocolo  breviorc;  capita  nuchaqne  Q8qae  ad  puraam  doraalein   1-  .  bi- 
que  alepidotisj  riet.,  obliqno;  uaxillia  eequalibua,  niperioreaub  oculi  diraidio  pos- 
teriore  deainenta,  deoraum  param  protraetilij  dentibua  maxiilis  pluriaeriatis,  maxil- 
la  auperiore  serie  externa  seriebus  oeteria  majoribus,  antice  conicia  8  ceteria  serie 
erterna  wajoribua  eaninoïdeia  BubaequaUbus;  maxffla  inferiore  dentibua  serie   ex- 

terna dimidio  maxillac  anteriore  tantum  dentibua  oeteria  majoribua  p.  m.  16  pos- 
lice  utroque  latere  oanino    valde    eumtoj    aulco    oculo-scapulari  bene    eonspicuoj 
iquamia  lateribua  parvia    a  eauda   uaque    ad    aperturam    branchialeni   magnitndine' sensira  decxeseentibus,  85  ad  90  p.  m.  in  8erie  longitudinale  appendice  analico- 
mca  obtusa;  pinna  doraali  apinia  flexilibus,  aeutiuacula,  corpóre  humüiore  doraali 

maxime  approximata;  dor.au  radioea  postice  quam  antice  altiore  acuta  cornore 
paulo  hnmiliore,  radio  l«  Bexflij  pectoraJibua  obtuaia  rotundatia  radiia  lilosis  nul- 

lis et   wntrali  rotundata  5j   circitcr,  eaudali  obtoaa  rotundata  4'  ad  4»  in  longi- tudine  corporis,  auali  postice  quam  antice  altiore  acuta,  doraali radioaa\umiUore  ■ 
colure  eorpore   auperne   roseo-viridi ,    inferne    margaritaceo-roaeo ;  maculia   fooi 
dorao  4  «nediisqoe  lateribus  4  magnis  diatantibua  in   aeriem  longitudinalem  diapo- 
51..S  et  macnlia  inanper  parvia  fuscis  rotundiuaculia  aparsia  .ai  parcis;  faaciia  cor- 
porc  transversia  obUquia  antroraum  descendentibA  pulchre  üavis  9  vel  10,  poste- 
rioribus  inagia  qnam  anterioribns  diatantibua,    eapite  ocellia    parvia    aparsia  aureia 
annulo  coernleo  ciuctis;  piunis  doraalibua,  pectoraJibua  analique  radiia   aurantiacia 
membrana  dUute  violacebj  doraali  apinoaa  aurantiaco  maculata  et  marginata   coc- 
ruleoque  reticulata,  auperne  apinam  3™  inter  et  5'»  macula  nigricafce;  doraali  ra- 
diuaa  analique  a*antiaco  marginatia,  doraali  radioaa  membrana  inter  ainguloa  ra- 
dios  tertia  parte  basali  vittulis  tranaveraia   3  ad  6  coeruleis;    anali  baai  inter  ain- 
gulos  radioa  macula  rotunda  aurantiaca;  eaudali  radiia  aurantiata,  membrana  vio- 
haeente  basin  mediam  versas  maculia  parvia  coeruleis,  media  pinna  vitta  longitudi- 

nale duplicc  rubra  et  coerulea;    margine  eaudali,  auperiore  triplice  flavo,  eoaruleo et  aurantiaco,   inferiore  violascente. 

B.  i.    I).  C-l/10   vel    6-i;il.    p.  17.    V.  1/5.    A.   1/10  vel  l/U.  C. 26  p.   m.  (lat.  brev.  incl.ï.  • 

Habit.   Macaaaar,  in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici  126'". 

Aanm.  Deze  soort  is  na  verwant  aan  Gobius  Voigiii  Blkr 
en  Gobius  poUjophthalmus  Blkr,  behoorende  tot  de  groep  van 
lid  geslacht  met  kleine  ligchaamschubben,  geheel  onbeschubten 
stompen  kop  en  nek  en  hondstanden.  Zij  heeft  nog  het  meeste 
van  GoHuê  Voigtii,  doch  hij  deze  is  de  kop  betrekkelijk  kor- 

ter, het  profiel  minder  stomp,  de  lc  rugvin  veel  hooger  dan 
het  ligchaam,  het  ligchaam  met  S  bruinachtige  dwarsche  ban- 

den getcekend,  enz. 
IX  „ 
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Plalyptera  aspro  Vau  Hass.  CY.    Poiss.    XII  p.  240  tab.  360. 

Platypt.  corpore  elongato ,  antice  latiore  quam  alto,  postice  compresso,  altitudi- 

ne  5|  circiter  in  ejus  longitudine ;  capite  trigono  acuto  depresso  inferne  plano  7-J- 

circiter  in  longitudine  corporis ,  paulo  longiore  quam  alto  sed  multo  latiore  quam 

longo;  oculis  diametro  4|  circiter  in  longitudine  capitis ,  diametro  1*-  ad  1*  di- 
stantibus;  rostro  depresso  oculo  minus  duplo  longiore  linea  peripherica  horizontali 

parabolica;  naribus  parvis  rotundis  approximatis ;  linea  rostro -frontali  declivi  con- 
vexiuscula;  maxillis  horizontalibus  dentibus  parvis  multiseriatis ;  maxilla  superiore 

formam  ferri  equini  referente,  maxillam  inferiorem  amplectente ;  labiis  carnosis 

crassis ;  rictu  infero  semilunari  oculo  minus  duplo  latiore;  praeoperculo  angulo  dente 

obtuso ;  capite,  regione  postoculari  et  operculo  superiore  exceptis,  alepidoto;  opcrculo 

margine  inferiore  concavo;  apertura  branchiali  subverticali  post  oculum  desinente; 

squamis  ctenoïdeis  frontem  iuter  et  pinnam  dorsalem  lm  linea  media  17  p.  m., 
lateribus  40  p.  m.  in  serie  longitudinali  usque  ad  aperturam  brancbialem;  squa- 

mis nuclialibus  squamis  lateralibus  minoribus ;  squamis  ventrc,  interventralibusque 

parvis,  praeventralibus  nullis;  linea  laterali  simplice  leviter  curvata  bene  conspi- 

cua;  appendice  anali  lata  obtusa;  pinnis  dorsalibus  basi  non  contiguis,  spinosa 

dorsali  radiosa  paulo  humiliore  angulata  spinis  flexilibus  3a  ceteris  longiore ;  dor- 
sali  radiosa  antice  quam  postice  altiore  obtusiuscula  postice  acutangula;  pectora- 

libus  latissimis  obtusis  basi  anteriore  (superiore)  squamosis  a  basi  anteriore  usque 

ad  apicera  radii  medii  4  et  paulo  in  longitudine  corporis;  ventralibuj antice  (superne) 

carnosis  oblique  rotundatïs  apice  acutis,  postice  (inferne)  membranaceis ,  radio  fisso 

4°  multifisso  radiis  ceteris  longiore  et  multo  latiore  6|  circiter  in  longitudine 
corporis;  anali  antice  carnosa  postice  membranacea ,  oblique  rotundata,  acutiuscula, 

dorsali  radiosa  paulo  altiore;  caudali  basi  squamosa  parum  emarginata  angulis  a- 

cuta  5*.  ad  5£  in  longitudine  corporis;  colore  corpore  superne  lateribusque  oli- 

vaceo,  marginibüs  squamarum  profundiore,  inferne  flavescente-aurantiaco ;  pinnis 
dorsalibus  flavescentibus  radiis  aurantiacis,  fasciis  2  ad  4  longitudinalibus  fuscis; 

pectoralibus  facie  superiore  olivaceo-aurantiacis  vittis  7  vel  8  semilunaribus  ap- 
proximatis concentricis  transversis  fuscesccntibus ;  ventralibus  facie  superiore  ex 

parte  fuscis,  inferne  aurantiacis;  anali  aurantiaca  antice  et  medio  fuscescente;  cau- 

dali aurantiaca  ba«i  olivascente,  fasciis  6  vel  7  transversis  fuscescentibus. 

13.  6.  ]).  7  —  1/3  vel  7  —  1/9.    P.  2/21.    V.  1/5.  A.  1/8  vel  1/9.  C.  13 

fiss.  H-  plur.  lat.  simpl.  brev. 

Synon.     Tlafyptere  apron  CV.  Poiss.  XII  p.  240  tab.  360. 

Tlalypiera  melanocephala  Van  Hass.  ap.  Cuv.  Règn.  an.  éd.  luxe  Toi'ss. 

p.  185. 
i'     trïgonocephala  V.  Hass.  ap.  Cuv.  ibid. 

Plaiypterus  flavescens  Val.  ibid.  tab.  83  fig.  1. 

Plalyptere  jaundtre  Val.  ibid. 

Tanglcap  batu  (nee  Gankub  batoc  ut  ap.  CV.)  Mal. 

Habit.  Sawangan,  Celebes  septcntrionali=,  in  fluviis. 

Longituclo  speciminis  unici  203"'. 
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Aanm.  De  afbeeldingen  dezer  soort  in  de  grootc  Ilistoire 

naturelle  des  Poissons  en  in  de  prachtuitgave  van  Cuviers 

Règne  animal,  geven  eene  Blechts  weinig  voldoende  voorstelling 

van  haar  en  zijn  blijkbaar  naar  oude,  verkleurde  en  ingekrom- 

pene  voorwerpen  genomen.  Ook  de  beschrijving  der  soort  van 

den  heer  ValeNCIENNES  laat  in  eenige  kleine  bijzonderheden  te 

wenschen  over,  wat  ook  aan  de  minder  goede  bewaring  der  ter 

zijner  beschikking  geweest  zijnde  voorwerpen  zal  zijn  toe  te 

schrijven. 

Patyptcra  aspro  moet  ook  in  de  zoete  wateren  van  Ban- 

tam in  AVest-Java  voorkomen,  waar  Van  Hasselt  haar  ont- 

dekte. Mijn  voorwerp  van  noordelijk  Celebes,  hetwelk  zich  in 

een1  uitmuntenden  toestand  van  bewaring  bevindt,  is  het  eenige 
wat  mij  tot  nog  toe  onder  de  oogen  is  gekomen.  Bij  de  jon- 

gere voorwerpen  schijnen  de  kleuren  lichter  te  zijn.  Van  de 

overlangsche  bandteekening  des  ligchaams,  op  de  aangehaalde 

afbeeldingen  aangegeven,    ontwaar  ik    bij  mijn  voorwerp  niets. 

LAB1101DEI  CYCLOÏDE! 

Julii  (Jidis)  amiulatus  CV.  Poiss.  XIII  p.  367  tab.  388. 

Jul.  (Jul.)  corpore  clongato  compresso,  altitudine  5^  circiter  in  ejus  lougitu- 

dinc,  latitudine  2  et  paulo  in  ejus  altitudine;  capita  acuto  4  et  paulo  iu  longitu- 

dinc  corporis;  altitudine  capitis  1*-  circiter  in  ejus  longitudiuc;  oculis  diametro  6 

circiter  in  longitudine  capitis;  linea  rostro-dorsali  rostro  et  fronte  declivi  con- 

vexiuscula;  dentibus  niaxillis  mediocribus  anticis  4  caninis,  mediis  promineutibus, 

latcralibus  valde  curvatis,  caninis  iutcrmaxillaribus  eaninis  inframaxillaribus  longio- 

ribus;  angulo  oris  dente  prominente  nullo;  linea  laterali  singulis  squamis  tubulo 

simplice  notata;  squamis  lateribus  parvis  120  p.  ra.  in  serie  longitudinali;  pinnis 

dorsali  et  anali  basi  alepidolis  postice  angulatis;  dorsali  spiuis  gracilibus,  ilexili- 

bus,  iiostcrioribus  anterioribus  longioribus  eorpore  plus  duplo  humilioribus ,  ra- 

diis  anticis  spiuis  posticis  paulo  longioribus;  pectoralibus  acutis  6*  circiter,  ven- 

tralibus  acutis  11  ferc,  caudali  extensa  margine  posteriore  medio  convexa  angulis 

radiis  margiualibus  paruin  productis  acuta  7  circiter  in  longitudiuc  corporis;  ana- 

li dorsali  vix  humiliore;  colore  corpore  superne  lateribusquc  roseo  veutre  auran- 

tiaco;  fasciis  corpore  20  p.  m.  transversis  aurantiacis  nee  lineam  dorsalem  nee  line- 

am  ventralem.attingentibus ;  cauda  fasciis  2  longitudinalibus  brevibus  aurantiacis; 

capitc  fasciis   3  a'ii-autiaco-flavis,  anteriorc  rostro-praecculari,  media  rostro -oculo- 



—  312  — 

operculari,  posteriore  suboculo-operculari;  membrana  operculi  postice  macula  pro- 

iunde  coerulea  vitta  flava  percursa;  pinna  dorsali  rosea,  dimidio  superiore  vittis 

4  longitudinalibus,  marginali  coerulea,  intramarginali  graciliore  violacea,  3a  et 

4a  aurantiaco-flavis ;  4a  inter  singulos  radios  spinasque  vittam  curvatam  transver- 
sam  postrorsum  descendentem  et  vittam  breviorem  viridem  amplectentem  edente; 

pectoralibus  dimidio  superiore  fiavis,  dim'dio  inferiore  roseis ,  superne  (antice)  coe- 
rulo  marginatis;  ventralibus  roseis  antice  coeruleo  marginatis;  anali  rosea  medio 

fascia  lüiigittidinali  lata  aurantiaca  vel  flava  dimidio  inferiore  vittis  3  contiguia 

longitudinalibus,  marginali  coerulea,  intramarginali  violacea,  3a  aurantiaco  -  flava  ; 

cauda  i  aurantiaca  radiis  rosea ,  superne  et  inferne  coeruleo  marginata. 

B.  6.  D.  9/12  vel  9/13.  P.  2/11.   V.  1/5.   A.  3/12  vel  3/13.   C  1/12/1 
et  lat.  brev. 

Synon.  llologymnose  fascé  Lac.  Poiss.  III  p.  557  t.  1  f.  3. 

Hologymnosus  fasciatus  Lac.  Poiss.  III  p.  557. 

Labre  annelé  Lac.  III  p.  455,  526  tab.  28  f.  3. 

Labras  annulatus  Lac.  Poiss.  III  p.  455,  526. 

Labrc  demi  disque  Lac.  Poiss.  III  p.  429,  472  tab.  6  f.  2. 

Labrus  semidiscus  Lac.  ib.  III  p.  429,  473. 

Julis  rosea  QG.  Voy.  Astrolab.  III  p.  709  Poiss.  tab.  15  f.  1. 

Girelle  u,  dos  rosé  QG.   ibid. 

Julis  doliatus  CV.  Poiss.   XIII  p.  369. 

Girelle  cerclée  CV.  ibid.  p.  369. 

Girelle  annelée  CV.  ibid.  p.  367.  tab.  388. 

Labre  cerclé  Lac.  Poiss.  III  p.  429  tab.  6  f.  3. 

Labras  doliatus  Lac.  ib.  III  p.  429. 

Columbina  Incol.  Maurit. 

Cambarin  Incol.  Scijcbell. 

Habit.  Macassar,  in  mari. 

Longitudo  speciminis  uuici  303"'. 

Aanra.  Lacepède  publiceerde  van  deze  fraaije  soort  onder  4 

verschillende  namen  4  afbeeldingen,  welke  alle  uiterst  gebrek- 

kig zijn.  Quoy  en  Gaimard  gaven  eene  nieuwe  afbeelding  on- 

der een1  vijfden  naam.  In  de  groote  Histoire  naturelle  des  Pois- 
sons  werden  deze  nominale  soorten  tot  twee  terug  gebragt  en 

op  nieuw  afgebeeld  onder  den  naam  van  Julis  annulatus.  Ju- 

lis doliatus  CV.  is  maar  mijne  overtuiging  dezelfde  soort  als 

Julis  annulatus  CV.  Ook  de  afbeeldingen  van  Quoy  en  Gai- 

maud  en  van  den  heer  Valenciennes,  evenzeer  als  hunne  be- 

schrijvingen der  kleuren,  laten  nog  veel  te  wenschen  over.  De 

afbeelding  van  Quoy  en  Gaimard  is  nog  het  beste  wat  den 

vorm  betreft  doch    de  bandteekeninr'  des  li^chaams  ontbreekt  er 
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en  die  der  vinnen  is  on  juist.  De  algêmeene  plaatsing  der  han- 

den is  op  de  afbeelding  van  den  heer  Yalenvi  i:\.\t.s  tamelijk 

juist  maar  de  kleuren  zijn  er  in  het  algemeen  minder  juist 

terufirse  'cvfii.  .Mijn  exemplaar  bevindt  zich  ineen1  uitmunten- 

den  toestand  van  bewaring  en  kan  de  kleuren  slechts  onbedui- 
dend  veranderd   hebben. 

De  soort  was  tot  nog  toe  slechts  bekend  van  Mauritius  en 

de  Sechellen.  Zij  behoort  tot  eene  eigene  tijpe  in  het  geslacht, 

zich  kenmerkende  door  afwezighoid  van  naar  buiten  gekeerde 

bekhoektanden ,  door  onbeschubte  bases  van  rugvin  en  aarsvin, 

zeer  kleine  schubben  en  9  buigzame   rugdoornen. 

Ju^ Is  {JuUs)  celebicus  Blkr: 

Jul.  (Jul.)  corpore  elongato  compresso,  altitndinc  5  circiter  in  cjus  longitudine, 

latitiuliuc  2  circiter  in  cjus  altitndinc;  capite  acuto  4-J.  ad  4-J.  in  longitudinc 

corporis;  altitndinc  capitis  1}  fere  in  cjus  longitudinc;  oculis  diametro  3£  circi- 

ter in  longitadine  capitis;  linea  rostro-frontali  valde  convexa ;  labiis  carnosis;  maxil- 

lis  subacqualibus,  snperiore  ante  oculum  desinente;  dentibus  maxillis  conicis  a- 

cutis  antieis  2  caninis  mediocribus,  angulo  o  ris  dente  prominente  nullo ;  squamis 

lateribos  27  p.  m.  in  serie  longitudinali,  linea  laterali  singulis  squamis  partc  cor- 

poris  anteriore  tubulo  dichotomo,  parte  corporis  posteriore  vulgo  tubulo  simplice 

notata;  pinuis  imparibus  basi  squamosis;  dorsali  spinosa  dorsali  radiosa  liumiliure 

spinis  posteriuribus  spinis  anterioribus  lorgioribus  corpore  plus  duplo  humilioribus;  dor- 

sali radiosa  postice  obtusa  rotundata;  pectoralibus  acutiuscule  rotundatis  6  fere,  ven tra - 

libus  acutis  10  circiter,  caudali  eztensa  convexa  angulis  acuta  51  circiter  in  lun- 

gitudine  corporis;  anali  dorsali  radiosa  non  humiliore  postice  angulata;  colorc  cor- 

pore snperne  olivaceo,  inferne  roseo;  squamis  dorso  lateribusqne  singulis  atria  ver- 

ticali  rubra?;  rostro  mentoque  ilavis:  vittis  capite  utroque  latere  rubro-violaeeis, 

oculo-opcrcularibns  2,  mento-suboculari  et  rostro-oculari  1;  cauda  ad  basin  pinnae 

macula  magna  profunde  violacco-coerulca;  pinna  dorsali  rosea  media  altitndinc 

circiter  fascia  longitudinali  rubro-violacca,  radium  2ra  inter  et  4m  basiu  versus 

macnla  rotunda  profunde  violaco-coerulea j  pectoralibus  roseis  basi  navis  vitt-.ila- 

transversa  fuscescente-rnbra;  vcntralibus  ilavis;  anali  rosea  basiu  versus  fas- 

cia longitudinali  rabro-violacea,  medio  fascia  flava  fasciae  rubroviolaccae  cuntigua; 

caudali  rosea  media  basi  pulcbrc  ilava. 

B.  6.  1).  8/13  vel  8/1 1.  P.  2/13.  V.  i/5.  A.  3/11  vel  3/12.  C.  1/12  1 
rt  lat.   brev. 

Habit.  Manado,  Celebcs  leptentrionalis ,  in  man'. 
Longitndo  speciminis  anici  55 
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Aanm.  Deze  Julis  is  na  verwant  aan  Julls  genivitlatus  CV. 

doch  er  gemakkelijk  van  te  onderkennen  door  hare  niet  verlengde 

staartvinrandstralen  en  door  de  groote  violette  vlek  op  den 

staart  en  tusschen  de  2e  en  4e  rngvinstral en ,  door  kortere  borst- 
vinnen, enz. 

Scripis  Batavia  Calendis  Junii  mdccclv. 



V  E  K  G  A  1)  E  HINGEN 

I)  E  R 

NATUURKUNDIGE   VEREENIGING   IN   NEDERLANDSCII   INDIK. 

B  E  S  T  IJ  U  i:  S  V  E  11  G  A  D  E  II  I N  G 

GEHOUDEN    DEN     2  iu     MbI     1S55     TEN     HUIZE     VAN     DEN     HEER 

Steenstra  Toussaixt. 

Tegenwoordig  zijn  de  Direkteuren ,  de  IIH. 

P.    BlEEKEB.,    President. 

J.    6R0LL,    Thesaurier. 

G.    F.    De    BrUIJN    KOPS,    Bibliothekaria. 

P.  Baron  Meeviel  van  Carnbee. 

A.  J.  1).  Steenstra  Toussaint. 

A.  W.  P.  Weitzel. 

G.    A.    J)E    LANGE,    Sekretaris. 

Ter  tafel  worden  gebragt. 

1.  Brief  van  den  hoogleeraar  P.  IIarting,  van  Utrecht  den 

7n  Junij  1851,  waarin  hij  zijnen  dank  betuigt  voor  de  hem 

bewezene    onderscheiding  in    zijne  benoeming  tot   korresponde- 
rend  lid  der  Vereeniging.  Daarbij  worden  tevens  eenige  door 

hem  uitgegevenc  geschriften  voor  de  boekerij  der  Vereeniging 

ten  geschenke  aangeboden. 

2.  Brief  van  het  Provinciaal  Utrechtsen  Genootschap  van 

Kunsten  en   Wetenschappen,    van    den    7"  Junij    1854,    waarin 
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de  toezegging  wordt  gedaan,  dat  voortaan  de  werken,  door 

dat  Genootschap  uitgegeven,  der  Vereeniging  zullen  gezonden 
worden. 

Aangenomen  voor  berigt. 

3.  Brief  van  den  kolonel  direkteur  der  genie  den  heer  W. 

C.  Von  Schierbeand,  lid  der  Vereeniging,  van  Batavia  den 

23n  Mei  1855,  ten  geleide  van  zeventien  plans  van  oude 

kaarten  van  verschillende  gedeelten  van  Nederlandsch-Indië , 

afkomstig  uit  het  archief  van  de  direktie  der  genie,  welke 

der  Vereeniging  worden  aangeboden  naar  aanleiding  van  de  25ste 

vraag  van  het  Programma  der  Vereeniging  voor  het  loopen- 

de  jaar. 

Wordt  besloten  den  kolonel  voornoemd  voor  deze  aanbieding 

den  dank  der  Direktie  te  betuigen  en  de  kaarten  te  stellen  in. 

handen  van  den  heer  Melvill  van  Carnbee  om  ze  te  onderzoe- 

ken en  te  dienen  van  berigt. 

4.  Brief  van  den  gouverneur  van  Celebes  en  onderhoorigheden, 

van  Makassar  den  8n  Mei  1855,  No.  1241,  begeleidende  een 

kistje  met  eenige  grondsoorten,  opgebragt  bij  de  artesische 

putboring  te  Makassar  en  genomen  uit  de  diepste  der  door- 

boorde lagen  (zie  Deel  VII  Aflevering  V  en  VI). 
Wordt  besloten  den  inzender  te  bedanken  voor  de  toezending 

en  de  Grondsoorten  in  handen  te  stellen  van  den  heer  Maier 

ter  plaatsing  in  het  Museum- 
5.  Brief  van  den  heer  C.  W.  F.  Mogk,  van  Manado  den 

2n  Mei  1855,  waarbij  hij  kennis  geeft  dat  hij  de  benoeming 

tot  gewoon  lid  aanneemt  en  zich  verbindt  voor  de  vrijwillige 
kontributie. 

Aangenomen  voor  berigt. 

6.  Brief  van  den  heer  J.  W.  E.  Arndt,  van  Amboina  den  21n 

April  1855  van  gelijke   strekking. 

De  heer  Arndt  deelt  daarin  nog  mede,  dat  hij  te  Samarang 

begonnen  was  waarnemingen  te  doen  betrekkelijk  de  zooge- 
naamde vallende  sterren  en  het  zodiakaallicht,  maar  daarmede,  door 

zijne  verplaatsing  naar  Amboina,  niet  regelmatig  had  kunnen 

voortgaan. 
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V  Brief  van  het  lid  korrespondent  te  Soerabaja,  den  heer 

J.  Uaciman,  van  den  2°  Mei  1S55,  waarin  wordt  medegedeeld , 

dat  een  vaatje  met  visschen  uit  de  residentie  Pasoeroean,  door 

hel  lid  den  heer  BroekmeijeR  verzameld,  per  stoomschip  aan 

het  adres  der   Vereeniging  is  verzonden. 
De  heer  Bleeker  deell  mede,  dat  deze  visschen  reeds  door 

hem  ontvangen  zijn  en  dat  hij  daarover  nader  zal  berigten. 

8.  Brief  van  het  Lid  dn:i  heer  J.  C.  Van  Oven,  van  Ma- 

kassar  den  7U  Mei  1855,  berigtende  de  afzending  van  een  kist 
met  naturaliën  van   Makassar  voor  de  Vereeniging. 

Aangenomen  voor  berigt. 
0.  Brief  van  het  lid  den  heer  Jkhr.  C.  F.  Goldman  N  , 

gouverneur  der  Moluksche  eilanden,  van  ïernate  den  8U  Maart 
1855,  berii/tende  de  afzending  van  naturaliën  van  Ternate  en 

Halmaheira   voor    de  Vereeniging. 

Deze  naturaliën  zijn  reeds  ontvangen.  De  heer  Bleeker 

neemt    op    zich    daaromtrent  nader  te  berigten. 

10.  Brief  van  het  lid  den  heer  Mogk,  van  Manado  den 

In  April  1855,  berigtende  de  afzending  van  eenige  stopllesschen 
met  visschen  uit  de;  zee  en  de  zoete  wateren  van  Manado. 

De  heer  Bleeker  zal  nader  verslag  doen  van  deze  verzameling, 

welke  in  goeden  toestand  ontvangen  is. 

11.  Brief  van  het  lid  den  heer  C.  Helfrich,  van  Bandjer- 

masin,  den  29u  Maart  1S55,  mededeelende  dat  hij  zich  onle- 
dig houdt  met  het  bijeenbrengen  van  visschen  uit  de  rivier 

van  Bandjermasin  en  eerlang  der  Direktie  eene  rijke  verzame- 

ling daarvan  hoopt  te  zullen  kunnen  toezenden. 

Aangenomen  voor  berigt. 

12.  Brief  van  den  ingenieur  den  le  klasse  van  het  mijnwe- 
zen, den  heer  C.  De  Groot,  aanbiedende  eene  nota  betreffende 

aardbevingen,  waargenomen  op  het  eiland  Batjan  den  2-111  en 

25n  November  1854  en  te  Buitenzorg  den  20u  Januarij  1855. 

\\  ordt  besloten  tot  opname  van  dit  berigt  in  het  Tijd- 
schrift. 

13.  Brief  van  den  fungerenden  eersten  adjunkt  sekretaris  van 

het  gouvernement,  van  Batavia  den  9U  Mei  1855  No.  756,  voor 
IX.  23* 
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het  Tijdschrift  aanbiedende  een  verslag  vanden  hoogleeraar  G.  J. 

Mulder  te  Utrecht,  omtrent  een  onderzoek  van  een  monster 

steenkolen,  afkomstig  van  de  Meeuwenbaai  (Bantam). 

Wordt  besloten,  dit  verslag  in  rondlezing  te  zenden  bij  de 
Direkteuren. 

14.  Brief  van  het  lid,  den  heer  C.  L.  Doleschall ,  van 

Djokjokarta,  begeleidende  zijne  eerste  bijdrage  tofc  de  kennis 

der   Dipterologisehe  Fauna  van  Java. 

Wordt  besloten  deze  bijdrage  te  bestemmen  voor  het  Tijd- 

schrift der  Vereeniging,  nemende  de  heer  Bleeker  op  zich,  het 

noodige  te  beproeven,  ten  einde  het  lithografiëren  der  bij  de 

bedoelde  bijdrage  gevoegde  afbeeldingen  hier  te  lande  kunne 

geschieden. 

15.  Brief  van  den  heer  Hasskarl  'met  een  vervolg  op  zijne  Retzia. 
16.  Brief  van  den  heer  Teijsmann,  vergezellende  eene  ver- 

taling van  een  maleisen  artikel,  handelende  over  de  Widjojo 
koesomo. 

Wordt  besloten  tot  rondzending  bij  de  leden  der  Direktie. 

7.  Ter  voldoening  van  het  verzoek  des  heeren  Teijsmann  ,  om 

door  tusschenkomst  der  Direktie  te  verkrijgen  de  zoogenaamde 

maldivische  kokosnoten  (Lodoicea  Sechellarum),  zal  de  hulp  wor- 

den ingeroepen  van  de  firma  G.  Suermondt  &  Co.  te  Batavia. 

8.  Worden  als  kandidaten  aangenomen 

Voor  het  korresponderend  lidmaatschap. 

De  heer  A.  W.  M.  Van  Hasselt,  Officier  van  gezondheid 

lc  kl.  Leeraar  bij  s1  Rijks  kweekschool  voor  officieren  van 
gezondheid,  te  Utrecht. 

Voor  het  gewoon  lidmaatschap. 

De  Hïï.  C.  A.  De  Brauw,  Kolonel    Resident  van    Palembang. 

W.  Hubers  van  Assenraad,  Officier  van  gezondheid 

der  tweede  klasse,  te  Bonthain. 

C.  J.  Bosch,  Adsistent  resident    van    Banjoewangi. 

9.  Ingekomene  boekwerken: 

tiet  Regt  in   -Yederlandsch    liilic.  Regtskundig    tijdschrift.  Vijfde    jaargang  No. 

12.     (Van  de  RedaktiV 
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\  n.  mi  der    Koninklijke  ppen   ti 

Amsterdam,  3e  doel  le  rtuk   L855.     (Van  de  Akademie). 

Over  do  sapbeweging  in  den  wijnstok,  doorP.  Hartinq,  Utrecht  1850.8°  (Van 
den  Bchryve 

Onderzoek  naarde  sapbeweging  in  den  wijnstok,  dooi  P.  Hartin  (Van 

den  ichrüver). 

Over  ilc  bron  der  koolstof  voor  Je  planten  door  P.  Hakt:.  &°  (Vanden 
schrijver). 

Het  lichten  van  dieren,  door  P.  Hartino,   L852.  ̂ J  (Van  den  schrijver). 

De  hagel  door  P.  HlRTING ,    L8B8.  ̂ °  (Van  den  schrijver). 

De  wonderboom  in  den  Haarlemmerhout,  door  I'.  JLvuriNc,  1853.  S°  (Vau 
den  schrijver). 

De  delfstoffen.    Een  e  schets  door  F.  IIakttng  ,  1853.  8°  (Van    den    schrijver). 

Waterdroppels.  Schetsen  naar  het  leven  door  P.  Harting',  1854.  8°  (Van  den 
schrijver). 

liet  sluimerende  leven  door  P.  IIarting,  1854.  8°  (Van  den  schrijver). 

De  SeJcretaris. 

G.  A.  De  Lange. 



BEST  U  ÜRSVERG  ADERING. 

gehouden   den    14u  jünij  1855,  ten  huize  van  den  heer 
Bleeker. 

Tegenwoordig  zijn  de  Direkteuren,  de  HH. 

P.  Bleeker,  president» 

J.    GROLL,  Thesaurier. 

G.  P.  De  Bruijn  Kops. 

P.  Baron  Melvill  van  Carnbee. 

W.  M.  Smits. 

J.  C.  B.  Steinmetz. 

A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint. 

G.    A.    De    LANGE,   Secretaris 

De  President  verwelkomt  den  heer  J.  C.  E.  Steinmetz  met 

zijne  terugkomst  in  het  midden  der  Direktie. 

1.  Ter  tafel  zijn  de  stukken,  in  de  notulen  der  vorige  vergadering 

onder  ~N°.  13  en  N°.  16  genoemd,  handelende  over  de  Widjojo 
koesomo  en  over  een  Onderzoek  der  steenkolen  gevonden  in  de 

nabijheid  der  Meeuwenbaai ,  welke  stukken  bij  de  leden  der 

Direktie   in    rondlezing  geweest  zijn. 

Omtrent  beide  wordt  besloten  tot  plaatsing  in  het  Tijdschrift. 

2.  De  President  deelt  mede ,  dat  de  heer  Huart,  ambtenaar 

bij  het  lithografisch  etablissement  der  genie-direktie  te  Batavia 

op    zich    genomen   heeft    voor   het    tijdschrift  te    leveren    voor 

f  144,  de  afbeeldingen,  welke  behooren  bij  de  Eerste  bijdrage 

tot  de  kennis  der  dipterologische  fauna  van  Java  van  het  lid 
den  heer  Dolesciiall. 

Met  deze  overeenkomst  neemt  de  Direktie   genoegen. 

Worden  ter  tafel  gebrast: 
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5.  Brieven  van  den  ingenieur  der  1°  klasse  belast  mei  de 

leiding  van  het  mijnwezen,  van  Buitenzorg  den  ln  Junij  en  6n 

Junij  1^55.  met  4  bijlagen,  bevattende eenige opmerkingen  om- 
trent verkeerde  spelling,  welke  zoude  voorkomen  in  stuk],  n. 

afkomstig  van  de  mijn-ingenieurs,  en  in  liet  Tijdschrift  dei 

inging  geplaatsl   zijn. 
\)c  Direktie  zal  hare  beschouwingen  over  den  inhoud  dier 

brieven  aan  den  ingenieur  voornoemd  mededeelen  en  de  ann- 

gewezene  verbeteringen  voor  zoo  veel  noodilir  in  een  der  vol- 

gende  nummers  van  het  Tijdschrift  doen  plaats  hebben. 
4.  Brief  van  de  boekhandelaren  Lange  &  Co.  van  Batavia  den 

2S"  Mei  1S55,  waarin  de  verzekering  wordt  gedaan,  dat  eene  gere- 

gelde verzending  van  het  Tijdschrift  plaats  heeft  aan  liet  Provin- 
ciaal Utrcchtsch  genootschap  van  kunsten  en  wetenschappen  ,  even 

als  aan  alle  andere  instellingen,  aan  welke  de  werken  der  Vereen i- 

ning  toegezegd  zijn.  Hieromtrent  was  door  de  Direktie  bij 

de  firma  Lange  &  Co.  inlichting  gevraagd,  omdat  het  boven- 

genoemde Genootschap  in  eenen  brief  van  den  7n  Junij  1854 
berigtte,  nog  niet  de  toegezegde  werken  der  Vereeniging  te 

hebben  ontvangen.  Dip  ontvangst  heeft  waarschijnlijk  na  de 

afzending  des  briefs  plaats  gehad. 

5.  Brief  van  den  direkteur  den  heer  P.  J.  Maier,  van  Bata- 

via den  1"  Junij  1855,  waarin  worden  beantwoord  de  vraagpun- 
ten, voorkomende  in  het  extrakt  uit  Register  der  besluiten  van  den 

gouverneur  generaal  van  Nederlandsch-Indiè'van  den  17n  April 
J  >55  N°.  1  (zie  Notulen  van  9  Mei  1855).  In  dat  antwoord  toont 

de  heer  Maier  aan,  dat  eene  fabriekmatige  bereiding  van  eene 

groote  hoeveelheid  ruwe  soda  in  de  nabijheid  der  kust  van 

Banka  of  Java  tegen  gelijken  als  of  althans  weinig  hoogeren 

prijs  dan  die,  waartegen  dat  zout  in  Nederland  verkrijgbaar  i:^, 

niet  uitvoerbaar  kan  geacht  worden. 

Won!'  na  beraadslaging  besloten  zich  met  liet  rapport  van  den 
•  Maier  te  vereenigen  en  onder  overlegging  daarvan  de  denk 

I  ii  d  t  Direktie,  deze  aangelegenheid  betreffende,  der  Regering 

mede  te  deelen,  en  tevens  den  brief  van  den  ingenieur!0  kl.  be 

met  de  '.  van  de  dienst  van  hel  mijnwezen  van  den  4n  V   i 



1S55  No.    137,    vermeld   in    de  Notulen  van  den   9»  Mei  1855 
in  ontkennen  den  zin  te  beantwoorden,. 

6.  Brief  van  den  officier  van  gezondheid  der  2e  klasse  den  heer 

J.  G.  E.  Bernelot  Moens,  van  het  eiland  Batjan  den  3Ü11  Mei 

1855,  berigtende  de  afzending  van  verschillende  vischsoorten , 

minerale  wateren  en  rotssoorten  van  het  eiland  Batjan. 

Aangenomen  voor  berigt. 

7.  Brief  van  het  lid  den  heer  A.  J.  F.  Jansen,  resident 

van  Manado,  van  den  16n  April  1855  ten  geleide  van  verschil- 

lende ter  tafel  zijnde  natnraliën,  welke  in  het  kabinet  der  Vereeni- 

ging  geplaatst  zullen  wrorden.  Onder  deze  naturaliën  bevinden  zich 

de  bladen,  de  basten  eenige  takjes  van  den  Lawan-boom,  bene- 

vens een  fleschje  olie  uit  den  bast  van  dien  boom  getrokken.  De 

heer  Jansen  schrijft ,  dat  aan  die  olie  geneeskracht  wordt  toegekend 

en  dat  zij  tot  zeer  hoogen  prijs ,  f  50  a  f  60  per  flesch,  verkocht 

wordt,  dat  de  lawan-boom  in  de  Minahassa  veelvuldig  voorkomt, 

en  zoo  de  geneeskundige  eigenschap  der  olie  bevestigd  werd ,  deze 

welligt  een  handelsartikel  tot  uitvoer  kan  wrorden. 
Wordt  besloten  den  heer  J.  E.  Teijsmann  de  bedoelde  bla- 

den enz.  te  zenden  en  hem  te  verzoeken,  den  boom  te  bepa- 
len, en  zoo  het  blijkt,  dat  de  daaruit  getrokkene  olie  niet  in 

de  pharmacie  bekendis,  den  heer  Jansen  uit  te  noodigen,  eene 

grootere  hoeveelheid  der  olie  te  zenden,  ten  einde  de  genees- 
kracht er  van  kunne  onderzocht  wrorden. 

AVijders  zal  de  inzender  worden  bedankt  voor  zijne  opnieuw 

aan  den  dag  gelegde  belangstelling  in  de  werkzaamheden  der 

Vereeniging. 

8.  Brief  van  het  lid  den  heer  J.  K.  Hasskatil,  van  den 

'10n  Junij  1855,  bevattende,  eenige  opmerkingen,  gemaakt  naar 
aanleiding  van  het  Programma  der  Vereeniging  voor  het  jaar 

1855,  waarvan  de  Direktie  zal  gebruik  maken  bij  het  opstellen 

van  een  nieuw  programma. 

De  heer  Hasskarl  geeft  voorts  kennis,  dat  hij  zijne  boekerij 

en  handschriften  aan  de  Vereeniging  vermaakt  indien  hij  op 

Java  of  elders  in  Nederlands ch  lndië  mogt  komen  te  overlijden- 
Wordt  besloten  dit  legaat    met    dankbaarheid  aan   te    nemen 
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Joch  den   heer  Hasskarl  te  schrijven*  dal   de   Direktie   hoopl 

dal  li ij  nog  langen  tijd  voor  den  bloei  der  wetenschap  moge 

bewaard  blijven. 

ü.  Brief  van  het  lid  den  heer  J.  Webbr  van  Nieuw  Peking  den 

.")"  Junij  I  *vi5,  ten  geleide  van  een  artikel  over  de  bereiding  van 
vischguano,  hetwelk  eigenaardiger  in  het  Tijdschrift  voor  Nij- 

verheid   in    Nederlandsen   Indiê  kan    geplaatst    worden. 
Wordt  besloten  dit  artikel  der  Direktie  van  de  Nederlandscli 

Indische;  Maatschappij  van  Nijverheid  aan  te  bieden. 
10.  Brief  van  het  lid  den  heer  E.  C.  Daitm  van  Batavia 

den  1111  Junij  1855,  waarin  hij  zijne  goede  diensten,  waartoe 

zijne  nieuwe  maatschappelijke  werkkring  hein  in  staat  stelt,  der 

Vereeniging  aanbiedt. 

"Wordt  besloten  den  lieer  Daum  te  antwoorden ,  dat  bij  gelegen- 
heid gaarne  van  zijne  aanbiedingen  zal  worden  gebruik  gemaaakt. 

11.  Brie!  van  het  lid  den  heer  J.  G.  X.  Buoekmeijer  van 

Tasoeroean  den  20n  Mei  1855,  bevattende  ophelderingen,  be- 
trekkelijk water,  uit  bronnen  in  de  residentie  Pasoeroean  door 

hem  verzameld,  en  ter  scheikundig  onderzoek  den  heer  Altheek 

in  handen  gesteld. 

Deze  brief  zal  den  heer  Altheer  worden  gezonden  om  daar- 

van  voor  zooveel  noodig  bij  het  door  hem  te  bewerkstelligen 

onderzoek  gebruik  te  maken. 

12.  De  heer  Bleekeu  doet  verslag  van  verschillende  verzame- 

linden    van  visschen  van  Sumatra  en  Celebes,  ingezonden  door O  'O 

de  UIL  P.L.  Van  Bloemen  Waanders, S. Serlé,  J.C.  Van  Oven, 

A.  J.  1\  Jansen  en  C.  P.  W.  Mogk.  Bij  die  verzamelingen  bevinden 

zich  32  soorten,  welke  nieuw  zijn  voor  de  kennis  van  Suma- 

tra en  G7  welke  nieuw  zijn  voor  de  kennis  van  Celcbes.  Als  soorten, 

nieuw  voor  de  wetenschap,  noemt  de  heer  Bleekte  Holocentrura 

melanotopterns,  Diagramma  chrijsotaenia,  Gobras  xanthotaenia, 

Julis  (Julis)  celebicus,  Pimelodns  platijpogonides ,  Luciosoma 

spilopleura,  Lobocheilos  pleurotaenia,  Leuciscua  leptosoma,  Cln- 

peichthijs  goniognathus  en  Mnraena  melanospilos. 

Alle   deze    soorten  zijn  beschreven  in  twee  ter  tafel   geb] 

nieuwe  bijdragen  bvei   de   vischfauna  van  Sumatra  en   Celel 
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welke  in  liet  Tijdschrift  der  Vereeniging  zullen  worden  opgenomen. 

De  heer  Bleeker.  treedt  voorts  in  eenige  beschouwingen, 

welke  hem  geleid  hebben  tot  het  opstellen  van  eenige  nieuwe 

geslachten,  welke  hij  noemt  Epalzeorhijnchos,  Schismatorhijn- 
clios,  Luciosoma  en  Clupeichthijs,  de  beschrijvingen  van  welke 

in  eene  der  genoemde  bijdragen  voorkomen. 

13.  Worden  als  besturende  leden  voorgesteld  en  met  algemeene 

stemmen  aangenomen  de  gewone  leden  de  heeren  R.  F.  De  Seijff 
en    J.  J.  Altheer. 

Als  kandidaat  voor  het  gewone  lidmaatschap  wordt  voorge- 
steld en  aangenomen  de  heer  J.  G.  E.  Bernglot  Moens,  officier 

van  gezondheid  der.  £  kl.  op  het  eiland  Batjan. 

14.  De  thesaurier  berigt,  dat  de  heer  Schill  wegens  voorgeno- 
men vertrek  naar  Nederland  het  hij  hem  berustende  kapitaal 

der  Vereeniging    weder  aan  de   Direktie    wenscht    af  te  geven. 

De  Direktie  noodigt  den  thesaurier  uit,  eene  andere  gelegen- 

heid op  te  sporen,  om  de  gelden  der  Vereeniging  uit  te  zetten. 

Be  Sekretaris , 

G.  A.  De  Lange. 



i  i   u  RS  VERG  ADER]  NG, 

GEHOUDEN     DEN     -7'1     J  i;mj     1855     TEN    EUIZE    v  \  \    DEN    HEER 

Grüll. 

Cegenwoordig  zijn  de   Direkteuren,  de  II H. 

P.    BLEEKER,    President. 

J.  J.  Altheer. 

J.    GrOLL,    Thesaurier. 

(J.    1\    De   BrüLTN    KOPS,    Biblicthekaris. 

\l.  F.  De  Sèijff. 

W.  M.  Smit. 

A.  J.  1).  Steenstra  Toüssaint. 

A.  W.  P  Weitzel 

G.    A.    DE     LANGE,    Sekretaris. 

De  president,  de  vergadering  geopend  hebbende,  wenscht  de 

II  II.  J.  J.  Altheer  en  E.  F.  De  Seltff  geluk  niet  hunne 

benoeming    tot    besturende  leden. 

Beide  heeren,  na  de  toespraak  van  den  president  beantwoord 

te  hebben,  nemen   zitting  ais  direkteuren. 

Worden  ter  tafel  gebragt 

J.  Brief  van  de  Direktie  der  Asiatical  Societij  te  Calcutta 

van  den  7n  Mei  1855,  meldende  de  ontvangst  van  het  VIIe 
deel  van  het  Tijdschrift  der  Yereeniging ,  en  verzoekende  tevens 

om  ook  in  het  bezit  te  worden  gesteld  der  3  deden  van  de  lc 

Serie  en  \,tn  hei   [Ve  deel    (of  Ie  deel  der  Nieuwe  Serie). 

De  boekhandelaren  Lange  &  Co.  zullen  uitgenoodigd  worden. 

om  het  IVC  deel  aan  genoemde  instelling  te  zenden.  \  oorta 

wordt    besloten,    der  Direktie  van   voornoemde  instelling  te  ant- 
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woorden,  dat  het  bestuur  der  Yereeniging  niet  bij  magte  is,  aan 

haar  verzoek  om  de  3  deelen  der  le  Serie  te  voldoen,  als  zijnde 
daarvan  geene  exemplaren  meer  voorhanden. 

2.  Brief  van  het  lid  den  heer  C.  E.  A.  Schneider  van 

Klatten,  den  18n  Junij  1855,  waarin  inlichting  wordt  ver- 

zocht omtrent  de  wijze  op  welke  de  Direktie  zijne  Topografie 

van  Palembang  wenschte  omgewerkt  te  zien  (zie  Notulen  van 

9  Mei  1855). 

Wordt  besloten,  den  heer  Schneider  desbetrekkelijk  den 
wensch  der  Direktie  kenbaar  te  maken. 

3.  Brief  van  den  heer  J.  W.  E.  Hardij,  van  Cheribon  den 

18n  Junij  1855  houdende  kennisgave  der  toezending  aan  de 

Yereeniging  van  eene  kist  met  aardsoorten  en  mineraalwater, 

door  de  zorg  van  den  heer  Schöinberg  Muller  op  de  noord- 

zijde vanden  Passir  Tjisampi,  behoorende  tot  het  Kendang-ge- 

bergte,  verzameld.  De  bron  ligt,  volgens  die  mededeeling, 

25 00'  boven  de  oppervlakte  der  zee.  De  heer  Muller  heeft 
daaromtrent  eenige  aanteekeningen  gemaakt,  welke  den  heer 

Altheer  worden  in  handen  gesteld  om  daarvan  gebruik  te  ma- 

ken bij  het  scheikundig  onderzoek  van  het  water,  hetwelk  hij 

op  verzoek  der  Direktie  wel  op  zich  wil  nemen. 
4.  Brief  en  nota  van  den  luitenant  ter  zee  den  heer 

Jkhr.  A.  MtiUEii  van  Eiouw  den  17n  Junij  1855,  ten  geleide 

van  eenige  monsters  ijzererts,  gevonden  tijdens  zijne  reis  met  den 

heer  C.  W.  Walbeem  op  Riouw,  in  de  nabijheid  der  kam- 

pong  Slatbint ang. 

"Wordt  besloten,  het  besturend  lid  den  heer  Maler  uit  te 
noodigen  dezen  erts  te  onderzoeken. 

5.  Brief  van  het  lid  korrespondent  den  heer  J.  Hageman 

Jcz.  van  Soerabaja  den  15n  Junij   1855  aanbiedende: 

a.  Verhandeling  over  een'  zelfregistrerenden  windrigting-en 
windkracht-meter,  door  het  lid  den  heer  Arriëns. 

b.  Aanteekeningen  omtrent  de  Noordooskust  van  Borneo  van 

het  lid  den  heer  ïï.  Ton  Dewall,  bijeengebragt  en  gerang- 
schikt door  het  lid  korrespondent  den  heer  J.  Hageman 

Jcz. 



—  327   — 

Wordt  besloten,  laatstgenoemd  stuk  fcn  rondlezing  te  zenden 

bij  de  dirigerende   Leden,    en  liet   eerstgenoemde    te  .stellen    in 

handen   van   don   heer  Gboll  om  te  dienen   van   berigt 

G.  Brief  van  het  lid  korrespondent  den  lieer  1).  L  Hoedt 

vanAmboina  den  2n  Junij  1855,  meldende  de  toezending  van 

eene  verzameling  van  zeer  zeldzame  visschen ,  welke  in  de  baai  van 

Amboina  en  bij  liet  eiland  Obij  zijn  gevangen.  De  van  laatst- 

genoemde plaats  komende  visschen  zijn  opgezonden  door  het 
lid   den  heer  Jkhr  C.  F.  Goi/DMANN. 

Deze  vischsoorten  worden  met  met  belangstelling  te  iremoet 

gezien,  nemende  de  heer  Blek  keu  op  zich  na  ontvangst  er  van 

daaromtrent  verslag    uit  te  brengen. 

7.  Brief  van  den  ingenieur  der  1°  klasse,  belast  met  de 
leiding  der  dienst  van  het  mijnwezen,  den  lieer  C.  De  Groot, 

aanbiedende  eene  iSota  betreilendc  aardbevingen,  waargenomen 

op  Java. 

AVordt  besloten  tot  plaatsing  in  het  Tijdschrift. 

8.  De  heer  Bleeker  doet  verslag  van  eene  verzameling  visschen , 

gevangen  in  de  Kalimas  bij  Soerabaja  en  der  Vereeniging  aan- 
geboden door  het  lid  den  heer  Hartzfeld.  Deze  verzameling 

bestaat  uit  2-1  soorten  t.  w.  Anabas  scandens  CV.,  Trichopus 

trichopterus  CV.,  Ophicephalus  striatus  BI.,  Bagrus  macronema 

Hlkr,  Bagrus  ncmurus  CV.,  Clarias  punctatus  CV.,  Barbus 

cnoplos  Blkr,  Barbus  gonionotus  Blkr,  Barbus  macrophthal- 

mus  Blkr,  Barbus  laevis  CV.,  Barbus  rubripinnis  CV.,  Ca- 

ppeta  macrolepidota  CV,  Sijstomus  lawak  Blkr,  Sijstomus  a- 

pogonides  Blkr,  Luciosoma  setigerum  Blkr,  Leuciscus  cijano- 

taenia  Blkr,  Leuciscus  oxijgaster  CV.,  Dangila  Cuvieri  Val., 

Jlohita  chrijsophekadion  Blkr,  Bohita  erythrurus  CV,  Roliita 

Hasseltn  CV.,  Lobocheilos  cobitis  Blkr  en  Monopterus  java- 
nenais  Lac. 

Alle    deze   soorten  waren  den  heer  Bleeker  reeds  van    Java 

bekend,  doch  meerderen  er  van  zijn  nieuw  voor  de  kennis  van 

Oost-Java    en  voor  de  wetenschap,  en  door   hem  reeds  beschre- 

ven in  zijne  nog  niet  afgedrukte  verhandeling  over  de  Cijprinoï 
den  der  Socnda-cilanden. 
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9.  De  thesaurier  de  heer  Grolt,  deelt  mede,  dat  tot  heden  zich 

nog  geene  gelegenheid  aangeboden  heeft ,  om  het  door  den  heer 

E.  A.  Sciiit.l  opgezegde  'uitgezette  kapitaal  der  Vereeniging  te 
plaatsen. 

10.  De  Direktie  vernomen  hebbende,  dat  binnen  kort  eene 

verkooping  van  boekwerken  uit  de  bibliotheek  van  wijlen  het  lid 

den  Graaf  Van  den  Bosch  zal  plaats  hebben,  besluit,  een  der 

leden  met  den  aankoop  van  voor  de  bibliotheek  der  Vereeni- 

ging wenschelijk  geachte   boekwerken  te  belasten. 

11.  Ingekomene  boekwerken: 

Het    Regt   in  Nederlandsen   Indië,    Regtskundig  tijdschrift.  Ge  jaargang  N°.    1 
(van  de  Redaktie). 

The  Journal  of  the  Indian  Archipelago  and  Eastern  Asia.  Januar.,  Febr.,  March 

1855.  Singapore  8°  (van  de  Redaktie). 

Algemeene  Konst-en  Letterbode  1854  N°.  35  tot  N°.  44  (van  het  besturend  lid, 
den  heer  A.  W.  P.  Wkitzel). 

Be  SeJcretaris 

A.  G.  De  Lange. 



BESTU  l'  RSVBRG  A  DEB  [NG. 

GEHOUDEN     DEN     17"     Jui.U      1855     TEN    HUIZE    VAN    DEN    Hl 

De  H ru ij  n"  Ivups. 

Tegenwoordig  zijn  de  Direkteuren,  de  IIII. 

*  P.    BlEEKER,   President. 

J.    GrOLL,    Thesaurier. 

G.  F.  De  Bruijn  Kops,  Bibiiothekaris 

P.  Baron  Mei, vim,  van  Carxbee. 

E.  F.  De  Seijff. 

W.  M.  Smit. 

J.  C.  R.Steixmetz. 

A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint. 

G.  A.  De  Lange,  Sekretaris, 

terwijl  het  lid,   de  lieer  J.  G.  X.  Broekmeijer  de  vergadering 

nis  gast  bijwoont. 

Worden  voorgelezen : 

1.  Brieven  van  de  besturende  leden,  de  hceren  J.  J.  At/tiieer 

en  A.  W.  P.  Wiitzel,  berigtende  dat  zij  verhinderd  zijn 

de  vergadering  bij   te  wonen. 

2.  Brief  van  het  lid  den  heer  C.  IIelfricii  van  Bandjermnsin 

den  Öl11  Mei  1854,  waarin  hij  zijnen  dank  betuigt  voor  de  hem 

bewczene  onderscheiding,  door  zijne  benoeming  tot  lid  der  Ver- 
een iging. 

Aangenomen  voor  berigt. 

3.  Brief  van  denzelfden,  van  den  12"  Juni]  1855,  ten  ge- 
leide van  eenige  door  hein  verzamelde  vischsoortcn  uit  de  rivier 

van  Bandjertnasin ,   verklarende    hij  zich  voorts  bereid  alles 
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doen  voor  de  Vereeniging ,  hetgeen  haar  nuttig  zijn  kan  en  bin- 
nen den  kring  van  zijne  middelen  ligt. 

Hierop  zal  de  president  antwoorden,  terwijl  cteze  later  ver- 
slag zal  uitbrengen  over  de  gezondene  visschen,  welke  in  goeden 

toestand    ontvangen    zijn. 

4.  Brief  van  het  lid  den  heer  Arriëns  ,  van  Sumanap  den 

27n  Junij  1855,  mededeel ende ,  dat  zijne  aandacht  gevallen  is 

op  de  XYIIe  vraag  van  het  Programma  der  Vereeniging  voor  het 

jaar  1855,  en  dat  hij  voorde  Vereeniging  tabellen  zal  vervaar- 

digen uit  zijne  waarnemingen ,  verrigt  met  een'  zelfopteekenenden 
regenmeter,  hetwelk  ter  gedeeltelijke  voldoening  aan  gemelde 

vraag  zal  strekken. 

De  Direktie  ziet  dien  arbeid  met  belangstelling  te  gemoet, 

zullende  zij  wijders  beantwoorden  de  vraag  van  den  heer 

Aïiriëns  ,  hoedanig  moet  gewerkt  worden  ,  om  aan  de  XVIIe 

vraag  van  het  Programma  te  voldoen. 
5.  Brief  van  het  besturend  lid,  den  lieer  J.  J.  Altheer, 

waarin  hij  meldt,  tot  leedwezen  der  Direktie,  dat  door  zijne 

vele  dienstbezigheden  hem  vooreerst  geen  tijd  zal  overschieten, 

om  voor  de  Vereeniging  te  werken. 

6.  Rekening  van  den  apotheker  N.  Lange  voor  geleverde 

scheikundige  zaken,  ten  behoeve  .der  Vereeniging  voor  schei  - 

kendige  onderzoekingen. 

Wordt  den  thesaurier  ter  fine  van  betaling  ter  hand  ge- 
steld. 

7.  Brief  van  het  lid  den  heer  C.  L.  Doleschall,  van  Djok-' 
djokarta  ten  geleide  van    zijne  Tweede  Bijdrage    tot  de  kennis 

der  Dipterologische  fauna  van  Java. 

"Wordt  besloten  ook  deze  bijdrage  in  het  Tijdschrift  der  Ver- 
eeniging op  te  nemen. 

De  opgezette  Dipteren,  door  den  schrijver  der  Vereeniging 

aangeboden,  zullen  voorloopig  bij  den  President  in  bewaring 

blijven. 

8.  Nadat  de  Direktie  heeft  gehoord  het  oordeel  van  het  be- 
sturend lid  den  heer  J.  Gholl  betreffende  de  Verhandeling 

over    een1  zelfregistrerenden    windrigting-  en  windkracht-meter, 
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door  hei  Lid  den  heer  Aruiëns,  wordt  besloten  tot  plaatsing  hier- 
van in  hot  Tijdschrift. 

!>.  Eene  bijdrage  getiteld:  Scheikundig  onderzoek  van  de  nii- 

neraal-wateren  uit    de  bronnen  langs    het  gebergte  Koekoesan , 
door    J.    J.    Al. Til  KEU. 

"Wordt  besloten  tot  plaatsing  in  het   Tijdschrift. 
10.  Wordt  besloten  af  te  staan  aan  het  Tijdschrift  voor  Indi- 

sche Taal-,  Land-  en  Volkenkunde,  uitgegeven  door  het  Bataviaasch 

genootschap  van  kunsten  en  wetenschapen  de  Aanteekeningen 
omtrent  de  Noordoostkust  van  Borneo  door  het  lid  den  heer 

II.  Yo.\  Dewal,  bijeengebragt  en  gerangschikt  door  het  lid 

korrespondent  den  heer  J.  Hageman  Jcz. 

11.  De  heer  Bleeker.  doet  voorloopige  mededeeling  van 

de  resultaten  van  zijn  onderzoek  der  Eeptiliën  van  den  Indi- 

schen  Archipel,  welke  zich  in  zijne  verzameling  bevinden. 

Deze  Reptiliën  ten  getale  van  93  soorten,  bestaan  uit  7 

Chclonii,  25  Saurii,  54  Ophidii  en  7  Batrachii,  en  zijn  af- 

komstig van  de  eilanden  Java ,  Sumatra ,  Banka ,  Biliton ,  Bor- 
neo, Celebcs,  Amboina,  Ceram,  Solor,  Flores  en  Timor.  Onder 

die  soorten  zijn  er  eenige,  welke  de  heer  Bleeker  als  nieuw 

voor  de  wetenschap  beschouwt,  t.  w.  1  van  Chelonia  (Chclonia 

polyaspis  Blkr),  1  van  Cistudo  (Cistudo  gibbosa  Blkr),  1  van 

Euprepes  (Euprepes  ceramensis  Blkr),  1  van  Enicognathus ,  2 

van  Leptophis,  1  van  Tropidonotus  en  1  van  Lycodon.  De 

heer  Bleeker  houdt  zich  onledig  met  de  beschrijving  dier 
soorten  en  met  het  nader  onderzoek   der  reeds  bekende. 

12.  De  heer  Blek  keil  doet  verslag  van  de  verzamelingen 

van  visschen  van  Oost-Java,  welke  der  Vereeniging  door  de 
leden  de  HIT.  Bhoukmeijer  en  Van  Deventer  zijn  toegezonden. 

Dit  verslag  zal  in  het  Tijdschrift  worden  opgenomen. 

13.  De  president  berigt,  dat  de  beide  laatste  afleveringen 

van  het  Sste  deel  van  het  Tijdschrift,  welker  uitgave  is  ver- 

traagd geworden  door  gebrek  aan  daarvoor  benoodigde  kleine 

types  ter  drukkerij  van  het  Tijdschrift,  nu  binnen  een  paar  we- 

ken in  gereedheid  zullen   zijn.     Hij   meldt  voorts,   dat  de  3e  en 
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4e  alleveringen  van  het  9e  deel  nog  in  den  loop  dezer   maand 

uitjes-even  zullen  kunnen  worden. 

14.  De  thesaurier  berigt,  dat  hij  de  gelden  der  Vereeniging 

onder  behoorlijken  borgtogt  tegen   7  pCt.  heeft  geplaatst. 

15.  De  president  berigt,  dat  de  beraadslaging  over  het  daar- 

stellen  van  een  gebouw,  waarin  instellingen  van  verschillende 

strekking,  welke  te  Batavia  bloeijen,  hare  vergaderingen  zou- 

den kunnen  houden  en  hare  boekerijen  of  verzamelingen  plaat- 

sen, geleid  hebben  tot  de  overtuiging,  dat  de  daarstelling  van 

zoodanig  gebouw  voor  alsnog  niet  wel  mogelijk  is. 

De  kosten  van  oprigting  van  zoodanig  gebouw  zouden  on- 

geveer ƒ  300,000  bedragen  en  het  is*  niet  wel  denkelijk ,  dat  de 
middelen  zullen  kunnen  worden  gevonden,  om  zoodanige  som 

bij  een  te  brengen,  of,  in  het  geval  vaneene  leening,  de  fond- 

zen  te  erlangen  noodig  tot  afbetaling  van  rente  en  aflossing  van 

kapitaal  voor  het  bedrag  een  er  zoodanige  som. 

Uit  dien  hoofde  heeft  de  Kommissie,  welke  ingesteld  was, 

om  de  mogelijkheid  eener  zoo  hoogst  nuttige  stichting  te  on- 

derzoeken, zich  ontbonden.  De  Vereeniging  nu  zelve  weder 

bedacht  moetende  zijn,  om  aan  hare  behoefte  in  een  lokaal  te 

voorzien,  schijnt  het  der  Direktie  toe,  dat  eene  afzonderlijke 

poging  meer  kans  tot  slagen  zal  opleveren ,  dan  eene  verbinding 

met  eenig  ander  genootschap.  Het  plan  van  een  gebouw  voor 

de  Vereeniging,  in  der  tijd  door  den  officier  der  genie  den 

lieer  Boiiel  ontworpen ,  wordt  op  nieuw  ter  tafel  gebragt.  Op  uit- 

noodiging  van  den  president  neemt  de  heer  Steinmetz  op  zich ,  dat 

plan  na  te  gaan  en  de  kosten,  welke  de  verwezenlijking  ervan 

zou  veroorzaken,  te  berekenen. 

16.  Ten  geschenke  voor  het  Museum  zijn  ontvangen  eenige 

mineralen  uit  de  omstreken  van  Klatten  in  Midden- Java,  ver- 
zameld door  het  lid  den  heer  C.  F.  A.  Schneider  en  voorts 

de  sub  3  in  de  notulen  der  vorige  vergadering  vermelde  mine- 
ralen  uit  de  residentie  Chenbon. 

17.  De  heer  Bleekeb,  laat  eenige  afbeeldingen  zien  van  Repti- 

liën  zijner  verzameling  en  verklaart  de  kenmerken  van  giftige  en D  .   —   ....,  .vv,a.  ,.v..     ö— ■£,' 

onschadelijke  slangen.  Hij  noemt  verschillende  soorten  op,  welke 
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door  de    Lnlanders  dikwerf  verkeerdelijk   als   schadelijk   worden 

aangeduid. 

L8.  Dagekomene  boekwerken: 

The  fadian  Annals  of  Medical  Soieneij  A.  half  ijcarlij  Journal  of  Practical 

Medieine  and  Surgerij,   No,  IV  April  1855,  Calcutta  (aangekocht). 

Het  Regt  in  Nederlandsen  [ndie.  Regtskundig  tijdschrift.  Zesde  jaargang  l^.").". 
No.  2  Batavia  (van  de  Hedaktie). 

Ja  a-bode.  Nieuws-  handels-  en  advertentie-blad  vuor  Nederlaudsch  Indie 

No.  291  ia  55  (van  de  Redaktie). 

Batavia,  de  hoofdplaats  van  Nederlandsch  Oost  Indie,  Amsterdam  1782  19 

(van  den  lieer  J.  G.  X.  Bboxkmkijbb). 

T)c  Se Ier claris, 

G.    A.    De    Lange. 



BERIGTEN  VAN  VERSCHILLENDEN  AARD. 

Aardbevingen  in  den  Indischen  Archipel. 

Te  Menado  en  Kema  waren,  in  den  voormiddag  van  den 

21  sten  Maart  1855  omstreeks  half  elf  ure,  vrij  sterke  schokken 

van   aardbeving   waargenomen. 

—  Den  15den  en  23stcn  hadden  te  Gorontalo  vrij  hevi- 
ge aardschuddingen  plaats  gevonden. 

(Javasclie  Courant    26   Mei  1854  No.  42). 

Banda. —  Den  12den  Maart  1855  werd  eene  ligte  aardbeving 

en  den  21sten  April  een  hevige  schok  gevoeld,  de  rigting  ne- 
mende van  het  oosten  naar  het  westen.  Er  vielen  voortdu- 

rend zware  regens. 

Amboina.  —  In  den  morgen  van  den  12den  Mei  1855  werd  eene 

sterke  aardbeving  waargenomen.  Gedurende  de  eerste  helft  van 

Mei  had  men  zware  regens  en  daarna  slechts  bij  tusschenpoo- 

zen  goed  weder. 

Ternate.  —  In  den  morgen  van  den  25sten  April  1855  had  zich 

eene  hevige  aardbeving  doen  geoelen,  die  zich  bij  tusschenpoo- 
zen  herhaalde  tot  2  ure  in  den  namiddag. 

De   rigting    was,   voor  zoover  men  die  kon  nagaan,  van  het O  O  7  O  7 

oosten   naar   het  westen.    Enkele   gouvernements-en  partikulierc 

gebouwen  hadden  eenigc  schade  bekomen,  waaronder  de  gebou- 
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wen  in  het  fort  te  Dodinga  op  Halmaheka,  die  geheel  vernieuwd 

moesten  worden.  Ook  door  dn  ter  roede  liggende  schepen  was 

de  schudding  waargenomen. 

Gedurende  do  geheele  maand  Mei  had  het  hevig  uit  hel 

zuiden  en  zuidoosten  gewaaid;  eene  gouvernements  praauwen- 

loots  was  daardoor  ingestort;  de  praaiboot  werd  geheel  vernield 

en  1102:  een  ander  vaartuig  beschadigd. 

Den  oden  April  was  te  Gorontalo  eene  lang  aanhoudende  en 

vrij  sterke  aardbeving  waargenomen,  welker  beweging  in  den  be- 
ginne vertikaal  was  en  langzamerhand  horizontaal   werd. 

(Javasche  Courant  van  6  Junij    1855  ]\To.  45). 

—  Van  Buitenzorg  wordt  ons,  onder  dagteekening  van  13 

Julij  medegedeeld,  dat  aldaar,  in  den  morgen  van  den  vorigen 

das:,  een  li^-tc  schok  van  aardbeving  was  gevoeld  gewor- 
den.  « 

(Ja  va- Bode  van  1G  Junij   1855  No.  48). 

—  Men  bcrigt  ons  van  Tjilatjap,  dat  aldaar  in  den  nacht 

van  25  op  26*  Junij  1855  ten  een  ure ,  twee  schokken  van  aard- 

beving zijn  gevoeld,  met  'een,  tusschentijd  van  ongeveer  20  sc- 
konden;  de  rigting  was  zuidoost  ten  oosten,  de  lucht  zwaar 

bewolkt  met  weinig  wind,  of  beter  gezegd,  was  liet  zeer  stil 
weder. 

(Java-Bode  van  4  Julij   1S55  No.  53). 

Men  meldt  ons  van  Sringat,  residentie  Kediri: 

In  den  nacht  van  Maandag  op  dingsdag  25  tot  26  Junij  jl. 

ongeveer  ten  1  ure  werd  een  ieder  tot  twee  malen  toe ,  op  eene 

vrij  onzachte  wijze  uit  den  slaap  gewekt,  door  zeer  hevige  en 

wel  4  tot  5  minuten  aanhoudende  schuddingen  van  den  grond, 

gaande  deze  van  het  n.  naar  het  z.  De  lucht  was  helder  en 

onbewolkt;  thermometer  720  F.  Er  had  reeds  sedert  het 

einde    van    April    eene   onafgebrokone  droogje  geheerscht  Aan- 
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gezien  de  aardbevingen  zich  in  deze  nabuurschap  van  den 

Keloed,  nog  al  in  den  kaatsten  tijd  veelvuldig  voordoen, 

vraagt  men  zich  dikwijls  af,  of  die  gevaarlijke  nabuur  weder 

binnen  kort  zal  uitbarsten ,  even  als  eenige  jaren  geleden ,  waar- 

door toen  zoo  vele  beplante  velden  verwoest  en  (luizende  bun- 

ders grond  in  eene  onvruchtbare  woestenij  zijn  herschapen. 

Volgens  de  Javanen  zonde  eene  dergelijke  uitbarsting  om  de 

10  jaren  plaats  vinden,  en  indien  dit  het  geval  is,  dan  begint 

de  tijd  al  met  rassche  schreden  te  naderen. 

Yan  ongelukken,  door  deze  hevige  trillingen,  bestaande  in 

8  schuddingen  in  dien  nacht,  heeft  men  niets  vernomen.  Er 

zijn  geene  gebouwen  door  ingestort  of  muren   gescheurd. 

Ongeveer  14  dagen  geleden  heeft  men,  in  den  namiddag, 

ook  eenige  minder  hevige  schokken  van  aardbeving  gevoeld. 

(Soerabajasch  Nieuws-  en  Advertentie-blad  van 

4  Julij   1S55  JNTo.   53). 

In  den  morgen  van  den  7n  'Julij  1855  werden  te  Padang 
vrij  hevige  schokken  van  aardbeving  gevoeld ,  welke  echter  geene 

schade  hebben  aangerigt. 

(Javasche  Courant  van  18  Julij   1855  N°.  57). 

Over  den  invloed  der  aardbevingen  op  magneten. 

De  12u  Junij  1855,  des  morgens  ten  7n  13'  werd  te 
Ihiitenzorg  eene  vrij  hevige  aardschudding  waargenomen,  in  de 

rigting  van  o.  en  w.  welke  evenwel  van  zeer  korten  duur  was, 

houdende  zij  nog  geen  5  sekonden  aan.  De  thermometer  wees 

731/2°  E.  aan;  de  hemel  was  helder. 
Sedert  den  tijd  dat  in  Deel  V.  Afl.  I  — IV  van  dit  Tijd- 

schrift, op  bladz.  306,  het  berigt  gegeven  is  over  den  invloed 

der  aardbevingen  op  de  magneetkracht,  is  daaromtrent  bij  het 

bureau  van  liet  mijnwezen  te  Buitenzorg  waargenomen: 

1°.  dat  een  rnagneethoef,    aan   zijn    vrijliangend    slotstuk  op- 
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gehangen,  gedurende  onderscheidene  aardbevingen  daarvan  niet 

is  afg(  vallen. 

lat  diezelfde  magneethoef,  op  gelijke  wijze  opgehangen, 
doch  nu  tol  zijn  maximum  bolabt,  gedurende  de  twee  laatste 

op  Buitenzorg  waargenomene  aardbevingen  evenmin  ia  afgeval- 
len. 

D.  Gr. 

Bruinkolen   aan  de  grens  van  Batavia  en    'Bantam. 

Lu  het  Tijdschrift  voor  Nijverheid  in  Nederlandsen  Indiè' 
Dl.  IL  Oorspr.  Bijdr.  all.  2  p.  221  komt  voor  eene  mede- 

deeling  van  den  heer  Maier,  dat  op  slechts  40  palen  afstands 

van  Batavia  bruinkolen  gevonden  zijn.  Deze  kolen  zijn  gevon- 

den in  de  rivier  Tjidoerian,  zijnde  de  grensscheiding  der  resi- 

dentie Batavia  en  Bantam  in  wel  tussclien  de  partikuliere  landen 

Tjikoja    en  Tjikandiocdik. 

Door  den  heer  Rensing  worden  verdere  nasporingen  omtrent 

het  voorkomen  dier  kolen  gedaan,  waarvan  later  mededeeling 

zal  geschieden.  Volgens  voorloopig  daarmede  genomenc  proeven 

zijn  de  kolen  van  eene  goede  hoedanigheid,  zoodat,  als  ze  in 

groote  hoeveelheid  mogten  voorkomen,  de  ontdekking  hoogst 

belangrijk    is. 

Verrigtingen  der  mijningenieurs  in    Nederlanchch  Indiè. 

Banka.  —  Gedurende  de  maand  April  had  de  aspirant-inge- 

pieur  &kkerinoa  het  in  teekening  brengen  van  gedane  opmc- 

tingcii  voortgezet,  terwijl  zijn  werkvolk  hoofdzakelijk  bezig 

was  geweest  met  het  kappen  en  met  het  graven  van  enkele 

kleine  putten  in  de  riviertakjes  rondom  lloekam ,  waar  in  vroe- 

r  de  inlanders  was  gewerkt. 
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Door  vele  redens  en  ook  ziekte  was  het  werk  eeuisrzins 

vertraagd. 

Wester-Afdeeling  van  Borneo.  —  De  aspirant-ingenieur  Ever- 

wijn, die  te  Buitenzorg  was  opgeroepen ,  vertrok  den  13den 

April  naar  Pontianak,  alwaar  hij  den  loden  April  aankwam 

en  het  overige  dier  maand  besteedde  tot  het  maken  van  toe- 

bereidselen  voor  de  onderzoekingsreis  naar  Kandawangan. 

Zuid-  en  Ooster-afdeeling  van  Borneo.  —  De  aspirant-inge- 

nieur Rant  begaf  zich  den  3den  Januarij  van  Bandjermassin 

maar  den  Goenong  Djabok,  tot  het  doen  gereed  maken  van 

eene  verblijfplaats  voor  hem  en  zijn  werkvolk,  gedurende  het 

aan  hem  opgedragen  onderzoek  naar  smeedkolen. 

Later  vertrok  hij  naar  Pengaron,  en  verbleef  daar  tot  hij 

van  den  resident  den  last  kreeg  om  den  ingenieur  Motleij  be- 

hulpzaam te  zijn  bij  de  opname  van  de  oostelijke  grenslijn  der 

ontginning,  waartoe  koncessie  is  verleend  aan  den  heer  Wijn- 
malen c.  s. 

In  het  begin  van  Pebruarij  kwam  hij  te  Bandjermassin  terug 

en  vertrok  den  lOden  dier  maand  van  daar  naar  den  Goenoeng 

Djabok,  alwaar  hij  zich  bezig  houdt  met  het  vorengenoemd 
onderzoek. 

(Javasche  Courant  van  6  Junij  1854  No.    45). 

Den  lOden  April  jl.  begaf  zich  de  ingenieur  De  Groot,  ver- 

gezeld van  den  buitengewonen  ingenieur  Aquasie  Boaciii,  naar. 

de  Meeuwenbaai,  ten  einde  de  ontginbaarheid  der  kolen  aldaar 
nader  te  onderzoeken. 

Alleen  de  kolen  aan  de  Tjitemoe  en  de  Tjibajo  kwamen 

tot  dit  nader  onderzoek  in  aanmerking,  terwijl  alleen  de 

laatste  het  vooruitzigt  aanboden  op  eene  mogelijke  ontgin- 
ning. 

De  aan  de  Tjitemoe  voorkomende  kolen  werden  ten  eenen- 
male  onbruikbaar  bevonden. 
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Hel  riviertje  Tjibajor  is,  ter  plaatse  waar  de  kolen  voorko- 

men, van  weinig  beteekenis. —  De  reeds  gevondene  kolen  ko- 

men  in  hel  bed  van  het  riviertje  aan  den  dag. 

Deze  vindplaats  ligt  p.  m.  één  paal  van  het  strand  der  Meeu- 

wenbaai verwijderd,  en  is  door  kleine  heuvels  afgescheiden  van 

liet    vrij   vlakke  terrein,  in  de  nabijheid  van  het  strand. 

Het  heuveltje,  aan  welks  voet  de  kolen  in  de  Tjibajor  zijn 

gevonden,  heeft  eenc  hoogte,  uit  het  diepste  ravijn  gemeten, 
van  slechts  20,5  nederl.  ellen. 

in  dit  heuveltje  werd,  bij  dit  onderzoek,  ook  eene  koollaag 

gevonden  in  het  naauwe  ravijn,  dat  men,  van  zijnen  top  naar 

liet  strand  gaande,  door  moet  trekken;  die  koollaag  had  cene 

tegenovergestelde  helling  met  die  in  het  bed  der  Tjibajor,  — 

waaruit  zich  wel  liet  opmaken,  dat  deze  twee  uitkomenden  tot 

één  en  dezelfde  laag  behooren,  welke  laag  alsdan  komvormig 

in  het  heuveltje  ligt,  waarvan  de  doorsnede  eenc  lengte  zou 
hebben  van  slechts  93  nederl.  ellen. 

Ten  einde  het  in  de  Tjibajor  aangetroffen  kolendepöt  nader 

te  leeren  kennen,  is  het  watertje  afgedamd,  het  doorzijpelcnde 

water  door  eene  groot  geleid,  waarna  beneden  den  dam,  in  de 

bedding,  de  kolen  zijn  ontbloot. 

Daardoor  bevond  men,  dat  het  kolen-depöt,  daar  ter  plaatse 

dim  vorm  heeft  cener  zeer  regelmatige  laag,  welke  p.  m.  3  en- 
gelsche  voeten  zuivere  kool  bevat,  en  dat  die  laag  cene  rigting 

heeft  van  zuid  4-1°  west  en  noord  41°  oost,  terwijl  de  hel- 

ling 64s°  bedraagt,  diepende,  in  den  heuvel,  naar  noord  49° 
west. 

In  de  rigting  noord  4-1°  oost  in  toen  het  bosch  opengehakt, 
waardoor  het  mogelijk  werd  den  vorm  van  het  terrein  te  over- 

zien, hetgeen  tot  dus  ver  niet  doenlijk  was  geweest. 

Alstoen  werd  op  cene  geschikte  plaats  boven  den  vroeger 

gemaakten  dam,  nadat  deze  was  doorgestoken,  cene  coupure  in 

den  heuvel  gemaakt,  om  daardoor  de  koolhuig  terug  te  vinden, 

ter  plaatse  waar  zij,  genoeg  voor  den  invloed  der  buitenlucht 

beveiligd,    zich    onverweerd    zoude  kunnen  voordoen,  ten  einde 
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te  kunnen  oordeelen  over  de  geregelde  voortzetting  der  laag  en 

de  hoedanigheid  der  kolen  daarin  bevat. 

Door  dit  werk  heeft  men  geleerd,  dat  rekenende  in  hetzelf- 
de waterpas  vlak  op  slechts  23  nederl.  ellen  afstands  van  de 

plaats  waar  de  kolen  in  de  bedding  der  Tjibajor  waren  ont- 

bloot en  waar  de  bovenvermelde  gegevens  door  meting  waren 

verkregen,  de  laag,  hetzij  reeds  5  nederl.  ellen  was  verworpen, 

of  wel,  in  het  geheel  niet  meer  bestond. 

De  ingenieur  Dê  Groot  had  de  gesteenten ,  welke  het  onder 

en  boven  liggende  der  kolen  aan  de  Tjibajor  vormen,  alsme- 

de de  gesteenten,  die  in  de  gemaakte  insnijding  waren  ontmoet , 

onderzocht,  of  er  zich  daar  onder  bevonden  welke  kalk  hiel- 

den, doch  bevonden,  dat  zij  daarvan  geen  spoor  bevatten ,  maar 

wel  plantenafdrukken. 

Uit  dit  onderzoek  mag  men  opmaken,  dat  de  aan  de  Meeu- 

wenbaai voorkomende  kolen,  laagsgewijze  zijn  afgezet,  doch  dat 

die  lagen  in  het  heuvelachtige  gedeelte  eene  belangrijke  ver- 

storing hebben  ondergaan;  waardoor  het  vooruitzigt  op  eene 

voordeelige  ontginning  zeer  wisselvallig  is. 

Het  verder  onderzoek  wordt  evenwel  no^  niet  ten  eenenmale 

opgegeven. 
(Javasche    Courant  van  7  Julij   1855  No.  54). 

Zuid-  en  Ooster-Afdeeling  van  Borneo.  —  De  aspirant-inge- 
nieur Eant  had  gedurende  de  maand  April  jl.  het  onderzoek 

voortgezet  naar  smeedkolen  nabij  den  Goenoeng  Djabok,  en  de 

ontdekte  koollagen  nagespoord  tot  in  de  vlakte  van  Pasi- 
raman. 

Den  16d8n  April  had  hij  eenen  aanvang  met  boren  gemaakt, 
doch  zulks  door  ziekte  van  het  werkvolk  moeten  staken. 

In  den  loop  der  maand  Mei  zette  hij  het  onderzoek  aan 

den  Goenoeng  Djabok  verder  voort,  terwijl  5000  kilogr.  steen- 

kolen werden  uitgebroken  om  te  Soerabaja  beproefd  te  wor- 
den. 
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Batjan.  —  Zooveel  het  ongunstige  weder  toeliet,  waa  de  arbeid 

te  Ajerbambia  voortgezet. 

Den  848ten  Maart  jl.  kwamen  :M<  chincsclic  bannelingen  van 

Borneo,  onder  geleide  van  den  kapitein  der  Chinezen  te 

Ternate,  te  Batjan  aan,  tot  liet  doen  van  een  onderzoek  naar 

goud. in    den  omtrek   van    Ajerbesar. 

De  ingenieur  ScHREUDEE  vertrok  den  2-istcn  Maart,  vergezeld 

van  deze  Chinezen,  maar  Soengiepoean,  ten  einde  een  voor- 

loopig  onderzoek  te  doen  naar  de  plaatsen,  die  zij  voor  de 

ontginning  van  goud   geschikt  achtten. 

Als  proef  begonnen  de  Chinezen  een  waschwerk,  en  den 

25sten  April  kwam  de  kapitein  der  Chinezen  van  s1  ISTocon  te- 
rug, met  een  uitgewasschen  monster   goud. 

Den  Uden  April  jl.  v/as  de  brug  over  de  Amasing  door  eene 

buitengewone  overstrooming  weggespoeld. 

(Javasche  Courant  van  11  Julij   1855   N°   55). 

Pers  o  na  Hen. 

Benoemd  tot  Korrcsnondcrendc  Leden  der  Koninklijke  Akademic  van  AVctcn- 

scliappcn  te  Amsterdam ,  Afdecling  AVis-  en  Natuurkundige  Wetenschappen,  do 
President  der  Vereeniging  de  lieer  P.  Blekeer,  het  Lid  der  Vereeniging  de 

heer  J.  K.  IIasskakl  en  liet  Korrcspondcrcnd  Lid  der  Vereeniging  de  Leer  Fit. 

JUNGHUHN. 

Benoemd  tot  Besturende  Leden  der  Vereeniging,  de  gewone  Leden  de  11.11.  R. 
F.  De  Seifp  en  J,  J.  Altbeee. 

Vertrokken  naar  de  Zuid-  en  Ooster- afdeeling  van  Borneo,  het  besturend  Lid 
C.  Ds  Groot  en  het  Lid  de  lieer  Aquasie  Boachi. 

Teruggekomen  van  Bonieo's  Westkust  te  Buitenzorg  en  weder  opgetreden  als 
algemeene  sekretaris    van    het    gouvernement,    het    Lid    de    lieer  Mr.    A.  Peins, 

gouvcrncnicnts  konimissaris  voor  Bornco's  westkust. 

°v  van  Soerabflja  naar  Batavia    en  ter  hoofdplaatse  aangekomen,  lut 
besturend  Lid  der  Vereeniging  de  heer  J.  C.  K.  Steinmetz,  luitenant  kolonel  der 
Genie. 
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Van  Soerabnja  ie  Batavia  teruggekomen  liet  Lid  de  Leer  J.  Hartzfeld,  officier 

van  gezondheid  der  1ste  klasse. 

Overgeplaatst  naar  Batavia  en    aldaar    aangekomen  het    Lid    de  heer  J.  G.    X. 

BiioEKiiEUEn,  officier  van  gezondheid  der  2de  klasse. 

Vertrokken  van  Batavia  naar  Soerabnja  het  Lid  de  heer  C.  G.  Daum. 



11  A  P  P  O  R  T 

VAN    BEN   SCHEIKUNDIG  ONDERZOEK 

VAN 

K    O    L    E    N, 

GEVONDEN     AAN    DE 

MEEUWENBAAI. 

DOOK 

G.    J.    IHl'LDER    (1). 

Ik  had  de  eer  bij  een  schrijven  van  den  21n  Oktober  11.  Lt. 

A.  N°.  10,  van  uwe  excellentie  te  ontvangen  een  monster  der 
onlangs  o})  Java  aan  de  Meeuwenbaai  gevonden  steenkolen, 
ten  einde  dezelve  te  onderzoeken. 

Dit  onderzoek  heeft,  als  gemiddeld  van  twee  overeenstem- 

mende proeven,  het  volgende  geleverd: 

Soortelijk  gcwigt  der  kool  in  massa  bij  15°  C.  ̂     1,307. 

Verlies  aan  water  bij  130°  C.  ö    20,7  perc. 
Kokes,  voortgebragt  door  de  kolen,  gehalte  aan  koolstof, 

waterstof,    stikstof,    zuurstof,  asch  en  zwavel,  als  volgt: 

I   Dit  rapport  is  door  het  g.  ing  ia    bet     Tijdschrift  der 

Vereeniging  afgestaan. 

IX.  25 
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Kolen  ongedroogd.  Kolen  gedroogd. 

Koolstof    54,5.  Koolstof  68,7. 

Waterstof    3,7.  Waterstof  4,7. 

Stikstof       1,0.  Stikstof      1,2. 

Zuurstof    16,3.  Zuurstof  20,5. 

Zwavel        1,3.  Zwavel        1,7. 

Asch            2,5.  Asch           3,2. 

Water.      20,7.  100. 

100.  Kokes    60,5. 

Kokes  48,0 

Deze  uitkomsten  verschillen  weinig  van  die,  welke  de  heer  Ma- 

ier  van  dezelfde  steenkolen  verkregen  heeft  (Natuurkundig  Tijd- 

schrift voor  Ned.  Indië.  Nieuwe  serie,  deel  II  p.  361).  Deze  toch 

vond    het  soortelijk  gewigt  bij    27°  C.  s=j    1,2992    en  1,3201. 

Waterverlies   bij    100°  G.  ö    25,272  perc. 
Kokes    ̂     44,046  pc. 

Zwavel  7=1      1,052.  pc. 

Voorts  komen  deze    uitkomsten    overeen  met   hetgeen    de  heer 

Croockewit  van  deze  steenkolen  vond  (hetzelfde  Tijdschrift,  Nieu- 

we Serie,  deel  III  p.  83.) 
Deze  vond: 

Soortelijk  gewigt     :=!    1,298. 

Waterverlies  bij   115  a  120°  ̂     22,65  pc. 
Asch -gehalte  ̂     6,34  pc. 
Zwavel  ö    3,87.  pc. 

Kokes     i=s    44,83.  pc. 

De   hoeveelheid   zwavel   verschilt  aanmerkelijk  in  de  proeven 

van   den    heer  Croockewit;  zij    kan  in   verband  staan  met  het 

grootere    aschgehalte,    door    hem    gevonden.     Steenkolen    toch, 

al  behooren  zij  tot  dezelfde  laag,  zijn  niet  volmaakt  homogeen; 
kleine  verschillen  treft  men  er  uit  den  aard  der  zaak  steeds  in 

aan.     Het  monster,  door  den  heer  Croockewit  onderzocht,  zal 

meer  z wavelij zer  bevat  hebben. 

Zoo  ook  verschilt  het  watergehalte  bij  alle  drie  onderzoekin- 

gen   een  weinig. 
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oo,7  —  25  3  —  22,7 

bij  130°  C  —  bij  100°  —  bij   115  u   120' 
liet  soortelijk  gewigt  is  bijna  hetzelfde. 

1,307  —  1,299  -l  1,320.  —  1*298. 
De  kokes  zijn  ook  bijna  dezelfde, 

48^0  —  44,0  —  44,8 

Wij  hebben  ongetwijfeld  alle  diie  dezelfde  steenkolen  onder- 

zocht; de  verschillen  zijn  verklaard  uit  de  kleine  verscheiden- 
heid in  de  steenkolen  zelve. 

Ik  heb  de  alhier  genomene  proeven  verder  uitgestrekt,  dan 

de  H.H.  Maiee  en^OuoocKEwrr,  en  ook  door  elementair -ana- 
lyse de  hoeveelheid  koolstof,  waterstof  en  zuurstof  bepaald, 

zoodat  thans  eene  voldoende  beoordeeling  dezer  steenkolen  mo- 

gelijk is. 

Het  groote  watergehalte  reeds  maakt  deze  steenkolen  tot  eene 
niet  uitmuntende  soort. 

De  heer  Croockewit  vond  Tijdsein*.  1.  c.  125  in  engelsche 

kolen  en  in  die  van  eene  mijn  op  Boraeo  van  6,65 — 2,09  pc. 
water. 

Bij  goede  kolen  is  het  zelden  meer  dan  deze  hoeveelheid ; 

hier  vinden  wij   20  pc.  of  l/§  van  het  geheel. 

Het  aschgehalte  is  gering,  namelijk  2,5  pc,  terwijl  het 

in  steenkolen  kan  afwisselen  tusscheu  19  en  !/2  pc.  Ge- 
woonlijk is  het  1,  2,  3,  pc.  De  heer  Croockewit  vond  in 

engelsche  kolen  0,78  pc.  asch,  in  die  van  Borneo  4,76  a 

5,31  pc. 

Ook  de  hoeveelheid  zwavel,  die  bovendien  nog  gedeelte- 

lijk tot  de  zwavelzure  zouten  behoort,  is  niet  zeer  aanmer- 
kelijk. 

Maar,  terwijl  zich  de  onderhavige  kool  door  deze  goede 

hoedanigheden  aanbeveelt,  is  haar  zuurstofgehalte  groot  en 

haar  koolstof-gehalte  in  dezelfde  mate  geringer.  Het  stikstof- 

gehalte in  steenkolen  is  steeds  1   a  2  pc. 

Een  paar  voorbeelden  mogen  hier  eene  plaats  vinden  van 

het  koolstof-  en  waterstofgehalte  van  gedroogde  steenkolen-soor- 
ten. 



82,9 
6,4 83,8 

5,7 67,6 5*4 

84,8 

5,0 88,0 5,2 
83,3 
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Koolstof  Waterstof 

Wylam  Banks  Newcastle    74,8  6,2 

Glasgow  Coalfield 

Wigan  Lancashire. 

Parratcoal,  Edinburgli. 
Jurrow  Newcastle 

Garresfield  Newcastle. 

Southhetton  Durham, 

Kool  van  de  Neeuwenbaai  68,7  4,7. 

De   laatste   soort    komt    derhalve   het    naaste   bij    de  Parratcoal 

van  Edinburgli. 

Hoe  minder  koolstof  en  waterstof  er  in  eene  steenkolen- 

soort  voorkomen,  hoe  minder  brandstof  er  in  wordt  gevonden. 

In  de  on  gedroogde  kolen  is  dit  slechts  54,  5  pc.  koolstof  en 

3,7  pc.  waterstof. 

De  gunstige  uitkomsten,  door  den  heer  Maier  verkregen  (1. 1. 

p.  362),  door  de  Meeuwenkolen  onder  dezelfde  omstandigheden 

als  West-Hartlij-Newcastle-kolen  ter  verkoking  van  water  aan 
te  wenden,  komen  mij   daarom  vreemd  voor. 

16,8  ponden  der  eerste  zouden  gelijk  staan  met.  14  ponden 

der  laatste.  Daar  echter  van  de  tot  de  proef  gebezigde  New- 

castle-kolen  de  zamenstelling  niet  juist  bekend  is,vis  daarvan 

thans   eene  naauwkeurige  vergelijking  onmogelijk. 

Maar  in  hetgeen  de  heer  Maier  zelf  van  de  proef  opgeeft, 

schijnt  de  bron  van  de  fout  te  liggen,  waarom  hij  de  engelsche 

kolen  zoo  wenig  warmte  zag  geven,  in  eenen  oven  van  Black, 

waarop  het  water  kokende  verdampte.  Hij  zegt  toch,  dat  de 

Meeuwenkolen  een  //zeer  weinig  rookgevend  vuur''1  gaven,  ter- 
wijl hij  van  de  engelsche  kolen  zegt  //  dat  het  vuur  veel  rook- 

gevend" was.  De  engelsche  kolen  zijn  dus  niet  geheel  verbrand 
en  de  proef  heeft  geleerd,  dat  de  gebezigde  oven  van  Black, 

wel  geschikt  was  voor  de  Meeuwenkolen  maar  niet  voor  de 

engelsche,  en  de  vergelijking  der  twee  kolen-soorten  in  warmte- 
gevend  vermogen  door  dien  oven  dus  niet  kon  worden  beproefd. 

Op  de  Banda  zijn  de  Meeuwenkojen  in  het  groot  aangewend 

en    men   was  over  de  proef  te  vreden.     Maar    uit  de  plaatsaan- 
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wijzing  der  Meeuwenkolen  door  den  heer  Y«>.\  (•  (Maisk 

IL  p.  303)  blijkt  genoegzaam,  dat  zij  tot  de  góéde   steenkolen- 
soorten   niet   behoorden,   maar  tot   de  moorkolen   of  glanskolen 

moeten    gebragt   worden,  hetgeen   ook   geheel    in    overeensl 

ming  is  mei   de  scheikundige  zamenstelling.     Onmiddellijk  ziet 

men  dat  het  bruinkool  is. 

Daar  de  hoeveelheid,  mij  door  uwc  excellentie  gezonden,  slechts 

zeer  gering  was,  heb  ik  liet  hittegevend  vermogen  der  Meeu- 
wenkolen niet  kunnen  onderzoeken.  Te  oordeelen  naar  de  za- 

menstelling zal  haar  hittegevend  vermogen  slaan  tot  dat  van 

goede  engelsche  kolen,  als  5:7  of  5:8,  genomen  tot  hetzelfde 

gewigt  in  den  natuurlijken  toestand. 

Om  echter  hierin  zekerheid  te  erlangen.  De  ervaring  heeft 

het  geleerd :  men  mag  niet  alleen  op  de  zamenstelling  afgaan , 

maar  er  zijn  onmiddellijke  proeven  over  het  warmtegevënd 

vermogen  noodig.  Maar  bijaldien  al  die  proeven  leerden,  dat 

er  gunstiger  verhouding  tusschen  het  warmtegevënd  vermogen 

Meeuwenkolen  en  goede  engelsche  kolen  bestaat,  dan  als 

5:8,  ik  meen,  dat  die  verhouding  niet  gunstiger  zal  wezen, 
dan  als  5:7. 

Dat  de  Meeuwenkolen  bruikbaar  zijn  is  uit  de  proeven  van 

den  heer  Maier  gebleken.  Bovendien  vindt  men  er  ongeveer 

dezelfde  verhouding  in  tusschen  koolstof  en  waterstof,  als 

in  goede  engelsche  kolen.  Nemen  wij  Wigan  Lancashire  tot, 

voorbeeld,  die 

koolstof  S3,S  en  waterstof  5,7   bevat,  zoo  hebben  wij:    - 

S3,S  :   5,7  -j    68,7   :  4,7. 

of  S3,S  x  4,7  ö    393,86  en  68,7  x  5,7  &    391,59. 

of  39  i<  bijna  gelijk  aan  392. 

Vergelijken    wij    nu    de    zamenstelling    der    Meeuwenkolen    met 

die    der    bruinkolen,  zoo  vinden  wij   veel  overeenkomst.     In  de 

volgende  soorten  van  bruinkolen  toch  vond  men. 
Koolstof     Waterstof 

Glanskolen  van  Prengkuhl.  00,1  4,8 

Helmstadt  (Prins  Willem  mijn)  08,0  4,8 
Meeuwenkolen  0S.7  4.7 
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Er  is  hier  bijna  geen  verschil,  en  de  Meeuwenkolen  moeten 

alzoo  bruinkolen  en  niet  steenkolen  genoemd  worden. 

Ik  hoop  dat  het  medegedeelde  aan  uwe  excellentie  genoeg- 
zaam zal  voorkomen. 



IETS    OVER    DE 

WIDJOJO   KOESOEMO 

(PISONIA   SIJLVESTRIS   Teijsm.   Binnd.), 

DOOK 

J.   E.   T8USHAW1V, 

De  Widjojo  koesoemo  is  een  boom,  die  tot  dusverre  onder  den 

sluijer  der  geheimzinnigheid  verborgen  was  en  de  nieuwsgierigheid 

van  velen  heeft  gaande  gemaakt.  Zijne  onbekendheid  is  vooral  daar- 

aan toe  te  schrijven,  dat  de  jnaats,  waar  hij  gezegd  werd  bij  uitslui- 

ting voor  te  komen,  meestal  moeijelijk  of  in  het  geheel  niet 

te  genaken  is,  namelijk,  eene  in  zee  staande  rots,  Ka- 

rangbandoong,  bij  de  z.  o.  punt  van  het  eiland  Noesakam- 

bangan ,  niet  ver  van  liet  fort  Karangbollong,  waarbij  nog 

komt  dat  hij,  hoewel  elders  genoegzaam  voorkomende,  niet 

overal  bloemen  draagt,  hoewel  hij  op  het  eerste  gezigt  gemak- 

kelijk te  herkennen  is.  De  bekendheid  er  mede  hebben  wij  te 

danken  aan  den  heer  resident  van  Banjoemas  (thans  van  de 

Preanger  regentschappen)  Jonkhr  Mr.  II.  C.  Van  der  Wijck, 

die  in  de  maand  Juli j  1854  eenige  stekken  er  van  aan  den 

plantentuin   zond,  welke   stekken  alle  goed   zijn  opgekomen. 

De  legende  van  dezen  boom  of  eigenlijk  der  bloem  komt 

hoofdzakelijk  op  het  volgende  neder. 

Toen  de  kroonprins  pangeran  Dipati  Anom  ,  zoon  van  den 

soenan  Mangkoerat,  vor^t  van  het  mataramsche  rijk,  omstreeks 

de  helft  dei  17le  eeuw,  met  zijnen  vader  naar  Banjoemas  was 

gevlugt,  alwaar  den  soenan  overleed,  wanhoopte  hij  reeds  aan 

het  bezit  van  den  troon  zijns  vaders,   daar  zijne  broeder  Av:\ 
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mataiiam  zich  van  dien  troon  had  meester  gemaakt.  Hij  wil- 

de daarom  eene  bedevaart  naar  Mekka  ondernemen,  doch  kreeg 

in  de  moskee  te  Banjoemas  eenen  voorzeggingsdroom,  welke 

hem  de  volgende  visioenen  voorstelde  (zie  J.  A.  Wilkens.  Tijd- 

schrift   voor   Nederlandsen  Indië   1849  deel  2  pag:  114). 

//Hij  droomde  dat  het  dak  van  de  moskee  te  Banjoemas, 

waaronder  hij  te  slapen  log,  zich  opende  en  dat  er  zeven  manen 

op  hem  nederdaalden  en  in  zijne  borst  verdwenen.  Toen  zag 

hij  een  kind  zoo  klein  als  het  gevest  eener  kris  en  omgeven 

van  eenen  verblindenden  glans.  Hij  zocht  het  te  grijpen,  doch 

het  verdween  ook  in  zijne  borst. 

De  kroonprins  ontwaakte  en  maakte  uit  dezen  droom  op 

dat  zijne  gelukster  was  opgegaan.  Hij  zag  af  van  zijn  plan, 

tot  eene  bedevaart  naar  Mekka,  waartoe  hij  den  depati  van 

Tegal  verzocht  had  een  schip  voor  hem  gereed  te  houden. 

Hij  liet  zich  te  Banjoemas  als  soesoehoenan  uitroepen  en 

maakte  van  het  schip  gebruik  voor  zijne  gezanten,  die  van 

Tegal  uit,  om  bijstand  bij  de  Kompagnie,  naar  Batavia  ver- 
trokken. 

De  soesoehoenan  zeide  tot  een  zijner  volgelingen  met  name 

Peonotoko:  //ga  naar  Donan  of  Noesakambangan  en  zoek 

daar  de  Widjojo  koesoemo,  en  keer  niet  terug  voor  dat  gij  ze 

gevonden  hebt,  al  moest  gij   er  ook  grijs  bij   worden." 
Pronotoko  vertrok  en  kwam  in  de  moskee  te  Noesakam- 

bangan. Na  er  7  dagen  en  7  nachten  gevast  te  hebben,  vond 

hij  op  een1  vrijdagnacht  een  paar  Widjojo  koesoemo's,  plukte 

die  en  bragt  ze  bij  den  ■  soesoehoenan  te  Tegal.  Deze  was  er 

zeer  verheugd  over  en  hield  zich  thans  van  eene  voorspoedi- 

ge regering  verzekerd.11 
Tot  hiertoe  de  babad,  volgens  den  heer  J.  A.  Wilkens, 

die  zoo  vriendelijk  was  mij  die  mede  te  doelen,  even  als 

de  hier  volgende  opheldering  van  de  woorden  "Widjojo  koe- 
soemo. 

//  Widjojo  en  Koesoemo  zijn  sanskrietsche  wroorden  en  betee- 

kenen  onder  anderen,  overwinning  of  verovering,  ook  een 

naam  van  Akdjoeno. 
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Widjojo,    de   godin    Doerga,   ook    hennip   (als    pijnstillend 

middel)    en    gele    mijrobalani    (Terminalia   chebula),  koesoe 

bloem  in  hel  algemeen. 

In  het  javaansch  beteekent  koesoemo  adellijk  of  van  vorste- 

lijke afkomst 

De  vorsten  schijnen  er  echter  in  den  laatsten  tijd  niet  veel 

meer  aan  te  hechten.*" 
Bene  andere  lezing,  door  den  lieer  C.  A.  Coenaes  uit  de 

kraton  te  Solo  verkregen,  luidt  als  volgt. 

Panembahan  Sbnopati  van  Mataram  ontmoette  de  IUtoe  Ki- 

DOBL  in  hare  kraton  aan  de  Zuidzee.  Zij  verklaarde  dat  panem- 

bahan Sbnopati  koning  zoude  worden,  doch  hij  moest  zich 

bedienen  van  een'  talisman,  die  de  kracht  bezat  om  zijn  ge- 
slacht op  den  troon  van  Java  te  bevestigen.  Die  talisman, 

welke  gezocht  moest  worden,  bestond  in  de  bloem  Widjojo 

koesoemo,  die  op  de  rots  Karangbandoong  groeide. 
Panembahan  Sbnopati  ging  alstoen  met  IUtoe  Kidoel  naar 

Karangbandoong,    en    verkreeg  de    bloemen    AYidjojo  koesoemo. 

Panembahan  Senopati  vroes:  of  deze  bloemen  van  den  be^in- 

ne  af  geweest  waren.  Eatoe  Kidoel  antwoordde:  in  vroegeren 

lijd  behoorde  deze  Widjojo  koesoemo  aan  Dewo  Betopo 

Wisnob,  doch  toen  Betoro  Wisnoe,  Radja  Keesno  had 

voortgebragt ,  viel  deze  bloem  in  de  zuidzee  en  groeide  op  te 

Karangbandoong. 

Panembahan  Sbnopati  ging  toen  aanstonds  huiswaarts,  en  te 

Mataram  aangekomen,  beval  hij  aan  zijne  kinderen  en  kinds- 

kinderen, dat,  wanneer  in  het  vervolg  iemand  hunner  tot 

koning  werd  verheven ,  alsdan  in  opvolging  steeds  van  de 

bloemen  Widjojo  koesoemo  te  laten  halen,  op  dat  degene  die 

koning  van  Java  worden  zou  steeds  uit  het  geslacht  der  vorsten 

van  Mataram  gesproten  zou  zijn. 

Hierom  moet  steeds,  tot  nu  toe,  wanneer  een  nieuwe  vorst 

op  den  troon  komt,  van  de  bloemen  Widjojo  koesoemo  gehaald 

worden,  ten  einde  te  gehoorzamen  aan  het  bevel  van  panem- 

bahan  Senopati." 

Het    volgende    verhaal,    hoewel    almede    van  de  vorige  afwij- 
l\ 
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kend,  geeft  echter  eenige  nieuwe  denkbeelden,  die  liiervoren 

niet  vermeld  zijn.  Het  is  mij  door  Jonkhr.  Mr.  H.  C.  Van 

der  Wijck    uit  Banjoemas  toegezonden. 

"Geschiedenis  van  het  begin  dat  de  Widjojo  koesoemo  van 
Noesakambangan  is  verkregen. 

De  pangeran  aclhipati,  zoon  van  den  soesoehoenan ,  welke 

te  Tegal  begraven  ligt,  verliet  Mataram  en  ging  naar  Banjoe- 

mas, omdat  Troeno  Djojo,  zoon  van  den  demang  van  Me- 

loijo,  het  land  Sampang  verlaten  had  om  oorlog  te  voeren,  en 

soesoehoenan  wenschte  te  worden.  Nadat  de  pangeran  adhipa- 

ti  te  Banjoemas  was  aangekomen,  werd  hij  daar  soesoehoe- 
nan, onder  den  naam  van  Mangkoerat. 

Yau  Banjoemas  ging  hij  naar  Tegal,  met  het  voornemen, 

om  hulp  bij  den  regent  van  Tegal,  tot  erlanging  eener  praauw 

te  vragen,  om  ter  bedevaart  te  gaan  en  heilige  te  worden. 

Tijdens  hij  te  Tegal  was,  droomde  hij  dat  hij  een  ponokawan 

(volgeling)  genaamd  Pernontoko,  om  de  bloem  Widjojo  koe- 
soemo te  halen,  naar  Noesakambangan ,  zenden  moest,  ten 

einde  daardoor  zijne  verdere  lotgevallen  beslist  te  zien;  wan- 

neer hij  het  geluk  had,  op  den  troon  bevestigd  te  blijven, 

kon  hij  zeker  zijn,  die  bloem  te  zullen  bekomen.  Zij  werd 

werkelijk  gevonden. 

In  latere  tijden  lieten  de  vorsten  bij  het  bestijgen  van  den 

troon  als  soesoehoenan,  deze  bloem  halen.  Soms  wordt  zij 

gevonden,  soms  niet.  De  soesoehoenans  lieten  deze  bloem  ook 

halen,  om  er  roedjak  van  te  maken,  wat  de  ratoe's  eten 
moesten,  om,  wanneer  zij  eenen  zoon  baarden,  die  worden  zou, 

als  de  naam  van  deze  bloem,  wrelke  beteekent: 

wi,  beschaafd,  djojo,  moedig  en  gelukkig,  koesoemo,  van 

edele  geboorte  of  hoogen  staat." 
Men  zal  verlangend  wrorden  den  naam  te  vernemen  van  en 

bekend  te  worden  met  ecne  plant,  die  sedert  2X)0  jaren  in 

zoo  hooge  mate  de  aandacht  der  javasche  vorsten  heeft  gaan- 

de gemaakt,  en  welke  door  hen  als  een  talisman,  ter  beves- 

tiging op  den  troon,  beschouwd  werd,  en  wat  vele  Europe- 
anen   sedert    eenigen    tijd   te    vergeefs    zochten    te   ontsluijeren. 
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Dit    geheim    nu    zal    geen  geheim  meer  zijn,    als    nien 

dat   de    Widjojo   koesoemo  niets   andera  is  dan  de  ivilde  kool- 
boom,  of  kool  banda,  saijoor   poeti,  enz.,    door  \U  hphu  s  c 

beschreven    in    zijn   Ambonsch  Kruidboek,  torn.  1  pag:   L93  en 

afgebeeld  op  tab:  71),  hoewel  die    afbeelding    met   hare   vrucht 

zeker  niet  bij  de  beschrijving  behoort,  maaT  van  eene  o 

de   plant    is,  die  in  het  gebergte  groeit,  want  de  Widjojo  koe- 
soemo, komt  niet  anders,  minstens  niet  wild,  voor,  dan  in  lage 

vlakke  lauden  of  aan  de  kusten.  Te  Buitenzorg  wordt  hij  reeds 

met  moeite  gekweekt.      Ik  bedoel  dus  de  voormelde  beschrijving 

doch  niet  de  afbeelding. 

Hoewel  het  nu  bekend  is  dat  de  Widjojo  koesoemo  eene  soort 

van  koolboom  is,  wist  men  tot  dus  verre  met  gcene  zeker- 
heid, tot  welk  geslacht  deze  behoorde,  doch  ook  die  onzekerheid 

is  thans  opgelost,  daar  het  mij  gelukt  is  om  te  Beliling,  op  Bali, 

verscheidene  boomcii  daarvan  in  vollen  bloei  aan  te  treffen ,  Waar- 

uit blijkt  dat  deze  soort  behoort  tot  het  geslacht  Pisonia. 

!n  Wight  Icones  plantarum,  Vol.  V  tab  1703,  is  Pisonia 

morindaefolia  R.  Br  afgebeeld  en  beschreven,  en  in  Decandöl- 

i.i:  Vol.  13  Sect.  IL  pag.  416,  komt  eene  diagnose  van  Spanoghe, 

van  zijne  Pisonia  alba  voor,  welke  beide  eene  en  dezelfde  plant 

schijnen  aan  te  duiden,  die  even  als  de  Olus  album  van  11  um- 

PHIUS  torn.  I  pag:  191  tab:  78,  volkomen  passen  op  den  te 

Batavia  en  elders  veelvuldig  voorkomenden  tammen  koolbooni 

of  kool-banda,  saijoor  poeti  enz.  Deze  is  echter  verschillend 
van  den  wilden  koolboom  van  Kumphius,  onder  welken  la&tsten 

de  Widjojo  koesoemo  van  Noesa  kambangan,  de  nader  te  vermel- 

dene  Sentollong  van  Karimon  Java  en  de  Dagkdagkseh  van 

Bali  moeten  gerekend  worden,  waarvan  de  bloemen  kleiner, 

de  bladen  groener  en  eenigzins  verschillend  gevormd  zijn,  en 

de  plant  zelve  in  habitus  zeer  onderscheiden  is  van  de  boven- 

gemelde I'.  morindaefolia,  zoodat  de  Widjojo  koesoemo  tot 
eene  nieuwe  species  behoort,  die  wij  genoemd  hebben  Pisonia 

sijlvestris,  waarvan  hierna  eene  kruidkundige  beschrijving  vol- 
zal. 

Dit   onderzoek    heeft    dus    het    tweeledige   doel    bereikt   n.  1 
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te  weten  wat  eigenlijk  is  de  Widjojo  koesoemo  van  Noesakam- 

bangan,  en  tot  welk  geslacht  deze  en  de  te  Batavia  en  elders 

groeijende  koolboom  en  behoor  en. 

Dezen  wilden  koolboom  vond  ik  op  Karimon-Java  wild  aan 

het  strand  groeijende,  waar  hij  den  naam  van  Sentollong  draagt. 

De  inlanders  verhaalden  mij  dat  die  boom  daar  niet  alleen  bloe- 

men, maar  ook  vruchten  voortbrengt,  welke  (even  als  de  vruch- 

ten van  andere  species  van  dit  geslacht)  zoo  kleverig  zijn, 

dat  de  vogels  er  aan  vast  blijven  kleven,  wanneer  ze  er  mede 

in  aanraking  komen.  Ik  vond  echter  noch  bloemen  noch 

vruchten,  vermits  het  juist  niet  de  regte  tijd  daarvoor  was.  De 

boom  werd  hier  niet  gekultiveerd ;  ook  zag  ik  er  geene  groote 
stammen  van. 

Te  Beliling  vond  ik  dezelfde  soort  zeer  veel  in  kuituur. 

Men  plant  ze  om  de  woningen  en  in  de  heggen,  waar  ze 

tevens  de  dienst  van  palen  bewijzen,  en  even  als  wilgen 

en  populieren,  van  groote  takken  worden  voortgeplant,  die 

gemakkelijk  wortels  maken  en  spoedig  weder  opgroeijen.  Men 
noemde  ze  hier  Daffkdagkseh. 

Deze  boom  schiet,  niettegenstaande  hij  veel  gekapt  wordt, 

steeds  weder  met  slechts  weinige  takken,  regtstandig  op,  tot 

eene  hoogte  van  p.  m.  30',  en  draagt  enkel  bloemen  in  de  hoog- 
ste toppen.  Hij  vormt  nooit  die  breede  ronde  kroonen,  zooals 

de  tamme  koolboom  van  Batavia  en  elders,  die  daar  in  som- 

mige tuinen  zoo  weelderig  wordt  aangetroffen ,  en  die  een  ieder 

vooral  den  nieuweling  in  deze  gewesten,  zoo  zonderling  en  vreemd 

toeschijnt,  om  de  buitengewone  kleur  der  bladen,  die  van 

de  jonge  geel  is,  zelfs  witachtig  wordt,  doch  tegen  de  zon- 

nestralen gedekt,  later  in  het  groene  overgaat.  De  balische 

daarentegen  krijgt,  niettegenstaande  hij  daar  voorlang  in  kui- 
tuur is,  nooit  zulke  geelachtige  bladen,  hoewel  Eumpijius 

meende,  dat  ook  de  wilde  soort  door  kuituur  veredeld  en  geel 
zoude  worden. 

De  Balinezen  verhaalden  mij,  dat  hunne  Dagkdagkseh  nooit 

bloemen  voortbrengt,  en  waren  dus  zeer  verwonderd  toen 

ik     ze    hun    toonde.     In     de    nabijheid    van    Singaradja     laat 



men  de  boomen  dan  ook  >j;ee\i  tijd  om  te  bloeijen,  maar 

worden  zij  dikwijls  afgekapt,  om  tot  voedsel  voor  menschen 
en  dieren  te  dienen,  zoodat  men  daar  de  bloemen  niet  kende. 

Op  een  uitstapje  naar  Bo  aigkoelan  kreeg  ik  de  eerste  bloe- 
men te  zien.  Het  kostte  echter  niet  weinig  moeite  om  ze 

meester  te  worden,  daar  de  bloemdragende  boom  in  eene 

heg  van  Opnntia  stond  welker  scherpe  doornen  den  toegang 
ten  eenemale  belette.  Te  Boenckoelan  waren  de  boomen  meer 

overvloedig  en  minder  gekant,  zoodat  ik  hier  eenen  rijken 

oogst  van  bloemen  had,  die  in  de  toppen  der  boomen  in  me- 

nigte voorkwamen.  De  geur  der  versche  bloemen  is  zeer  aan- 

genaam en  heeft  wel  iels  van  die  van  lleliotropium  peruvia- 
num,  hoewel  ze  niet  veel  pracht  ten  toon  spreiden. 

Ik  twijfel  niet  of  de  tamme  koolboom  zal  te  Batavia  en 

elders  in  lage  warme  streken  ook  bloemen  voortbrengen ,  zoo 

men  ze  regtstandig  laat  opgroeijen  en  slechts  van  de  overtol- 
::  ij  takken  ontdoet,  zonder  de  kruin  te  schaden. 

De  bloeitijd  valt  in  September.  Vruchten  heb  ik  tot  dusver- 
re nog  niet  bekomen,  die  echter  wel  2  i\  3  maanden  na  den 

bloei  tot  rijpheid  zullen  komen. 

Vlsonia  sylvestris   T.  et.  B. 

P.  arborca,  inermis,  foliis  suboppositis  alternis  vel  elliptico- 

oblongis  acuminatis,  basi  inaequali-acutis  aut  attenuatis  vel 

ovatis,  basi  inaeqnali-rotundatis,  membranaceis ;  inflorescentia 

terminal]  cijmosa  di-  vel  trichotoma,  pedicellis  uniiïoris:  perigo- 

nio  turbinato-campanulato,  5-sulcato,  basi  bibracteolato,  limbo 

erecto,  5  semiorbiculato-dentato  staminibus  10  subexsertis. 

boom  welks  stam  zich  op  ongelijke  hoogte  in  onregel- 

matig geplaatste  takken  verdeelt.  De  schors  is  grijsachtig  wit 

Het  bont  van  een  los  weefsel,  zoodat  het  na  uitdrooging  een 

der  ligtste  houtsoorten  is.  De  takjes  dik,  een  weinig  platge- 

drukt; de  bladsteel  0,015"  0,0-';5"  lang.  zijne  bovenvlakte 
plat  en  iets  gegroefd;  de  bladen  dun,  langwerpig  elliptisch 

en    gespitst,    somtijds    ailoopcnd    of    eirond,   aan  den   voet  afge- 
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rond  of  puntig,  0,09  —  0,25  lang  en  0,04—0,09  breed, 

geelachtig  groen  en  onbeliaard ,  de  groenachtig  witte  nerven  op 

de  ondervlakte  sterk  uitkomende,  in  de  oksels  der  zijnerven 

en  langs  een  gedeelte  der  middennerf,  met  zeer  kleine  kaartjes 

bezet,  die  naar  de  punt  van  het  blad  verdwijnen.  De  bloei- 

wijze  eindelingsstaande,  twee-  drie-  zelden  viergaffelig  verdeeld, 

.aan  de  einden  der  takjes  met  10-  12  op  korte  steeltjes  geplaat- 

ste bloemen.  Het  bloemdek  0,001*  lang,  vijfgroevig,  aan  den 

voet  met  twee  naaldvormige  schutblaadjes,  groenachtig,  met 

voor  het  ongewapende  oog  naauwelijks  zigtbare,  roestachtige 

haartjes  bedekt,  drijftolvormig,  naar  de  boord  zich  klokvormig 

verwijdende;  de  boord  opstaande  met  vijf  bijna  halfcirkel vormi- 

ge  tandjes;  meeldraden  10,  uitkomende,  ongelijk  van  lengte 

in  den  bloemknop  afwisselend,  de  langste  tegenover  de  tandjes 

van  het  bloemdek  geplaatst,  aan  den  voet  zeer  weinig  met 

elkander  vergroeid,  en  op  den  bodem  van  het  bloemdek  ge- 
hecht. De  helmknoppen  tweehokkig,  de  hokjes  in  de  lengte 

openspringend,  zeer  wijd  openstaande,  de  stuif meelkorrels  bol- 

rond. De  stamper  korter  dan  de  meeldraden.  Het  vruchtbe- 

ginsel langwerpig,  de  stijl  regtopstaande,  een  weinig  gebogen, 

de  stempel  hoofdvormig,  ingedrukt. 

% 
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KORTE    AA XTEE KENING EN 

BBHOORBNOI    TOT    DB 

METEOROLOGISCHE    WAARNEMINGEN 

OP  EENE   REIS   VAN   CALLAO    DB  LTMA  NAAR   MAKASSAR 

AAN   BOORD  VAN  Z.  M.  FREGAT    PRINS   FREDERIK 

DEB  NEDERLANDEN  IN   DR  MAANDEN  AUGUS- 

TUS TOT  UECRMBRIt  1854, 

J.    K.    HiSSIiJinL 

De  waarnemingen  bepaalden  zicli  tot  liet  observeren  van  een 

barometer,  een1  Sympiezometer  en  twee  Aneroïed barometers ; 
de  warmte  der  lucht  bij  deze  instrumenten ,  als  ook  in  de  scha- 

duw op  dek,  en  de  warmte  van  de  oppervlakte  der  zee,  voor  zoo- 

verre zulks  uit  met  eene  puts  opgeslagen  zeewater  was  te  herken- 

nou  ;  verder  tot  de  opgave  van  de  dagelijksche  misrekening  in 

het  bestek,  welke  met  eenigcn  grond  voor  den  stroom  in  zee 

zoude  kunnen  worden  gehouden,  indien  er  niet  altoos  meer  of 

min  onnaauwkeurigheden  bij  het  loggen  voorkwamen.  Verder 

werden  de  dagelijksche  lengte  en  breedte  op  den  middag  genoteerd, 

de  rigting  en  sterkte  van  den  wind  en  de  bewolking  gewoon- 
lijk zoo,  dat  de  vooral  hoofd  verschijnselen  inliet  zenith  en  aan 

de  kim  zijn  opgegeven. 

Wat  aangaat  de  instrumenten,  is  ̂ een  hunner  met  eencn 

normaal-barometer  kunnen  worden  vergeleken.  De  barometer, 

sympiezometer  en  aneroiedbarometer  TI  bevonden  zich  in  de 

kerk,  de  aneroïdburometer  I  in  de  kajuit,  omtrent  8-4  meters 
boven  de  zeevlaktc. 
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De  barometer,  vervaardigd  door  Janet  Taylob,  te  Londen, 

heeft  eene  betrekkelijk  naauwe  buis  en  daarom  geene  groote  slin- 

gering der  kwikkolom;  de  verdeeling  was  in  eng.  duimen  en 

tienden  van  duimen;  door  behulp  van  eenen  nonius  kon  met  gemak 

0.005  van  eenen  duim  worden  afgelezen.  Een  andere  barometer 

van  K  leehan  te  Amsterdam  heeft  mij  te  groote  slingering 

der  kwikkolom  opgegeven,  zoodat  hij  zonder  dubbele  ob- 
servaties van  hoogsten  en  laagsten  stand  bij  iedere  waarneming 

niet  kon  worden  gebruikt;  ik  heb  mij  dus  tot  waarneming 

met  eerstgenoemden  bepaald. 

De  sympiezometer,  door  Dollond  te  London  vervaardigd, 

hing  in  de  kerk  aan  de  omkleeding  van  den  bezaansmast,  werd 

echter  's  voormiddags  dikwijls  door  de  zon  beschenen,  hetgeen 
misschien  eenigen  invloed  op  den  stand  van  dit  instrument 

heeft  uitgeoefend.  De  aneroiedbarometer  I  stond  in  de  kajuit  en 

had  eenen  bij  zonderen  thermometer,  welke  echter  meestal  iets 

hooger  stond  dan  de  thermometer,  bij  den  barometer  en  den 

aneroïdbarometer  II  opgehangen,  aangezien  deze  beide  in  de 

nabijheid  van  de  meestal  (s'  daags  ten  minste)  openstaande 
poort  waren  geplaatst.  Dit  laatste  instrument,  door  E.  Sctiroed- 

ter  te  Dusseldorp  vervaardigd,  was  door  mij  gedurende  de 

geheele  reis  door  Peru  gebruikt,  kon  echter  niet  met  een  be- 

kend instrument  worden  vergeleken,  omdat  het  aan  wal  ge- 
broken is.  Bij  het  begin  der  waarnemingen  had  ik  het 

gelijk  gesteld  met  den  eerstgenoemden  kwikbarometer,  zonder 

echter  eene  reduktie  voor  de  warmte  op  den  stand  van  dezen 

toe  te  passen,  waardoor  de  hoogere  stand  van  den  aneroiedba- 
rometer II  is  te  verklaren. 

Zoo  als  uit  kolom  I  is  te  zien,  zijn  door  mij  slechts  de  ba- 

rometers tanden  tot  0°  C.  gereduceerd  opgegeven ,  en  wel  in 

panjssche  lijnen,  omdat  de  Oltman'sche  reduktietafel  slechts 
voor  deze  maat  is  ingerigt.  In  het  profiel  der  barometerstanden 

heb  ik  regts  ook  de  korresponderende  verdeeling  in  strepen 

bijgevoegd.  Bij  de  overige  instrumenten  had  ik  wel,  zoo  als 

boven    is  vermeld ,  de  temperatuur  geobserveerd ;  ik  geloofde  ech- 
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tei  niet  deselfde  korrektie  bij  deze  te  mogen  toepassen,  als 

zijnde  deze  korrektie  hoofdzakelijk  op  de  uitzetting  der  kwik- 

kolom  door  de  warmte  gebaseerd.  Gelijkmatigheidshalve  zijn 

ook   deze   standen   in   parijsselie   lijnen   opgegeven. 

Tot  op  den  G11  September,  toen  ik  zelf  begon  te  observe- 

ren, zijn  de  standen  der  instrumenten  uit  het  scheepsjournaal 

gekopieerd,  zijnde  echter  slechts  de  observaties  van  12  uur 

's  middags  (of  21  uur  scheepsrekening)  overgenomen,  waarbij 

onderdeden  van  strepen  niet  zijn  opgegeven,  zijnde  de  deci- 

malen   slechts  door  de  reduktie  in  parijsselie  lijnen  ontstaan. 

De  opgave  der  uren  is  naar  scheepsrekening  van  middag  tot 

middag,  dus  van  0  —  24-  uur  gedaan,  zoodat  de  24  van  el- 

ken  dag  den  datum,  waarop  de  middag  valt,  besluit. 

Bij  elk  der  verschillende  kolommen  van  den  barometer  geeft 

eene  kleine  zijkolom  den  gemiddelden  stand  van  het  etmaal 

en  de  differentie  tussclicn  hoogsten  en  laagsten  stand  dier  in- 

Btrumenten  op.  De  gemiddelden  zijn  eenvoudig  door  opsommen 

der    observaties  en  di videren  door    het    getal    derzelvc    bepaald 

De  temperatuur-metingen  van  lucht  en  zeeicater  zijn  met  eenen 

Pistorschen  thermometer  gedaan,  die  op  0,2  van  de  honderddeelige 

schaal  is  verdeeld.  De  observatie  van  de  wrarmte  der  lucht  op 

dek  werd,  indien  de  zonnestralen  op  dek  vielen,  onder  eene  tent 

gedaan,  meestal  in  de  nabijheid  van  den  bezaansmast,  waar  de 

tent  begon,  zoodat  de  thermometer  voor  de  zonnestralen  was 

beschut,  zonder  de  vrije  cirkulatie  der  lucht  te  beletten. 

De  waarnemingen  der  temperatuur  van  het  zeewater  zijn  op 

dezelfde  wijze  als  bij  mijne  vroegere  waarnemingen  (vergel. 

Nieuwe  Verband,  van  het  Koninkl.  Inst.  XIIT.  i.  p.  6G)  gedaan, 

en  bevatten  slechts  waarnemingen  van  de  warmte  der  opper- 

vlakte der  zee.  Tot  meting  der  zeewarmte  op  grootere  diepte 

liet  de  noodzakelijke  spoed  der  reis  geene  gelegenheid. 

De  gemiddelde  temperatuur  der  lucht  is  tweevoudig  berekend  , 

eenmaal  uit  de  som  van  alle  observaties,  gedeeld  door  het  getal 

der  laatst  .  een  andermaal  door  de  helft  te  nemen  van  de  som 

van  den  hoogsten  en  laagsten  warmtegraad  van  den  dag;  deze  beide 

gemiddelden    verschillen   slechts   weinig  eu   dikwijls  geheel    niet. 



—  388  — 

De  misrekening  van  het  schip  heb  ik  slechts  bijgevoegd, 
om  er  approximatief  de  stroomen  der  oppervlakte  der  zee  uit  te 

kunnen  gissen;  zoowel  deze  opgave  als  ook  die  der  lengte  en 

breedte,  die  op  de  24  uur  lijn  onder  de  kolom  bewolking 
staat,   is   uit    het    scheepsjourmaal    overgenomen. 

De  windrigting  is  naar  het  regtwijzende  kompas  opgegeven,  schij- 
nende het  mij  toe,  dat  deze  wijze  de  voorkeur  verdient  boven  die 

naar  cijfers  van  0 — 32.  De  windsterkte  van  0 — 10,  stilte  tot  storm 

(hevige) ,  opgegeven ,  maakt  de  herhaling  van  eene  vroeger  reeds 

gedane  aanmerking  (zie  mijne  observaties  in  Verh.  Kon.  Inst. 

1.  c.)  noodzakelijk,  dat  namelijk  deze  opgave  zeer  gebrekkig  is; 
en  wel  vooreerst,  naarmate  de  wind  meer  of  minder  van  ach- 

teren inkomt,  maar  ook  nog  omdat  bij  voorbeeld  een  oorlogs- 
fregat bij  harderen  wind  dikwijls  meer  zeil  kan  voeren,  dan 

een  kleiner  vaartuig;  deze  getallen  zijn  dus  slechts  als  ap- 

proximatief te  beschouwen. 

Wat  de  bewolking  aangaat,  zoo  heb  ik  de  gebruikelijke  ter- 

men van  cirrhus,  cumulus  enz.  gebezigd  en  tevens  den  overgang 
van  zulk  eene  soort  in  de  andere  door  zamenstellinsr  van  beide 

termen  aangeteekend.  Tevens  heb  ik  beproefd,  de  kim  van  den  ove- 

rigen hemel  bij  de  beschrijving  te  scheiden.  Echter  is  ook  hier  aan 

te  merken,  dat  dit  slechts  zeer  onvolledig  kon  geschieden ;  want 

dikwijls  genoeg  zoude  eene  uitvoerige  beschrijving  van  den  hemel 

naar  de  verschillende  streken  van  het  kompas  vereischt  worden. 

De  heeren  luitenants  ter  zee  2e  klasse  Van  Bennekom  en 

Boelen  hebben  zich  voorgesteld  nadere  observaties  omtrent  de 

tijphons  te  publiceren;  aan  hun  ben  ik  verscheidene  meer 

naauwkeurige  mededeelingen  daaromtrent  verschuldigd,  waarvoor 

ik  hun  hier  openlijk  mijnen  dank  betuig.  Gedurende  de  tij phon 

heb  ik  zoo  veel  als  mogelijk  de  barometers  van  uur  tot  uur 

geobserveerd,  terwijl  ik  dit  anders  meestal  om  de  2  a  3  uren 

en   bij    nacht  wel  ook  om  de  6    uren  deed. 

Ik  onthoud  mij ,  uit  mijne  observaties  gevolgtrekkingen  te 

maken,  latende  ik  zulks  aan  meer  bevoegden  over;  slechts  de 

volgende  onmiddellijk  uit  de  opgegevene  cijfers  te  trekken  re- 

sultaten voeg  ik  hier  bij. 
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oiueterslaud. 
Barometer. 

wet  IJ.    geiuuld. 
Sjmpiesomeler. 
ererkl.    gemidd. 

Aiitioi 

wcrkl. 
Ibar.   !. 

geiuidd, 

A  neroi 

«rerkl. 
Ibar.  II. 

geiuicitJ. 

boogale 
laagste 

336.83 
333. GO 

836.47 
334.32 

338.15 
334.02 

338.00 
334.85 

847.63 
345.30 

347.43 
345.75 

.".39.30 

336.10 338.83 33G.45 

3.23 2.15 4.13 3.24 
2.33 1.G8 3.20 2.38 

hoogste 
laagste 

336.80 
325.35 

336.44 
330.22 

337.70 
325.62 

337.20 
330.51 

347.45 
340.90 

6.55 

347.16 
343.38 

3.73 

339.20 
329.25 

338.98 
333.54 

ditV. 11.45 G.22 12.08 6.69 9.95 5.44 

hoogste 
laagste 

33G.83 
32f>.35 

33G.47 
330.22 

338.15 
325.62 

338.09 
330.51 

347. G3 
340.90 

347.43 
343.38 

339.30 

329.25 

338.93 

333.54 

dl  ir. 11.48 G.25 12.53 7.58 6.73 4.05 10.05 5.44 

De  gemiddelde  stand  der  4  barometers  was: 
Aneroid.   II. 

337.23 
337.08 

337.11 

337.17 

B.irora.  Sympiez.  Aneroid.  1. 

voor  Ilawniji-Kiland  335.20  336.41       3-10.49 
na  •  334.GG  334.82       345.G9 

•     zonder  de  2   tijphondagen.  334. S0  335.16       345. 8G 

Pus   voor  de    gehccle    reis    zonder    de 

tijphondagen  335.03  335.78  346.17 

Wat  aangaat  de  dagelijkscbe  diflerenties  tusschen  hoogste 
en  laagste  standen  der  instrumenten,  stelt  zich  deze  daar  als 

gemiddelde  uit  alle  waarnemingen 
Barom.       Sympiez.  Ancroidb.   I.  Aneroidb.  II. 

incl.  Tijphon    op         1.25  1.20  0.78  1.05 

excL         •         •         1.07  1.04  0.71  0.93; 

daarvan  verschilt  echter  cenigzins  het  gemiddelde  dier  diflerenties, 

genomen  uit  de    grootste  en    kleinste    differenties,    welke    zijn: 
Barom.       Sympiez.  Aneroidb.  I.  Aneroidb.  II 

n  grootste  diff.  incl.  Tijph.  8.52  8.40  4.0S  7.05 

-»     eicl.     »  2.39  2.90  1.52  1.65 

kleinste     .  0.36  0.44  0.32  0.40 

gemidd.  diff.  incl.  Tijpb.  4.44  4.42  2.20  3.72 

"     «cL      •  1.3S  J  .67  0.92  1.02 

inaaaai      ■  »       »         •  1.07  1.04  0.71  0.93 

Wat  aangaat  de  temperatuur  van  lucht  en  water,  de  eerste 
steeg  tot  omtrent  10<>  n.,  van  waar  af  zij  weder  daalde 
tot  op  de  hoogte  der  Sandwichs-cilanden.  Dit  laatste  scheen 

in  overeenstemming  te  staan  met  de  warmte  van  het  zeewater, 
dat   tot    14°  n.  altoos  rijzende  bleef  en    wel    aanzienlijk  hooier 
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dan    de    lucht,    van    daar  af  echter  op  eens  daalde  en   tamelijk 

gelijk,  doch  altoos  iets  hooger  dan  de  lucht    bleef.     Zoodra  wij 

echter  ten  westen  der  Hawaiji- eilanden  kwamen ,  nam  de  warm- 

te van  het    zeewater    aanzienlijk    toe,    zich    daarbij    zeer    dik- 

wijls zelfs  boven  den  hoogsten  stand  der  luchttemperatuur  ver- 

heffende,   echter   haast   nooit    beneden    de  gemiddelde  tempera- 

tuur der  lucht  afdalende.     De  gemiddelde  temperatuur  der  lucht 

tot    de    Sandwichs-  (Hawaiji)    eilanden    was    25.1°,  doch  zoude 
veel  lager  geweest  zijn,  indien  ik  de  18  eerste    dagen  der  reis 

ook  geobserveerd  had,  want  wij  hadden  reeds  de  koudste  luchtstreek 

der   westkust    van  Zuid- Amerika    verlaten,    toen  ik    pas  begon 
te    observeren.    De    14  dagen,  volgende  op  ons  vertrek  van   die 

eilanden,  gaven  ook  reeds  eene  eenigzins  hoogere  temperatuur, 

namelijk  26.0°  C.  Daarna  echter  nam  de  luchttemperatuur  aan- 

zienlijk toe,    zoodat  zij  zelfs  in  't    gemiddelde  nu  en  dan  eens 

tot    29°    C.   en  hooger  rees,  terwijl  het  gemiddelde  uit  de  vol- 

gende   45    dagen    zelfs  28.1°  C.  bedroeg.     Het  gemiddelde  uit 
de    geheele    reis    of   van    de    geobserveerde    73  dagen  bedraagt 

desniettegenstaande  nog  altijd  27.1°  C,   waarbij   is  op  te  mer- 
ken,   dat    de    streek    tusschen    de    Philippijnen    en    de    Sand- 

wichseilanden  niet  minder  warmte  vertoonde  dan  die  van  Gilolo 

door  de  Molukken-Passage,  de  Soeloe-zee  en  de  Straat  Makassar. 

Aangaande    de  tijphon   wil  ik  ook  nog  kort   aanduiden,  het- 

geen  de   heeren  Van  Bennekom  en  Boelen  uitvoeriger  zullen 

bewijzen,    dat    zij    zich    zeer    goed    op    de    van    de     cyclones 

of     draaiwinden      gemaakte     t^heorie    liet     toepassen;     dat    wij 

haar  voor    het    eerst   gevoelden ,    toen    wij    ons    nog    n.    o.    bij 

de     voortbewegingslij n     der    tijphon    bevonden ;    dat    wij*  door 
voor    den    wind    te  zeilen,  voor  top  en  takel  lenzende  met  10 

mijlen  vaart,  die  lijn   juist  doorsneden,  zoodat  later  de  tijphon, 

noordelijk  van  ons  overging,  waaraan  wel  de  hernieuwde  daling 

eenige  dagen  later  is  toe  te  schrijven.     Wij   hadden  hierdoor  het 

nadeel,  zoo  ver  om  de  zuid  te  zijn  geloopen,  dat  wij.  niet  meer 

zooveel  noord  konden  halen ,  om  de  noordelijk  van  kaap  Engano 

gelegene    straat    naar    de    Chinesche   zee    te    kunnen    passeren 

zoodat    wij    gedwongeu    werden,    om    de    zuid     af    te    houden 

Batavia ,  December  1854». 
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VEHZAUELINGliN     VAN     V1SSCHEN 

OOST-JAVA  0) 

i*.   d  l  i;  k  u  t:  at. 

De  hocrcT\  J.  G.  X.  Broekmlijer  en  S.  Van  Deventer 

hadden  de  welwillendheid  mij  eenige  verzamelingen  te  doen  ge- 
worden  van  visschen,  gevangen  in  de  zee  bij  de  hoofdplaats 

Pasoeroean  en  in  de  zoete  wateren  van  verschillende  plaatsen 

der  residentie  Pasoeroean.  Hoezeer  ik  de  streken,  van  waar 

die  visschen  afkomstig  zijn,  in  het  jaar  1S4G  grootendeels  zelf 

heb  bereisd,  was  ik  toenmaals  niet  in  de  gelegenheid  mij  langer 

dan  eenige  weinige  men  op  de  verschillende  plaatsen  op  te  hou- 

den en  lieten  de  veelvuldige  werkzaamheden,  aan  mijne  ambts- 

betrekking verbonden,  mij  niet  toe  dan  slechts  zeer  vlugtig  mij 

met  de  vischfauna  dier  streken  bezig  te  houden.  Het  was  alzoo 

te  verwachten,  dat  de  wateren  der  residentie  Pasoeroean  een  veel 

grooter  aantal  vischsoorten  voedden  dan  ik  er  toenmaals  van 

kon  opsporen.  Onledig  met  ecne  bewerking  dor  zoetwatervisch- 

fanna  van  .lava,  riep  ik  de  medewerking  der  bovengenoemde 

hceren  in,  om  vooral  ten  opzigte  der  zoetwatervisschen  van  Oost- 
ttige  nadere  inlichtingen  te  erlangen.  Met  de  meeste 

bereid  vaardigheid  hebben  de  heeren  Broekheijer  en   Van  De- 

Omvattcnde    de    rrsidcutiëu    Sociabaja,    Kediri ,    resocroean,    TroboUngo, 
Bezocki  ei 

l\  28 
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venter  aan  mijne  uitnbödiging  voldaan  en  mij  in  de  gelegen- 

heid gesteld  om  ook  de  kennis  ten  ondcrwerpelijke  opzigte  eenig- 
zins  uit  te  breiden. 

Ik  zal  eerst  een  overzigt  geven  van  "de  zamenstelling  der 
verschillende  verzamelingen  van  genoemde  heeren,  en  dit  ver- 

slag besluiten  met  de  beschrijving  van  eenige  in  de  wetenschap 

nog  niet  bekende  soorten,  in  die  verzamelingen  aangetroffen. 

Vischsoorien  gevangen  in  de  rivier   Gombong  in  de  stad  Pa- 

soeroean  [Verzamelingen  van  de  lieer  en    Broekmeijer  en 

Van  Deventer.) 

1.  Anabas  scandens  OV. 

2.  Trichopus  trichopterus  CV. 

3.  Ophicephalus   marginatus   CV. 
4.  »  slriatus   Bi. 

5.  Rhynchobdella  ocellata   CV. 

6.  Mastacembelus   unicolor  CV. 

7.  *  Mugil  brachysoma  BJkr. 

8.  *      »       eeramensis  Blkr. 

9.  Gobius  chlorostigma  Blkr. 

10.  t>       kokius  CV. 

11.  »       oligolepis  Blkr. 

12.  Bagrus  gulio  CV. 

13.  »        macronema  Blkr. 

14.  »         micracanthus  Blkr. 

25.     Clarius  punctatus  CV. 

16.  *Barbus  binotalus  Kuhl. 

17.  *        »       rubripinnis  CV. 

13.  *  Capoeta  javanica  Blkr. 

19.  *  Systomus  apogonides   Blkr. 

20.  *  Leuciscus  cyanotaenia  Blkr. 
21.  *  Cobitis  fasciata  CV. 

22.  Panchax.  Buchanani  CV. 

Vischsoorien  gevangen  hoven  de  stad  Pasoeroean  4  palen  van  zee 

[Verzameling  van  den  heer  Van  Deventer.) 

1.  Anabas  scandens  CV. 

2.  Trichopus  trichopterus  CV. 

3.  üphicephalus  striatus  Blkr. 

4.  Rhynchobdella  oceljala   CV. 

5.  Gobius  chlorostigraa   Blkr. 

6.  >       kokius  CV. 

7.  Bagrus  gulio  CV. 

8.  »       macronema  Blkr. 

9.     Bagrus  micracanthus  Blkr. 

10.  Clarias  punctatus  CV. 

11.  *  Barbus  binotatus  Kuhl. 

12.  *         »        marginatus  CV. 

13.  *         »        rubripinnis  CV. 

14.  *  Capoeta  javanica  Blkr. 

15.  Leuciscus  argyrotaeuia    Blkr. 

16.  Megalops  indicus  CV. 

Vischsoorien  gevangen  inliet  Meer  van   Grati  [Verzamelingen 

van  de  heeren  Broekmeijer  en  Van  Deventer.) 

1.  Anabas  scandens  CV. 

2.  Trichopus  trichopterus  CV. 

3.  Ophicephalus  itrhtus  Blkr. 

4.  *  Gobius  oxypterus  Blkr. 

5.  *  Apocryptes    brachijpterus    Blkr. 
6.  Bagrus  macronema  Blkr. 
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7.  Bagrua  nemurua  CV,  13      Capoela  jaranica   Blkr* 

8.  Clariaa  punctalua  CV.  14.        »       macrolepidota    CV. 

9.  *  Barbua  binotatua  Kuhl.  15.     Leuciacua  argyrotaenia   lilkr. 

10.  '        »       raarginatua  CV.  1G.  *     »       cyanotaenia  Blkr. 

11.*       9       rubripinnia  CV.  17.      [lemiramphua  flufialilia  Blkr, 

12.  *  Capoela   DeTcntcri    Blkr. 

VUcheoorten    uit  h  '   B  'biroe  [Verzameling 
van  den  heer  Van   Deventer) 

1.  *  U.irbus  soro  CV.  2.  *  Labeobarbus  tarnbra   Blkr. 

Vischsoorten  uit  de  rivier  Lesli  (1)  in  het  distrikt   (Jondanglegi, 

af  deeling  Malang  [Verzameling  van  den  heer  Bkoekmeijer.) 

1.  Anabas   scandens  CV.  8.      Barbua   blitonensis  Blkr. 

2.  Ophicephalua  atriatua  Blkr.  9.  *        »       marginalua  CV. 
3.  Haatacembelus  uoicolor  CV.  10.     Capoeta  maerolepidota  CV. 

4.  *  Bngrus  Hoefenii   Blkr.  11.  *  Leuciscus  cyanotaenia   Blkr. 
5.  »         nemurua  CV.  12.  *  Cobilia  fasciata  CV. 

G.  *  Piinelodua     platyporjon     K.T.H.      13.      Panchax   Buchanani   CV. 

7.     Clariaa  punctalua  CV. 

Vischsoorten  uit  de  rivier  Nganlang  bij  de    hoofddessa  JVgan- 
tang  (Verzameling  van  den  lieer  BroekiïeIJEE.) 

1.  Ophicephalua  mitrginatua  CV.         8.  *  Labeobarbua  tambroides  Blkr. 

2.  *  Pimelodua  'platypogon    K.t.Ü.        0.     Leuciscua  cyanotaenia  Blkr. 
3.  Clariaa  punctalua  CV.  10.*  I  obocheilos  falcifer  Blkr. 

4.  *  Barbua  binotatua  Kuhl.  11.  *  Croaaocheiloa  oblon(jus  Blkr. 

5.*         »       marginatus  CV.                12.  *  Cobitia  fasciata  CV. 

G.  *         »       rubripinnia  CV.  13.  *  üomaloptera  saluaur  Blkr. 

7.  *  Labeobarbua  tarabra   Blkr.  14.     Monopterus  jivanensis  Lac. 

Vischsoorten  van  Balor  uit  ee  is  {Verzame- 
ling van  den  heer    Broekmeijer.) 

1.  Ophicephalua  raarginalua  CV.        3.  *  Barbua  binotatua  Kuhl. 

2.  Clariaa  punctalua  CV.  4.  *  Labeobarbua  tambra   Blkr. 

Brantaa    fn  Ompol   of  Pov- 



—  394  — 

Vischsoorten   uit  de  Brantas,  bij    de    hoofdplaats  Malang 

{Verzameling  van  den  heer  Broekmeijer.) 

1.  Ophicephalus   marginatus  CV.        5.  *  Barbus  marginatus  CV. 

2.  *  Pimelodus  platypogon   K.  v.  II.       6.     Leuciscus  cyanotaenia   Blkr. 

3.  Clarias  punctatus   CV.  7.  *  Cobitis  fasciala  CV. 
4.  *  Barbus  binotatus  Kubl. 

Vischsoorten    uit   de    rivier    Gempol   of   Porrong ,   zuidelijke 

delta-tak  van  de    Kalimas  (Verzameling  van  den  heer 
Broekmei  je  r.) 

1.  Anabas  scandens   CV. 

2.  üpiiicephaius  striatus  BI. 

3.  Mastacembelus  unicolor    CV. 

4.  Gobius  kokius  CV. 

5.  Silurus  bicirrhis  CV. 

6.  *  Wallago  bimaculatus   Blkr. 

7.  *  »        Russellü  Blkr. 

8.  *  Pangasius  djambal  Blkr. 
9.  »  mieroneraa  Blkr. 

10.     Bagrus   nemurus   CV. 

11.  *  Barbus  javanicus  Blkr. 

12.  »        lae^is  CV. 

13.  Luciosoma  setigerum  Blkr. 

14.  *  Leuciscus  oxygaster  CV. 

15.  Rohita  chrijsophekadiou  Blkr. 

16.  »       Hasseltii  CV. 

17*    Notopterus  kapirat  Blkr. 

Vischsoorten  gevangen   langs   de   noordkust   van  Pasoeroean 

(Verzameling   van  den  heer  Broetoieijer.) 

1. 
Lates  nobilis  CV. 20. 

2. 
Serf  anus  crapao   CV. 

21. 

3. Mesoprion  Johnii   CV. 
22. 

4. 
Therapon  servus  CV. 

23. 

5. 
Sphyraena  jello  CV. 

24. 

6. Siilago   inalabarica   Cut._ 
25. 

7. 
Polynemus  indicus  Shaw. 

2G. 

8. 
»             telradactylus  CV. 

27. 

9. 
»            ttidaelylus  Blkr. 

28. 

10. Upeneoides    sulphureus  Blkr. 29. 

11. Platycephalus  scaber   BI.  Schn. 
30. 

12. *  Corvina  miles  CV. 
31. 

13. Umbrina  Kuhlii  CV. 32. 

14. Pristipoma  nageb   Riipp. 
33. 

15. *  Dentex  Blochii   Blkr. 31. 

16. »       taeniopterus  CV. 
35. 

17. Gerres  filamentosus  CV. 36. 
18. Scatophagus  argus  CV. 37. 

19. 
Prepaue  punctata  CV. 

38. 

*  Scomber  loo  CV. 

»  kanagurta  CV. 

Chorinemus  Conamersonianus  CV. 

*  Elacate  moltah  CV. 

Trichiurus  haumela  CV. 

*  »  savala    CV. 

*  Selar  Broekmeijeii   Blkr. 

*  »      Kuhlii  Blkr. 

Carangoides  atropus  Blkr. 
*  »  citnla   Blkr. 

v  gallichthys  Blkr. 

*  »  praeustus  Blkr. 
Stromateus  niger  BI. 

Stromateoides  cinereus  Blkr. 

Kurtus  indicus  BI. 

*  Equula  ensifera  CV. 

»  gomorah  CV. 

Osteogeneiosus  Valenciennei  Blkr. 

Chirocenlrus  dorab  CV. 
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39.  *  Pellün»  Grayana  CV.  50.  *  lUiomlnu  lentiginosua    RicliHi. 

40.*         »       dilchoa  CV.  51.*Plaguaia  brachyrhynchoi  Blkr. 

41.  >       Rimellii  Blkr.  52.*       »        oligolepia  Blkr. 

42.  *  SpratelU  kowala  lïiUr.  53.*        »         quadrilineata  K .  ▼.  II. 
43.  Al.ius»    ilisha    Blkr.  51.  *  Conger    ln»io    Caot. 

41    *      »     kanagttrta   Blkr.  55.  *  (Jaalrophyaua  (unnria    J.  Muil. 

45.     Engraulii  rayalaeoidea   Blkr.  5G.  *  Triaeanthua  oxyreplialua  Blkr. 

4C.  »         lalij  CV.  57.  *  Carcharias   (Priomxlon)  javaai- 
47.     Chatoesaui  chatfunda  CV.  cus  11! kr. 

18,  *  9        selangkat  Blkr.  5C.  •  Trygon  heterurtia  Blkr. 
49.     Saurida  tombil  CV. 

lic  moet  bier  nog  melding    maken    van  eenige  vischsoorten , 

behoorende  lot  de  fauna  van  Oost- Java,  welke  ik  reeds  eenige 

jaren  geleden  van  Kediri  en  Bondowosso  ontving.  De  soorten 

van  Kediri  zijn: 

'ksoorlen  gevangen  in  de   Kalimas  [Kali  Kediri)  bij  de 

hoofdplaats  Kediri. 

1.  Analns  sctüdens  CV.  7.  *  Clariaa  meiader  ma   Blkr. 

2.  Upliicepbalua  llriatua  IJl.  8.     Birbus  erylhropterua  Blkr. 

3.  IWiyncbobdella  oeellata   CV.  9.      Luciosoma  setigerum   Blkr. 

4.  *  Silurti*  hjpophthalrnua  Blkr.         10.  *  Leuciscua  oxYgaster  CV. 

5.  Pangüsius  mieronema   Blkr.  11.  *  Ilomaloptera    Wasaiakii   Blkr. 
G.     Bagrua  mieracaothua  Blkr. 

De  soorten  van  Bondowosso,  gelegen  in  de  residentie  Bezoe- 
ki,  zijn  de  het  meest  oostelijk  op  Java  voorkomende,  welke 

mij   bekend   zijn  geworden.    Zij   zijn    slechts  %  t.   w. 

Visschen  gevangen  nabij  Bondowosso  in  de  residentie  Bezoekt. 

1.  *  Barbus  biootatul   Kubl.  2.  *  Leuciscua  cyanotaenia   Blkr. 

Onlangs  heb  ik  ook  nog  melding  gemaakt  van  eene  verza- 

meling  zoetwatervisschen  van  Socrabnja,  welke  ik  te  danken 

had  aan  den  heer  J.  Hartzfeld,  in  de  ichthijologic  reeds  bekend 

door  zijne  belangrijke  vis ch verzamelingen  van  Amboina,  welke 

hij  met  de  meeste  belangloosheid  ten  nutte  der  wetenschap 

heeft  doen  strekken.  Deze  verzameling  bestond  uit  de  volden- 
de   soorten. 
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Vischsoorten  gevangen  in   de  Kaïimas   bij    Soerabaja    (Ver- 
zameling  van   den  keer   Hartzfeld). 

1.  Anabas  scandens    CV. 

2.  Trichopus  tricbopterus   CV. 

3.  Ophicephalus  striatus   BI. 

4.  Bagrus  macronema   Blkr. 

5.  »         nemurus  CV. 

6.  Clarias  punctatus  CV. 
7.  Barbus  armatus  CV. 

8. 

9. 
10. 

11.* 

12.* 

enoplos   Blkr. 

gonionotus   Blkr. 
laevis  CV. 

macrophthalmus 

rubripinnis   CV. 

Bikr. 

13.  *  Syslotnus  apogonides  Blkr. 
14.  *  »         lawak   Blkr. 

15.  Capoeta  macrolepidota  CV. 

1G.      Lueiosoma  setigerum   Blkr. 

17.  *  Leuciscus  cyanotaenia   Blkr. 

18.  *  »  oxygaster  CV. 

19.  Dangila   Cuvieri   Val. 

20.  Rohita  cbrysophekadion    Blkr. 

21.  *     »      erythrurus  CV. 
22.  »      llasseltii  CV. 

23.  *  Lobocheilos  cobitis  Blkr. 

24.  Monopterus  javanensis  Lac. 

De  vroeger  reeds  van  Oost-Java  bekend  gewordene  vischsoor- 

ten, van  welke  ik  in  liet  23e  deel  der  Verhandelingen  van  het 

Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsten  -Wetenschappen  een  over- 
zigt  heb  gegeven,  hetwelk  tevens  de  mij  toen  bekende  soorten 

van  Midden- Java  omvat,  bedroegen  niet  meer  dan  189.  De  in 

de  bovenstaande  lijsten  met  een  *  gemerkte  soorten  komen  in'  dat 
overzigt  niet  als  Oosfc-Javasche  soorten  voor,  zoodat  ik  door  de 

bovenvermelde  verzamelingen  een  vrij  groot  aantal  soorten  aan 

de  kennis  der  vischfauna  van  Oost-Java  heb  kunnen  toevoe- 

gen, t.  w. 

Vischsoorten  nieuw  voor  de  hennis  van   Oost-Java. 

1.  Corvina  miles  CV. 

2.  Dentex  Blochii  Blkr. 

3.  Scomber  loo  CV. 

4.  Elacate  mottah  CV. 

5.  Trichiurua  savala  CV. 

6.  Selar   Broekmeyeri   Blkr. 

7.  »      Kuhlii  Blkr. 

8.  Carangoides  citula  Blkr. 

9.  »  praeuslus   Bikr. 

10.  Equula  ensifcra  CV. 

11.  Mugil    brachysoma   Blkr. 

12.  »       ceramensis   Blkr. 

13.  Gobius  oxypterus  Blkr. 

14.  Apocrijptes  brncliyplerus   Blkr. 

15.   Wallago   biraaculatus  Blkr. 

1G.  »        Russellii  Blkr. 

17.  Silurus  bicirrhis  CV. 

18.  »        bypophlbahnus   Blkr. 

19.  Pangasius  djambal  Blkr. 

20.  Bagrus  Hoerenii  Blkr. 

21.  Fimelodus  platypogon   K.v.U. 

22.  Clarias  meladerma  Blkr. 

23.  Barbus  binotatus  Kuhl. 

24. 
V blftonensis   Blkr. 

25. 
9 

jivanicus   Blkr. 
2G. 9 

tnarginatus  CV. 
27. » 

macropthalmus   Blkr 28. » 
rubripinnis   CV. 



20. <    !  iinl>[  i     ; 45. 

30. »         larubroidea   Blkr. 46. 

31. ,  •  Irs  BIkr. 47. 
32. »       la  wak    BI 43. 

33. ■ta  D  e  ren  ter  i   Blkr. 40. 
34. »        j  iran 50. 

Leuoiacua  cyanotaeoii  Blkr, 51. 

30. »        oxygaater  CV. 52. 

37. Rohita  erylhrurua  CV. 
53. 

33. Lobocheiloa  cobitia  I>lkr. 54. 

30. »             falcifer  Blkr. 55. 

40. •  >  lirilos  oblongua  Blkr. 
56. 

41. Cobitia  faaciaH  CV. 57. 

42. Horaaloptera  aaluaur  Blkr. 
43. »              YVaaaiokii   Blkr. 

50. 41. Pellona  ditchoa  CV, 

lVlil»!!    I      'Il    I  V.lll   1      CV, 

Spratell.»   kowala   Blkr. 

Alausa   knnngurta    Blkr. I 
Chatoeaaua  selangkat  Blkr, 

Notopterua  kaptrat  Blkr. 

Rhorobua  leotiginosui  Richd». 

Plagutia    brachyrhynchos   Blkr. 
»         oligolepis  Bikr. 

»         quadrilineata  K.  t.  II. 

<  !onger  bagio  Caat. 

Gastropbyaua  lunarii  J.  Hüll. 

Triacanthua  o\yceph?ilus   Blkr. 

Carchariaa    (Prionodon)    jaranteai 
Blkr. 

ii  getal  der  bekende  Oost-Ja vasclie  vischsoorten  stijgt 

daardoor  alzoo  tot  £46.  Verre  weg  de  meeste  der  voor  de 

kennis  van  Oost-Java  nieuwe  soorten  kende  ik  reeds  van  Mid- 

den- en  West-Java.  Daarop  maken  slechts  eene  uitzondering 

•  Broekmeijeri  Blkr,  Mugil brachijsoma  Blkr,  Mugil  cera- 
mensis  Blkr,  Gobius  oxvpterus  Blkr,  Apocrijptcs  brachijpterus  Blkr, 

Capoeta  Deventeri  Blkr,  Capoeta  iavanica  Blkr.,  welke,  met  uit- 
zondering slechts  van  Mugil  ccramensis,  tevens  nieuw  zijn  voor  de 

wetenschap.  Behalve  de  beschrijvingen  dezer  nieuwe  soorten 

laat  ik  hieronder  ook  nop*  die  volgen  van  eenk'c  nieuwe  of  wei- 

nig  bekende  Cijprinoïden,  welke  ook  in  West-Java  voorkomeu, 

doch    welker  beschrijvingen    ik  nog    niet  heb  publiek  gemaakt. 



DESCRIPTIONES  SPECIERÜM  DIAGNOST1CAE, 

SCOMBEROIDEI 

Selar  Broeïcmeyeri  Blkr. 

Sel.  corpore  oblongo  cornpresso  ,  altitudine  3i  circiter  in  ejus  longitu- 

dine  ,  latitudine  2».  circiter  in  ejus  altitudiue  ;  capile  acutiusculo  4|  fero 

in  longitudine  corporis,  aeque  allo  ac  longo;  linea  rostro- dorsali  decliti 

ante  oculos  concaviuscula;  oculis  maxima  parte  in  anteriore  diinidio  capitis 

sitis,  diametro  3  circiter  in  longitudine  capitis;  maxilia  superiore  maxilla 

inferiore  breviore,  protractiii ,  sub  oculi  parte  anteriore  desinente;  rictu 

Talde  obliquo;  dentibus  raaxillis  parvis  conspicuis;  operculo  margine  infe- 

riore rectiusculo';  dorso  ventre  altiore  et  convesiore;  ventre  post  pinnas 
ventrales  tantum  cultrato;  triangulis  pectoralibus  lateralibus  et  inferiore  totis 

squamosis;  linea  laterali  usque  sub  2a  quarta  parte  pinnae  dorsalis  radio- 

sae  curvata  (curvatura  valde  aperta  mediocriter  convexaj  ,  postiee  scutis  ar- 

matis  p.  m.  35  verticaliter  sitis,  latissimis  G  circiter  in  altitudine  corporis; 

pinnis  acutis  radio  nullo  in  filum  producto;  dorsali  spinosa  dorsali  radios» 

paulo  huiniliore  2*  circiter  in  altitudine  corporis;  dorsali  radiosa  emarginaU 

anali  altiore  corpore  plus  duplo  huiniliore;  pectoralibus  falcatis  capite  bre- 

Tioribus  5  circiter,  "ventralibus  acutis  9  circiter,  caudali  lobis  acutis  supe- 
riore inferiore  longiore  5  circiter  in  longitudine  corporis;  spinis  analibus 

mediocribus  posteriore  anteriore  longiore;  colore  corpore  superne  dilute  viridi, 

inferne  argenteo;  dorso  lateribusque  superne  fasciis  10  p.  m,  diflusis  trans- 

versis  coerulescentibus;  operculo  superne  incisura  rnacula  fusca;  pipnis  fla- 

-»is  dorsali  radiosa  analique  apice  albis. 

B.  7.  D.  1  proc.  +  3—1/24  vel  8—1/25.  P.  2/19  vel  2/20.  V.  1/5. 

A.  2—1/20  vel  2—1/21.  C.  10/15/10  (lat.  brev.  incl.) 

Ilabit.  Pasuruan  ,  Javae  orientalis  t   in  aquis  flufio-marinis. 

Longitudo  speciminis  uuici  97"'. 

Aanm.  Iu  habitus  heeft  deze  soort  veel  van  Carangoïdes 

praeustus  Blkr,  doch  haar  tandenstelsel  doet  haar  bepaald  tot 

het  geslacht  Selar  brengen.  In  het  gezamenlijke  der  kenraer- 
ten    nadert    zij     nog    het   meest    tot    Selar    para    Blkr,    doch 
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behalve  dal  kop,  neus  en  buik  bij  laatstgenoemde  aanmerkelijk 

boller  zijn,  waardoor  zij  een1  zeer  van  dien  der  onderwerpe- 
lijke    verschillenden    habitus   heeft,   wordt  er   de    zijlijn    meer 

voorwaarts  onder  de  2"  mgvin  regt  en  heeft  eene  aanmer- 

kelijk sterkere  buiging,  is  er  de  buik  ook  voor  de  buik- 
vinnen gekield,  zijn  de  borstvinnen  bij  voorwerpen  van  gelijke 

lengte    reeds  langer   dan   de  kop,    enz. 
Ik  noem  de  soort  ter  eere  van  den  toe/.euder,  4pn  lieer 

,J.  (i.  X.  Broekmeijeb,  oÜieier  van  gezondheid  der  2fl  klasse 

bij   het  nederlaudsch-indische  leger. 

MUGILOLDEI 

Mug  il  brach ysoma  Blkr. 

Mug.  corpore  oblongo  compresso  ,  alliludine  3»  ciiciler  in  ejus  longitu- 

dine,  latitudiue  1£  in  ejus  altitudine;  capite  depresso  4?  circiter  ia  longi- 

tudiue  corporis;  altitudine  capitis  1jt  lalitudine  1 }-  ciiciler  in  ejus  longi- 

tudine  ;  oculis  diametro  3  circiter  in  longitudine  capitis,  diametro  1».  cir- 

citer in  eapitis  parle  posloeulari ,  diametro  1  et  paulo  distantibus;  noerubra- 

na  palpebrali  iridein  anlice  et  postice  magna  parte  tegente;  linea  rostro- 

dorsali  rostro  et  fronte  cotivexa  nucha  concara;  iosiro  convexo  oculo  duplo 

fere  breviore;  naribui  anterioribua  rolundis  ,  posteriortbus  oblongis:  osse 

luborbitali  emarginato  ,  postice  Iruncaio  ,  postice  et  margine  inferiore  den- 

ticulis  bene  eonapicuil  serrato;  osse  supramaxillari  ore  clauso  inconspicuo; 

labio  superiore  carnoso  non  papillato;  dentibus  niaxillis  oculo  arinato  eon- 

spicuis  j  maxiila  superiore  «leorsum  valde  protractili;  tuberculo  inframaxil- 

ljri  symplivseali  subtetragono ;  dentibus  palatinia  in  thurmas  2  oblongas 

collocatis;  lingua  denticulis  conspicuii  nullis ;  foramine  praeTomerino  maxii- 

la superiore  retracta  nullo;  operoulo  altiore  quam  Longo;  praeoperculo  acui- 

angulo  angulo  rotundalo,  margine  posteriore  obliquo  emarginato;  squamis 

lateribus  23  p.  m.  in  serie  longitiidinali,  0  vel  10  in  serie  rerticali ,  parte 

baaali  striis  G  ad  3,  squamis  axillaribui  brevibus;  pinnis  doraalibus  minus 

longitudine  pinnaruin  pectoralium  distantibus,  corpore  ruulto  humilioribus ; 

dorsali  spinosa  radioaa  altiore  spinis  erassis  spina  1"  spinis  ceteris  iongiore 

et  erassiore;  dorsali  radiosa  aeuta  rix  emarginata;  peetoralibui  acutis  capite 

inulio  bretioribus  .">»  circiter,  ventralibui  aogulatii  acutis  G?  circiter,  cau- 
dali  semilunariter  emarginata  lobo  inferiore  acute  rotundalo  ,  lobo  superiore 

inferiore  graciliore  aeuto  i  et  paulo  in  longitudine  corpoiis;  anali  scuta  tix 

emarginata  dorsali  radiosa  nee  liuiniliore  nee  bretiore  spina  3*  radio  1° 

i  duplo  breriore     colore  corpore  soperne  di!u!e  yihdi,  inferne  nrgenlco; 
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1  a b i o  superiore  nigricante  ;  pinnis  dilute  violascente-  vel  rlavescente-hyali- 

nis :  caudali  postice  viulascente. 

ü.  6:  D.  4-2/7  vel  4—2/8.  P.  2/13.  V.  1/5.  A.  3/9  vel  3/10.  C.  14 
et  lat.    brev. 

Habit.   Pasuruan  ,    in    iluviis. 

Longitudo  specimiuis  unici   94"'. 

Aanm.  Deze  Magil  is  na  verwant  aan  Mug'd  ollgolepis  Blkr 
{Mugil  macrolepis  Blkr  nee  Smith  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III  p. 

422)  van  Borneo,  doch  zij  laat  zich  daarvan  gemakkelijk  on- 

derkennen door  haar  gebogen  profiel  (even  als  dat  van  Mugil 

pedaraki  CY.  Kuss.  Cor.  Eish.  No.  IS 2)  en  slankeren  langeren 

kop,  digter  bijeenstaande  oogen,  langere  staartvin,  enz.  Door 

meerdere  dezer  kenmerken  verschilt  zij  ook  van  Mugil  par  ma- 

lus Cant.  van  Pinang,  welke  overigens  ook  na  aan  haar  ver- 

want is.  Volgens  den  heer  Cantor  gaat  bij  Mugil  parmatus 

de  hoogte  des  ligchaams  43/3  maal  in  zijne  lengte,  de  kop 

43/3  maal  in  de  lengte  cles  ligchaams,  bedraagt  de  hoogte  van 

den  kop  4/s  van  zijne  lengte,  is  de  oogkas  in  het  2e  vierde 
gedeelte  van  de  lengte  van  den  kop  geplaatst  en  met  H/2 

maal  hare  diameter  van  de  andere  oogkas  verwijderd,  enz.  Nog 

eene  verwante  soort  is  Mugil  amarulus  CV.  van  Java  en  Coro- 

mandel  (niet  in  mijn  bezit),  doch  deze  zou  het  onderoogkuils- 

been  niet  uitgerand  hebben,  terwijl  overigens  in  de  beschrij- 
ving er  van  geen  spraak  is  van  het  holle  profiel  van  den  nek, 

van    de  hoogte  des  ligchaams,  van  het  aantal  schubben,  enz. 

GOBIOÏDEI.  ' 

Gobias  oxypterus  Blkr. 

(job.  corpore  elongato  coinpresso  ,  allitudine  6  circiler  in  ejus  longitudine  , 

latitudine  1»  ad  1»  in  ejus  allitudine;  capite  acuto  depresso  4*.  circiter  in 

longitudine  corporis;  allitudine  capitis  1*  ad  l£,  latitudine  plus  quain  2 

in  ejus  longitudine;  oculis  diametro  3  et  paulo  in  longitudine  capitis,  mi- 

nus diametro  1  distantibus  ,  maxima  parte  in  capitis  dimidio  anteriore  silis; 

linea  rostro-frontali  declivi  rectinscnla;  rostro  oculo  breviore  acuto ;  rictu 

valde  obliquo  ;   maxilla  superiore  raaxilla   inferiore  breviore  sub  ocali  dimi- 
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Jio  i  ;-Miuntc  j    dentibas  maxillii  uiiise'rintia  parvil  graoilibufl  10 
qualibai  oaaioi*   »el  oaninoideii  nui!i>;  squamia  capita   uuchaque  coMpicuii 

iiuliis     lateriboa  25  p.   m«  in  serie   longitudioali ;    pinnii  doranliboi  diiteo- 

libua ,   ipinoea  radioia   iiiulta  liuiuiliore,   radiosa  antice  elevata  aeuta  corpora 

1  .iltioru  poatioe    liumili ,    radio    1"    Qexili ;    pecloraliboi    rotandnlia    1' 
eireiter ,   ventrali  0  circiter,  candali  obtaaa  context  5  ad  5\   in    longitudine 

eorporia;  anali  antice  eleyata  aeata    corpora  non  bumiliore  ,  postice  hamiii; 

ooiore  corjiore  ?iridescente-byalioo ,    pinnia    ftaveacente-hyaliao ;    labiia  ni- 

>nc    postaoali    vittis   12  p.   iti.    transversia    angulatia    fiolaaoentiboa 

angulia  antrorsum  ipectantibua;  radiia  annlibaa  violaceo  punctaliavveLstriatis. 

U.    1.   I).  5-1/7  vel   1    tl.   1'.   ir».    V.  1/5.    A.   1/12  ad   1/11.    C.  2G  ,». 

111.  (lat.   luw.   in  -     . 

Babil.   Lacus  (Jiali  ,   proviociae   Peaaraao. 

Longitado   15  •necitiiinurn   23,M  ad   -' 
mm 

Aanm   He'   meer  van  Grati    voedt  2    soorten  van  Gobioïden, 

:e  tot  nog  toe  nergens  anders  zijn  aangetroffen.    Zij  behoo- 

ren  tot  de  kleinste  bekende  soorten   van  Gobius  en    Apocryptes 

en  zijn   beide  merkwaardig  door  meerdere  bijzonderheden  in  ha- 

ren   bouw,  welke  ze  gemakkelijk    van  alle  overige    soorten   dier 

m  doen  onderscheiden.     De   onderwerpclijkc   Gobius  be- 

hoort tol  p  met   neergedrukten    kop,   groote   schubben  x 

stompe  staartvin   en  gelijkmatige  kaakstaudjes  zonder  hondstan- 

den.    Zij    is    echter    merkwaardig    doordien    die    tandjes  slechts 

op  eene  enkele  rei   zijn  geplaatst  en  voorts  door  hare  straalach- 

vin   en   aar-vin,   welke  van  voren  hoog  en  scherp  zijn  en 
naar  achteren  toe  dalen    totdat    de    achterste    stralen  zeer    kort 

zijn,   terwijl    bovendien   de  aarsvin     bijkans    het    dubbele  aantal 

de   •-     rugvin.     Ofschoon    ik    bij    mijne    voor- 

■pen    geene    schubben    of   schubgroefjes    op    kop  of  nek  k.in 
waarnemen,   is  het  niet  zeker  dat  zij   niet   bestaan    lubben,    la- 

tubjes  d  !S  tigchaams  zeer  ligt  los  zonder  duidelijke 

laten.     Door  de    bena  ning    &    I  heb   ik 

igzins   willen    uitdruk!                 spitse  der    toppen   van   di 
u  en  aar 

i  brachy  Blkr. 

Apocr.  corpore  elon^^to  compressr),   altitadinfl  C  circiter  in   ejus    loogita- 

,   latitudine  Ij   circiter  io  ejus  altitadine;  capite  depresso   1    circiter  'm 
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longitudine  corporis  ;  altitudine  capitis  1»  circiter,  latitudine  2  circiter  ia 

ejus  longitadine;  ocalis  diametro  4  circiter  ia  longitudine  capitis ,  totis 

fere  in  dimidio  capitis  anteriore  sitis,  diametro  1  fere  distantibus;  capite  nucha- 

que  squamis  nullis  conspicais;  linea  rostro-frontali  param  declivi  rectiuscula; 

rostro  depresso  oculo  breviore;  rictu  maxime  obliquo;  maxilla  superiore  maxilla 

inferiore  breviore  sub  oculi  parte  anteriore  desinente;  dentibus  maxillis 

magnis  ,  acutis,  distantibus,  maxilla  superiore  omnibus  subaequalibus  utroque 

latere  9  vel  10,  maxilla  inferiore  utroque  latere  6  vel  7,  anterioribus  3 

vel  4  posterioribus  et  dentibus  intermaxillaribus  longioribus;  caninis  infra- 

maxillaribus  intrasymphysealibus  erectis  curvatis  dentibus  ceteris  crassiori- 

bus  ;  squamis  lateribus  subaequalibus  25  p.  m.  in  serie  longitudinali  ; 

appendice  anali  conica  acuta  ;  pinnis  dorsalibus  distantibus  ,  spinosa  radiosa 

humiliore,  radiosa  convexa  antice  quam  posüce  altiore  angulata  corpore  non 

vel  vix  humiliore;  pectoralibus  rotundatis  4».,  ventrali  7i  circiter,  caudali 

obtusa  convexa  5|  circiter  in  longitudine  corporis;  anali  corpore  paulo  hu- 

miliore postice  quam  antice  non  humiliore  angulata  ;  colore  corpore  virides- 

cente-hyalino ,  pinnis  hyalino  ,  labio  superiore  nigro  ;  radiis  analibus  nigro 
ieviter  annulatis. 

B.  4.  D.  5—1/7  vel  5—1/3.  P.  14  vel  15.  V.  1/5.  A.  1/12  vel  1/13.  C. 

26  (lat.  brev.  incl.). 

Ilabit.  Lacus  Grati  ,  provinciae   Pasuruan. 

Longitudo  18  speciminum  23'"  ad  29'". 

Aanm.  Het  schijnt  dat  deze  soort  niet  grooter  wordt  dan 

mijne  grootste  voorwerpen.  Althans  hebben  deze  het  voorkomen 

van  volwassen  te  zijn,  waarop  ook  duidt  de  volkomene  ontwik- 
keling van  het  tandenstelsel,  hetwelk  zich,  niettegenstaande  de 

geringe  lengte  der  voorwerpen,  zeer  goed  laat  waarnemen ,  zelfs 

met  het  ongewapende  oog.  De  soort  is  merkwaardig  door  hare 

betrekkelijk  groote  en  weinig  talrijke  schubben  en  door  hare 

korte  straalachtige  rugvin  en  aarsvin  en  stompe  staartvin.  Zij 

staat  in  verwantschap  tusschen  Gobius  en  Apocrijptes,  doch  ik 

breng  haar  tot  laatstgenoemd  geslacht  wegens  haar  tandenstel- 

sel, hetwelk  geheel  aan  dat  van  Apocrijptes  beantwoordt,  hoe- 
zeer de  onderkaakstanden  minder  naar  buiten  gerigt  zijn  dan 

zulks  bij  de  overige  soorten  van  Apocrijptes  het  geval  is.  Op 

kop  en  nek  van  geen  mijner  voorwerpen  kan  ik  schubben  of 

schubgroeven  waarnemen.  De  schubben  dezer  soort  zijn  echter 

zeer  los  op  de  huid  bevestigd,  zoodat  ik  niet  durf  verzekeren 

of  in  het  leven  de  bedoelde  schubjes  insgelijks  ontbreken. 
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CIJPRINOiDET. 

Barbué  javanicuê  Blkr. 

Barb.  corpora  oblougo  compresso  ,  altitudine  3^  ad  3  i«  ejus  longitudina, 

letitudine  21  ld  3  in  ejus  sltitudinaj  capite  acuto  f»  et  paulo  ad  G  in  lon- 

e-itodioe  eorporis;    altitudine   eapilis  \\  »d  l£,  latitudioa  \\  ad  Ij  ia  ejus 

longitudine;    oculis    diametro    3  et  paulo  nd  3»   in  longitudine    capitis,   1« 

ad   l!    ia  oapitis   parte  postoeulari  ,   IJ   ad  Ij.  distanlibus;    linea  rostro-dor- 

jih   rostrum   intar  et  noeham    posteriorem    declivi    rectiuscula ,    aetate  pro- 

veétieribus  nueharn  inter  et  \erticem    vulgo  eooeaviuseula ;  rosto  acuto  con- 

vexiusculo  oculo   breviore  non   ante  os  prominente;   maxiila  superiore  maxii- 

la inferiore   longiore  ,    mediocriter  deorsum  protraetili  ,  3}  nd  3j.  in  longi- 

tudine oapitia,   vix   ante  oculuin   rel  sub   oculi   margina  anteriore  desinente; 

maxiila    inferiore    svinphysi    non   uncinata    -vix     tuberculata;     rictu    obliquo  ; 

labiis   gracilibus   tere ti but ;    cirris   labialibus;   cirris  maxillaribus  multo  longio- 

ribus  iridera    inferiorara  attiogeotibus  ,    maxillaribus  angulum  oris  non  at- 

tingentibus;  operculo  minus  duplo  altiore  quam    longo  ,     margine   inferiore 

convexiusoulo  ;   dentibus  pharyngealibus   uncinato-cocbleari-contusoriis   2.   3. 

515.3.2;   osse  seapulari   trigono  obtuso  rotundato  ;   dorso  valde   angulato  ante 

pinnarn  dorsalem  convexo  venlie  convexo  altiore  ;  squainis   parle  libera   longi- 

tudinaliter  llriatia,    31   io  linea  laterali  ,   11  in  serie  veriicali  quarurn  G  supra 

lineam  lateralem  ;    linea  laterali  curvata  ,    infra  lineam  rostro-caudalem  descen- 

dente  ,    tiogiilil   squamia    tubulo   siinplice    brevi    notata  ;     pinna   dorsali    acuta 

eroargiaata ,    altitudine   l*adl*    in   altitudine  corporis;    spina  dorsali  crassa  , 

capite  longiore  ,   dentibus   magnis  serrata  ,    paulo  post   basin   ventralis  inser- 

ta  ,  apiea    Qexili  ,   parte  ossea  Gj    ad  7  in  longitudine   corporis;  pinnis  pec- 

toralibua    acutia   aetate  juniore   ft  media   ventrales  attingentibus  adullis  ven- 

trales   non   allingentibus  Bj    nd   5^  ,    venlraiibus  acutis  G£  ad  G] .,  caudali  lobis 

acuiis   4  el  paulo  ad    4  K  in  longitudine  corporis;  anali  acuta  ernarginata  dorsali 

bumiliore  ,    multa   minus  duplo  altiore    quam   basi   long»,   radio  simplice   3° 

eartilagioeoj    colora eorpore  superne  viridi,   inferne  argenteo;  squamia  dorso 

kateribusque     fuseo    marginalia;    pinnis     roseo-viridescentibus  ,     pectorilibus 

ventralibusque    dilutioribus  ,    dorsali  superne,    anali   inferne  candalique  pos- 
tice   late    fusco   arenalis. 

15.  3.   1).    1    8  rel   4   0.    P.  2/14.  V.  2/Ö.  A.   3/G  vel  3/7.    C.  7/17/7 

vel   8/17/8    (lat.    brev.    inch). 

el    Ikan    La/uivafc   Hal.    Balav. 

Babit.    Trovinc.    Batavia  in    du  mini  bus    Tjitarum  et    Bakassi  et    Provinc. 

Pasuruan  ,  ia   Duroiae  Gempol. 

Loogitudo  30  speeiraiaum  143"'  «d   31.*»'". 

!  na  verwanl   aan    Barbus  bramoides  CV. 

cheidt  er  zich  voldoende  van  door  scherper  profiel, 
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door  een  'straal  meer  in  de  aarsvin ,  betrekkelijk  kleinere  oogen, 
kortere  kaaksdraden ,  minder  slank  operkej ,  enz. 

Barbus  macro pldhalmus  Blkr. 

Barb.  corpore  oblongo  compresso,  altitudine  4  circiter  in  ejus  longitudine, 

latitudine  2*  circiler  in  ejus  altitudine;  capite  obtuso  5*  circiter  in  lon- 

gitudine corporis:  altitudine  capitis  1*  circiter,  latitudine  1|  circiter  in  ejus 

longitudine;  oculis  diametro  2»  ad  2*-  in  longitudine  capitis,  diametro  1  fere 

distantibus;  parte  capitis  postoculari  oculi  diametro  vix  vel  non  breviore;  li- 

nea rosto-dorsali  rostrum  inter  et  nucham  declivi  rectiuscula;  rostro  obtuso 

subtruncato  oculo  duplo  fere  breviore  non  ante  os  prominente;  maxilla  supe- 

riore  maxilla  inferiore  longiore  ,  mediocriter  deorsum  protractili  ,  3*  circiter 

in  longitudine  capitis,  sub  oculi  limbo  anteriore  desinente;  maxilla  infe- 

riore symphysi  non  uncinata  leviter  tuberculata;  rictu  obliquo;  labiis  gra- 

cilibus  teretibus;  cirris  labialibus  cirris  maxillaribus  paulo  longioribus  pu- 

pillatu  attingentibus  ;  operculo  minus  duplo  altiore  quam  longo  ,  margine 

inferiore  concavo ;  dentibus  pharyngealibus  uncinato-cocblearibus  2.3.5  15. 

3.2;  osse  scapulari  trigono  obtuse  rotundato ;  dorso  angulato  antice  valde 

convexo  ventie  aliore;  squamis  parte  libera  longitudinaliter  striatis  ,  26  p. 

in.  in  linea  laterali,  11  p.  ra.  in  serie  verticali  quarurn  G  supra  lineam 

lateralem;  linea  laterali  curvata  singulis  squamis  tubulo  simplice  notata  li- 

neam rostro -eau  dalem  attingente;  pinna  dorsali  acuta  emarginata  corpore 

non  multo  humiliore;  spina  dorsali  crassa,  dentibus  magnis  serrata,  capite 

longiore,  pinnis  ventralibus  opposita  ,  apice  flexili  ,  parte  ossea  5}  ad  5l 

in  longitudine  corporis;  pinnis  pectoralibus  acutis  ventrales  attingentibus  et 

ventralibus  acutis  6^.  ad  6l,  caudali  lobis  acutis  3l  circiter  in  longitudine 

corporis;  anali  acuta  emarginata  dorsali  multo  humiliore  multo  minus  du- 

plo altiore  quam  basi  longa  ,  radio  simplice  3°  cartilagineo;  colore  corpore 

superne  dilute  viridi,  inferne  argenteo;  pinnis  flavescente-roseis  ,  dorsali 

superne  fusco  arenata. 

B.  3.  I).  4/3  vel  4/9.  P-  2/14-  v-  V8-  A-  3/5  vel  3/G-  c-  7/17/7 

vel   3/17/7   (lat.   brev.   incl.). 

Synon.  Ikan  Lawak  et  Ikan  Lalawak  3W*1.   Batav. 

Habit.    Batavia,    in    llumine    Tjiliwong;    Surabnja,    in    flumine   Kalimas. 

Longitudo  5  speciminum  75'"   ad  115'". 

Aanm.    Deze    soort  is  het  naaste  verwant  aan  Barbus  ■platy- 

soma  Blkr  (1)    van   Midden- Java  door  haren  grooten   sterk  ge- 

(i)  Barbus  platijsoma  Blkr. 

Barb.  corpore  oblongo  compresso  ,   altitudine  2|  fere  in  ejus  longitudine, 

latitudine  3  circiler  in  ejus  altitudine  ;  capite  obtuso  5*   circiter  in    longitu- 
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wapenden    rugdoorn    en  weinig   talrijke  schubben.    Zij  is  echter 

uker  van  ligchaam  en  heef!   den  kop  langer  dan  bo 

waardoor   /.ij   gemakkelijk    van    Barbu*  platijsoma  te  onderken- 
nen is. 

dine  corporif,  aeque  silo  >o  longoj  latiludine  capilia  1',  ei  rei  ter  ia  *-jus 

loDgitudiae  ;  oeulia  diametro  3  fere  in  longitudine  capitia  ,  1]  ad  \\.  in  ca- 

pitis  parte  postoculari  ,  1  el  paulo  diatantibua;  Rne*  roatro-doraali  verlice 
conrexiuacula  ante  oculos  coocaviuacula  j  rostro  obtuso  oblique  truncato 

doo  ante  os  prominente  ocaio  multo  breviore;  maxilla  superiore  maxil- 

la  inferiore  longiore,  3  eirciter  in  longitulme  capitia,  verticaliler  deorsnm 

valde  protractili,  sub  oculi  dimidio  anteriore  desineote;  maxilla  inferiore 

•ymphysi  non  nncinata  vix  tuberculata  ;  rielu  obliquo ;  labiia  graciliboa  te- 

retibus;  cirris  maxillaribus  et  labialibus  subacqualibus  pupillam  nftingen- 

libus;  operculo  minus  duplo  altiore  qnam  longo  margine  inferiore  con- 

vexiuaculo ;  denlibus  pharyngealibna  uncinato-cocblearibus  2.3.515.3.2, 

serie  longiore  2  conieis  apiee  acuminatis  ;  osse  scnpulari  obtuso  rolundato  ; 

dorso  angulato  antice  valde  convexo  ventre  valde  conTexo  altiore;  squamia 

paite  libera  longitudinaliter  striatis  ,  ~6  p.  m.  in  linea  laterali ,  11  p.  m. 

in  serie  verticali;  linea  laterali  valde  curvata  infra  lineam  rostro-caudalem 

desinente  aingulia  aquamia  tubulo  aimplice  notata;  pinna  doraali  acuta  emar- 

ginata  corpore  non  multo  minus  duplo  humiliore  ,  apina  crassa  dentibua 

magnis  aerrata  capite  paulo  longiore  pinnae  ventralia  radio  posieriori  eirci- 

ter opposita  apice  flexili  parte  ossea  6  eirciter  in  longitudine  corporis  ;  pin- 

uis  pecloralibua  acutis  ventrales  vix  attingentibus  et  ventralibus  acutis  ana- 

lem  tobaltingentibua  5*  eirciter,  caudali  lobis  acutis  3±  eirciter  in  hongi- 

ludine  corporis;  anali  acuta  eraarginata  doraali  multo  humiliore  ,  multo  mi- 

nus duplo  altiore  qua  ra  basi  lon;;a,  radio  simplice  3°  earlilagioeo ;  colore 
corpore  superne  viri.deacente  ,  inferne  argenteo  ,  pinnia  flaveaceute;  pinna 

.i  auperne  fuaco  arenata. 

B.  3.   1).  1/8  fel    i    9.   P.  2    12  vel  2    13.   V.  2   8.    A.  3/5  vel  3    C.   C. 

7/17/7  T,i  8/17   8    lat.  brev.  inclua.). 
rnon.  Ikan  JVadtr  Jav.  Surakart. 

Ilibit.  Surakarta  ,   Jaftae  centralia  ,   in   Aumide  Pepeli. 

i  apeciminia  unici  130'". 

is  platysuni'i  staat  in    verwantachap  nabij   Barbus  baUeroidcs 

CV,  echter  verschilt    (naar  de  te  Korte    beaclariJTing  van    den 

beer    N  i  te  oordeelen)  door  minder  schubben  op  eene  overlang- 
•che    i  ie    rei.     Zij    is  de    hoogste    (breedste)    sooil    van    Barbua   mijner 

:   haar  van     ■  ,   in  een   eukel   voorwerp,    het 
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Barbus  rubripinnis  K.  v.'H.  CV.  Poiss.  XVI  p.  146. 

Barb.  corpore  oblongo  compresso,  altitudine  4  fere  ad  3»  in  ejus  longi- 

tudine, latitudine  2  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  obtuso  4*.  ad  6^  in 

longitudine  corporis;  altitudine  capitis  li  ad  1*  ,  latitudine  li  ad  1|  in 

ejus  longitudine;  oculis  diametro  3  ad  3.J.  in  longitudine  capitis,  \\  ad  2 

in  capitis  parte  postoculari  ,  1*.  ad  2  fere  distantibus;  linea  rostro-dorsali 

ubique  vulgo  convexa  nucha  interdum  concaviuscula  ;  fronte  convexa  vel 

convexiuscula  ;  rostro  obtuso  convexo,  non  ante  os  prominente,  oculo  bre- 

viore  ;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  longiore  ,  3  ad  o}£  in  longitudine 

capitis,  sub  oculi  limbo  anteriore  desinente ,  parura  deorsum  protractili  ; 

maxilla  inferiore  symphysi  non  uncinata  vix  tuberculata  ;  rictn  obliqao  ; 

labiis  gracilibus  terelibus;  cirris  labialibus  cirris  maxillaribus  longioribus  , 

labialibus  oculi  marginem  superiorem  fere,  maxillaribus  pupillam  attingentibus 

vel  subattingentibus;  operculo  minus  duplo  altiore  quam  longo  margine  inferi- 

ore rectiusculo;  dentibus  pharyngealibus  uncinato-cochlearibus  2.3.515  3.2., 

serie  longiore  2  conicis  apice  acuminatis;  osse  scapulari  obtuso  rotundato;  dorso 

angulato  ante  pinnam  dorsalem  convexo  ventre  conyexo  altiore;  squamis 

radiatim  striatis  ,  31  ad  33  in  linea  laterali  ,  10  vel  11  in  serie  transver  - 

sali  qnarom  5  supra  lineam  lateralem;  linea  laterali  curvata  lineam  ros- 

tro-caudalem  attingente  singulis  squamis  tubulo  simplice  notata  ;  pinna 

dorsali  acuta  emarginata  ,  altitudine  li  ad  li  in  altitudine  corporis; 

spina  dorsali  mediocri  ,  dentibus  parvis  junioribus  parum  conspicuis  serra- 

ta  ,  capite  breviore  ,  junioribus  pinnae  venlrali  opposita,  aetate  provectis 

post  ventralis  basin  inserta  ,  apice  flexili  ,  parte  ossea  9  ad  8*.  in  longi- 

tudine corporis  ;  pinnis  pectoralibus  acutis  ventrales  non  attingentibus  5». 

ad  7  fere  ,  ventralibus  angulatis  postice  rotundatis  7  ad  8*  ,  caudali  lobis 

acutis  4*.  ad  4*  in  longitudine  corporis;  anali  acuta  non  vel  vix  emarginata, 

pinna  dorsali  multo  humiliore  ,  multo  minus  duplo  altiore  quam  basi  Ion- 

ga;  colore  corpore  superne  dilute  viridi  ,  inferne  argenteo  ;  operculo  ma- 

cula  magna  ignea  ;  juYenilibus  macula  caudali  diffusa  violscea  in  linea  late- 

rali basi  pinnae  caudalis  approximata  ;  juvenilibus  et  retate  provectis  vulgo 

macula  violacea  oblonga  transversa  scapulari  ;  squamis  dorso  lateribusque 

singulis  vulgo  basi  vitta  transvers.i  violascente ;  pinnis  basi  flavescente- 

roseis  ,  pectoralibus  et  caudali  postice  ,  ventralibus  et  anali  dimidio  anteriore 

rubris  ;  dorsali  antice  ,  caudali  superne  et  inferne  violaceo  profundiore  mar- 

ginatis. 

B.  3.  D.  4/8  vel  4/9.  P.  2/14  vel  2/15.  V.  2/3.    A.  3/5  vel  3/6.  C. 

7/17/7  (lat.  brev.  inclus.). 

Synon.  Barbeau  aux  nageoires  rouges  CV.   Poiss.    XVI  p.  146. 

Barbus  gardonidcs  CV.  Poiss.  XVI  p.  118,  ex  parte. 

Ikan  Marotjo  et  Ikan  Martjotja  Mal.  Batav. 

Sisik  milik  Sundan.  Buitenz. 

Habit.    Batavia,   Bekassi,    Buitenzorg,    Pasurum,   Javae  insulae,   in   lluviis. 

Longitudo  26  speciminum  66"'  ad  248'". 
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Aanin.    IL    vermoed  dat  de  heer  \  u.enciennes  de  bovi 

schrei  >rfc,  van  welke  hij  de  door  üCuhl  en  \ 

naar  Nederland  gezondene  exemplaren  sch y  u  tchebb 

verkeerdelijk  tol    Barbus  g  I  :>  b  m- 
plaar  van   Barbus  gar<  <\.  van  Calcutta,  hetwelk  ik  heb 

beschreven    in    mijne  en    op   de    ichthijologische  fauna 

van  Bengalen  en  Hindostan,  opgenomen  in  het  25e  deel  der 
Verhandelingen  van  hel  Bataviaasch  genootschap  van  kunsten 

en    wetenschappen,   in   welke  beschrijving  fóutievelijk    is  opge- 
n   dat   di  rt    10   of   11    schubben    op  dwarsche 

zou    hebben,    terwijl  ei   12  of  13  zijn  (de  schubreijen  van 

rug-    en    buiklijn  rekcud),   waarvan    6  boven  de  zijlijn 

kenmerk  si   11    r  ■  wezenlijk  verschil  daar,  ver- 
mits Barbus  rubripinnis  K.  v.  IL  slechts  10  of  11  schubben 

in  eene  dwarsche  rei  heeft,  waarvan  5  boven  de  zijlijn.  Bo- 

vendien ia  bij  Barbus  gardonides  de  kop  grooter,  het  profiel 

van  den  kop  scherper,  de  rug  van  voren  boller,  de  buiklijn 

minder  bol,  terwijl  de  boven- en  onderranden  der  staartvin  niet 

violet  zijn.  Deze  verschillen  vallen  voornamelijk  in  het  oog 

bij   voorwerpen  van  beide  soorten  van  gelijke  grootl 

us  rubripinnis  K.  v.  11.  schijnt  dezelfde  soort  te  zijn 

als  die,  welke  door  den  heer  Valenciennes  in  het  grootc 

vischwerk  als  eene  variëteit  van  Barbus  gardonides  CV.  van 

Java  is  vermeld,  doch  welke  is  aan  te  merken  als  de  oudere 

leef;  stand  van  Barbus  rubrijpinm  EL,  welke  in  het 

groote  vischwerk  kortelijk  en  onvoldoende  is  beschreven,  naar 

kleine  voorwerpen  van  minder  dan  4  (par?)  duimen  lengte, 

•ii    verkeerdelijk   gebragl  B  net  gladden  onge- 
tanden  rugdoorn. 

komt   mij  niet  geheel  onwaarschijnlijk  voor  dat    Barbus 

orphoides  CV.,  welke  ik  tot  nog  ;  de  natuur  niet  nader 

kunnen  leeren    kennen,    insgelijks    tot    Barbus   rubripi» 

K.  \.  lf.  terug  b  i  is,  nietl  ade  de  heer   Valen- 
rusjdoorn    liei    soorl    als   onsjetand  en  Ii 
l\  29 
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schubben  op  eene  overlangsche  rei  als  27  vermeldt.  De  rug- 
doorn  tandjes  zijn  soms  ook  bij  de  oudere  voorwerpen  zoo  klein, 

dat  zij  eener  oppervlakkige  waarneming  ligtelijk  ontglippen,  en 

indien  de  schubben  niet  goed  bewaard  zijn  gebleven  kan  hare 

telling  ligtelijk  op  een  paar  schubben  na  foutief  zijn.  Ik  word 

in  dit  mijn  gevoelen  versterkt  door  de  uitdrukking  van  den 

heer  Valenciennes,  dat  hij  zijne  exemplaren  van  Barbus  ru- 

bripinnis  zou  gehouden  hebben  voor  jonge  voorwerpen  van 

Barbus  orpkoides,  indien  de  gedaante  er  van  niet  verschilde  en 

de  rugdoorn  niet  zwakker  was.  Mijne  voorwerpen  nu  van 

Barbus  rubripinnis  hebben  den  rugdoorn  betrekkelijk  dikker 

naarmate  zij  ouder  zijn,  terwijl  de  vorm  bij  verschillende  voor- 
werpen van  verschillende  lokaliteiten  nog  al  verschilt. 

Mijn  voorwerpen  van  Pasoeroean  hebben  alle  den  kop  veel 

stomner  en  het  lio-chaam  slanker  dan  die,  welke  ik  van  elders 
verkreeg. 

Te  Batavia  is  deze  soort  zeer  algemeen  en  wordt  veel  door 

de  inlanders  met  schepnettcn  gevangen. 

Barbus  binotatus  Kuhl.  CV.  Poiss.  XYI  p.  126. 

Barb.  corpore  oblortgo  compresso  ,  altitudine  4  et  paulo  ad  4j-  in  ejus 

longitudine  cum,  3*.  ad  3*.  in  ejus  longitudine  absque  pinna  caudali;  la- 

titudine  corporis  2  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  convexo  obtasiusculo 

5£  ad  5|  in  longitudine  corporis  cum,  4  ad  4^.  in  longitudine  corporis 

absque  pinna  caudali;  altitudine  capitis  1  *-  ad  1^  ,  latitudine  li  ad  1  J  in 

ejus  longitudiue;  oculis  diametro  3  et  paulo  ad  3*.  in  longitudiue  capitis, 

\\  ad  1|,  in  capitis  parte  postoculari  ,  1  et  paulo  ad  1^  distantibus;  linea 

rostro-dorsali  toto  capite  couvexa  nucha  non  vel  vix  concava;  fionte  con- 

vexa  ;  rostro  obtuso  convexo,  oculo  breviore  ,  non  ante  os  prominente; 

maxilla  superiore  maxilla  inferiore  longiore  ,  3  ad  3  et  paulo  in  longitu- 

diue capitis  ,  vix  ante  oculum  vel  sub  oculi  margioe  anteriore  desinente  , 

mediocriter  deorsum  protractili;  maxilla  inferiore  symphysi  non  uucinata  leviter 

tuberculata  j  rictu  obliqao;  labiis  mediocribus  teretibus;  cirris  labialibus  cirris 

maxtllaribus  lougioribus  praeoperculi  marginem  postei  iorem  ntingentibus  vel 

i'cre  attiugentibus,  maxiüaribus  sub  oculi  dimidio  posteriore  desinentibus ; 
opciculo  miuus  duplo  altiore  quam  longo,  margine  inferiore  reetiusculo  ;  den- 

ti bus   pbaiyngealibus  uuciuato-cocblearibus  2.3.515.3.2;   osse  acapulari  ob 
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laso  rotundato;  dorso  angalato  ante  pinnarn  doiialein  vil. Ie  conrexo  ven- 

tre  leriter  eonrexo  multo  altiore;  iqatmia  radiatim  atriatis  centro  freqoen- 

i-r  reticulalia,  21  ad  20  in  linea  lateraii ,  9  in  serie  IransYeraali  qaarnin 
5  ia  ii  lineara  lateralem;  linea  literali  curvata  lineam  rostro-oaudalem  at- 

Lingente  ,  singulü  s<]iiiini.s  tubulo  aiuaplioe  notata;  pinna  doraali  aonta  an- 

galata  roargine  inperiore  reeliuscula  vel  rix  conTexiusoula ,  altitndine  liad 

Ij  in  altitndine  eorporis;  ipina  dorsali  aubgracili,  dentibns  rnedioeribua  bene 

conspicuia  serraU ,  oapite  breviore ,  apice  flexili ,  rentralibna  opposita  ,  parie 

osse  i  7|  ad  8  in  longiludine  corporiaj  pinnia  pectorah'bua  acnle  rotundatia 
janioribna  ventrales  attingenlibna  aetate  proveeti»  ventrales  non  altingentibus 

f»!  ad  ü  et  paulo,  ventralibus  obtusis  rolundato-angulatii  (j\  ad  7*  ,  eau- 

dali  lobia  aeutis  4  et  paulo  ad  i  }  in  longiludine  eorporis;  anali  acuta  doii 

emarginata,  dorsali  humiliore,  multo  minus  duplo  altiore  quarn  basi  longa, 

radio  aioiplice  3°  cartilagineo ;  colore  corpore  anperne  aureo-viridi,  in  Tem  e 
argenteo  ;  aquamii  dorso  laleribuaque  aingulia  basi  viltula  transveraa  violas- 

cente;  rtiacula  violaceo-coerulea  majore  dorso  sub  radiis  dorsalibus  anterio- 

libus  basi  pinnae  approximata  et  eauda  postice  in  linea  lateraii;  pinnia 

roaeo-  vel  <;  iveseente-kyalinis  ,  ilorsali  superne  et  anali  inferne  leviter  nigro 
marginalia. 

B.   3.    I).  4/3  vel    4   9.    P.    2/14    vel  2/15.    V.   2/8.    A.  8/5  vel  3/6. 

C.   7    17    7  (lat.    brev.   inclus.). 

Syoon.  Barbeau  marques  CV.  Poiaa.  XIV  p.  12C. 

Barbus  maculatus  K.  v.  H.  CV.   Poiss.   XVI   p.   117. 
Barbeau  tacheté  CV.   ibid. 

Bunter  Sun  lui. 

llabti.   Batavia,   Tjampea,   Buitenzorg,   Tjipannas,   Carut,  Bandong,    Tasu- 

ruan,  Lacua  Grati,  Ngantang,   Uator,  Ha  lang,  Bondowosso,  Javae  insulae, 

in  atjuis  dulcibua. 

Loogitudo  _ü  apeciitiinum  61'"  ad   134"'. 

Aanm.  In  de  eroote  Hïstoire  naturelle  des  Poissons  komt  deze 

lillende  soorten  ondei    verschillende   namen 

Het  lijdt  geen  twijfel  of  mijne  voorwerpen  behooren  tot  de 
daar   onvoldoende    beschrevene   Barbus   binolatus  KuhL    Barbus 

ulatus  K.  v.  11.  wordt  daar   voorts  beschreven  als  te  belmo- 

ren tot  de  soorten  ra  u  rugdoprnj,  doch  ik  vermoed 

dat    il  ■.'.'.'   naamsoort    naar   eene   afbeelding  is   opgesteld    en  nu 
ne  kopieafbeelding,    nagelaten  door  Kuhl    en   Van 

tarop  nog  de  naam  van  Barbus  maculatus  voorkomt, 

doe!:                      .    dezelfde  soort  voorstelt  als  Barbus  binotatus, 
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doch  waar  de  rugdoorn  te  dun  is  afgebeeld  en  naauwelijks  zij- 
ne  dentitie  bat  zien. 

Deze  soort  is  in  de  ber^  stroomen  van  Java  zeer  alffe- 

meen  en  wordt  door  de  Soendanezen  algemeen  Boenier  ge- 
noemd. 

Systomus  apogonoïdes  Blkr. 

Syst.  corpore  oblongo  compresso  ,  altitudine  3*.  circiter  in  ejus  longitudine  , 

latitudine  2i  ad  3  in  ej ds  altitudine;  capite  aeuto  4|.  ad  5-?-  io  longitudine 

corporis  ;  altitudine  capilis  1|.  ad  l£,  latitudine  2  fere  in  ejus  longitudine; 

oculis  diametro  3  et  paulo  ad  3^.  in  longitudine -;  capitis  ,  diametro  1  fere 

ad  1  et  paulo  distanlibus;  linea  roslro~dorsali  capite  concava;  front  e  plana; 

rostro  aculo  antice  convexo  junioribus  et  aetate  provectis  oculo  breviore  ; 

maxilla  superiore  maxilla  inferiore  longiore  vix  ante  oculum  desinente  ,  ver- 

ticaliter  deorsum  valde  protraclili  ,  3  et  paulo  ad  3|  ia  longitudine.  capitis; 

maxilla  inferiore  symphysi  non  uncinata  vix  tuberculata:  labiis  jnediocribus 

teretibus  syrnphijsi  maxilla  inferiore  gracilibus;  operculo  margine  inferiore 

rectiuscolo;  apertura  branchiali  sub  praeoperculo  desinente;  dentibus  plia- 

ryngealibus  subuncinato-contusoriis  1.  3.  414.  3.  1;  osse  scapulari  trigono 

obtusiuscule  rotundato;  dorso  angulato  ventre  multo  altiore;  squamis  parte 

libera  longiludinaliter  striatis ,  3G  vel  37  in  linea  laterali,  13  vel  14  in  serie 

verticali  quarum  G.V  supra  lineam  iateralem;  linea  laterali  rectiuscula  linea m 

rostro-caudalem  non  atlingente;  pinna  dorsali  acuta  emarginata  ,  corpore 

multo  bumiliore,  spina  crassa  dentibus  magnis  serrata  apice  flexili  post 

basin  pinnae  ventralis  inserta  capite  junioribus  et  adultis  longiore;  pecto- 

ralibus  aoutis  venlrales  attingentibus  et  ventralibus  acutis  6  circiter  ,  cau- 

dali  profunde  incisa  lobis  acutis  3*  ad  4JL  in  longitudine  corporis;  anali  acu- 

ta paruin  emarginata  dorsali  multo  bumiliore  ,  multo  minus  duplo  altiore 

quaru  basi  longa ;  colore  corpore  superne  viridi',  inferne  argenteo;  squamis 
corpore  fere  omnibus  vulgo  basi  stria  vel  macula  oblonga  gracili  transver- 

sa fusca  ;  cauda  junioribus  et  vulgo  etiam  adultis  macula  nigricante  rotun- 

da  in  linea  laterali  basi  pinnae  caudalis  approximata  ;  pinnis  roseis  ,  impa- 

ribus  vulgo  plus  minusve  fusco    arenatis. 

B.  3.  D.  4/8  vel  4/9.  P.  2/14.  V.  2/0.  A.  3/5  vel  3/G.  C.  7/17/7 

(lat.    brev.  inclus.). 

Synon.  Ikan  Lawak  vel   Ikau  Lalawak  Mal.   Batav. 

llabit.  Batavia  ,  liekassi  ,  Kampong  Duwa,  Surabaja  ,  Pasaru  m  ,  Javae  inso- 

lae,   in   lluviis. 

Longitudo  3G  ipechniaiun  32'''  ad  170' "\ 
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D  i    na   verwani  aan  Systomuê  apogon 

Val.  dat  ik  lang  geaarzeld  heb  haar  als  eei  ;  daarvan  verschillende 

•uwen.     Allengs  echter  in  lid  bezit  gekomen  zijnde  van 

volledige    reijen    van    verschillende    grootte    van  beide  soorten, 

heb   ik    ■  kunnen  bestuderen  en  is  haar  soortelijk  ver- 

schil bij  mij  aan  geen  twijfel  meer  onderhevig.     Het  voornaam- 

kenmerk,  waardoor  de  onderwerpelijke  soort  zich  van  Syêfo 

Val.  onderscheidt,  is  gelegen  in  den  kleineren  kop, 

in  de    talrijker    borstvinstralen ,    kleinere    smallere    schubvlekjes 

en/.     Bij    de   oudere  voorwerpen  blijft  de  snuit  kuiler  dan  het 

nstelling  van  hetgeen  ik  bij  S/jslumu*  apogon  Vol 
waarneem. 

Syslomus    la wa/:   Blkr. 

Svstom.  corpore  oblongo  cornpresso  ,    ahiludine  3j   circiter  in  ejus  longi 

oi  line  ,     Itliludiue   •"»    circiler  in   ejus    ahiludine;    capite    obiuso   5  el  paulo 
ad  5*   in   lougitudine  corporis;    allitudine  capitis  \\ ,  latiludine  2,  circiter  ld 

ejus  longitudine;  oculis  diametro  2.1   ad  11  ia  longitadine  capitis,    diametro 

1  dislaulibus;    linea  rostro-dorsali    veitice    declivi   recliuscala   vel  con- 

caviuscula;    roslro  oblu^o   troncato  oculo   breviorc  ,    paulo  ante  os  prominente ; 

La  superiore  maxilla  inferiore  longiore  'ol  circiter  in  longitudine  capilis  , 
sub  oculi  limbo  anteriore  desinente,   verticaliler    deorsum  protractili;   maxilla 

iuferiore  symphysi  tuberculo subuncinata;  laLuis  mediocribus  teretibus;  operculo 

inferiore  convexiusculo;   apert  ura  branchiali  sub  praeoperculo  desinente;   den- 

ilibus  uncinalo-conlusoriis  2.  3.  414.  3.  2  ,   osse  scapulai  i  ti  igono 

>   ventre  ahiore;  squamis    parle  libera  longï- 

diler  striatis  ,   33  p.  in.   in  linea  laterali,    11  p.  m.  in  serie    verlicali ; 

i   laterali  currala   lineam   ro*tro~candalem  attingeole;  pinua    dorsali  acu- 

ii  emarginala  corpore  paulo  bumiliore;  spina  dorsi  capite  longiore,   mediocri, 

i  mediocribus    serrata ,   pin  nis  venlralibus  opposita ,   opice 

Uexiii  :    p  .mis  pecloralibus    i  ulis  ventrales  nou  attingenlibns  et    ventralibus 

6    ■•'■.-  ■  is    3j   circiter  in    longitudine     corporis j 
iiiullo  humiliore ,   multo  minus    duplo  alliore 

«ju  uu    bisi  ion;;»;    colore  coi  pore  tuperne    dilute  viridi,    inferne    argenteo; 

nis,   ventralibus    analique  roseo-aurantiacis. 

\'.  3.   I).  I    0  vel  4/9.  V.  2/15.   V.  2/9.  A.  3/«  vel  3/7.  C.   7/17/7 
1    ■'      tl.   bre\.   ia 

La     .■'.  vel  Ikan  Lalawah  11.1.  L-.tav, 
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Habit.  Batavia,   in   flumine   Tjiliwong;  Surabija  ,   in  flurnine    Kalimas. 

Longitudo  2  speciminum  06"'  et  108'". 

Aanm.  De  formule  der  aarsvinstralen  ;=j  3/6  of  3/7,  bij  de 

Cijprinoïden  en  vooral  bij  de  barbeelachtige  visschen  bepaald 

van  soortelijke  waarde,  is  reeds  voldoende  om  deze  soort  van 

de  aan  haar  verwante  te  onderkennen.  Zij  behoort  overigens 

tot  de  groep  van  Systomus  truncatiis  Blkr  en  Systomus  bulu 
Blkr. 

Capoeta  javanica  Blkr. 

Capoet.  corpore  oblongo  compresso,  altitudine  3^.  ad  3^  in  ejus  longitu- 

dine, latitudine  2*  ad  2'j.  in  ejus  alliludine;  capite  5  ad  5*  in  longitudine 
corporis;  altitudine  capitis  1^  ad  1«,  latitudine  2  tere  ad  1*  in  ejus  longitu- 

dine;  ocalis  diametro  2*  ad  2^  in  longitudine  capilis  ,  diametro  1  circiler 

distantibus;  linea  rostro-dorsali  rostro  et  fronle  convexa,  nucba  concaviuscula  ; 

rostro  convexo  obtusiusculo  oculo  breviore;  maxilla  superiore  maxilla  infe- 

riore  paulo  longiore ,  3.]-  ad  3]  in  longitudine  capitis,  sub  oculi  margin  e 

anteriore  vel  vix  ante  oculum  desinente  ,  deorsum  valde  protractili;  maxilla 

inferiore  symphysi  non  uncinata  tuberculo  parvo  conico  ;  cirris  labïalibus 

pupillarn  non  attingentibus  ;  operculo  margine  inferiore  recto;  dentibus 

pharyngealibus  uncinato-contusoriis  2.  3.  515.  3.  2;  osse  scapulari  trigono 

obtuse  rotundato;  dorso  elevato  angulato  antice  convexo  ventre  multo  altiore  ; 

linea  laterali  leviter  curvala  Hneam  rostro-caudalem  vix  altingente;  squamis 

radiatim  striatis  radiis  parcis;  squamis  corpore  25  vel  26  in  linea  laterali, 

8  vel  9  in  serie  verticali;  pinna  dorsali  acuta  vix  emarginata  corpore  multo 

homiiiore ,  spina  edentula  glabra  mediocri  capite  non  vel  vix  longiore 

pinnis  ventralibus  opposita  ;  pin  nis  pectoralibus  acutis  ventrales  non  vel  vix 

attingentibus  6  circiter,  ventralibus  acutiusculis  G.J-  ad  7  ,  caudali  lobis  acu- 

tis 3*  ad  4  fere  iu  longitudine  corporis;  auali  acuta  non  vel  vix  emarginata 

corpore  plus  duplo  homiiiore;  colore  corpore  superne  ditute  viridi,  inferne 

argenteo;  squamis  dorso  lateribusque  superne  singulis  basi  vittula  transver- 

sa fuscescente  ;  pinnis  flavescentibus  plus  minusve  aurantiaco  tinctis;  dorsali 

superne  fusco  arenata;  caudali  postice  late  violaceo-fusca  ;  caoda  junioribu» 

macula   profunde  coerulea  in  linea  laterali ,    basi   pinnae  caudalis  approximata. 

T>.  3.  D.  4/3  vel  4/9.  P.  2/12.  V.  2/8  vel  2/9.  A.  3/5  vel  3/6.  C. 
19  vel  20  et  lat.  brev. 

Habit.   Pasuroan  ,   Javae  orientalis  ,   in    fluviis  et  in   lacu   (■  rati . 

Longitudo  23  speciniinum   65'"  ad  90':'.  0 
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Aanm  breviê    Blkr   van    Midden- en    Oost- Java    is 

hel  naaste  aan  de  onderwerpelijke  soort  verwant,  doch  heeft 

hooger  Ligchaara,  grooteren  kop,  nagenoeg  regt  profiel,  enz. 

Krnc  andere  zeer  verwante  vorm  ia  0  'da  T.  Schl. 

van  Japan,  welke  echter  reeds  daaraan  te  herkennen  is,  dat  zij 

;■  dan  80  schubben  op  eene  oyerlangsche  rei  heeft,  en  voorts 
Acn   rugdoorn   zeer  slank,  8  of  9  verdeelde  aarsvinstralen,  enz. 

(\ijju  \a    /-'  .'    teri  Blkr. 

Capoet.  corpora  oblongo  compreaso,  nltitadine  3j  in  ejus  Longitudine  , 

latitudiae  2-  circiter  ia  ejua  altitudine;  ca  pit  e  5  et  paulo  in  longitudine 

corporia;  altitudine  eapitia  1'.  il  \\  ,  latitudine  2  circiter  in  ejua  longila- 

dine ;  oculis  diametro  3  circiter  in  longitudine  c» pit  is  ,  diametro  1  fere 

diatantibua;  linea  roatro-doraalj  fronte  et  nucha  concava  rostro  convex»  , 

roatro  convexo  acutiuaculo  oculo  breviore ;  maxilla  supériore  maxilla  infe- 

paulo  longiore  sub  ocali  margine  anteriore  vel  vix  ante  octilum  desi- 

nente,  \\\  circiter  in  loagitudine  capitis,  deorsum  raide  prolractili;  maxilla 

inferiore  tubercalo  conspicao  nallo;  eirris  labialtbua  iridem  anteriorem  at- 

tiugenlibua;  operculo  margine  inferiore  rectiuaculoj  dentibua  pharyngeali- 

Lus  uncinalo-contuaoriia  2.3.515.3.2;  osae  scapulari  trigono  poatice  obtus- 

angulo  j  dorso  elevato  angalato  antiee  convexo  ventre  uiullo  altiore;  linea 

laterali  recta  non  iafra  lineam  rostro-eaudalem  descendente  ;  squamis  plurimis 

diraidio  baaali  el  diraidio  libero  radiis  e  centro  aquamae  divergentibua  striatis ; 

squamis  corpore  oi  p.  in.  in  serie  loogitudiaali ,  11  vel  12  in  serie  verti- 

cali  j  pinna  doraali  acola  paruni  emarginata  corpore  paulo  haroiliore ,  apina 

dent:L»us  conapicuia  1G  p.  m.  serrata  cum  ejus  parte  flexili  capite  paulo  lon- 

giore  paulo  post  basiu  pinnnruin  Tentraliura  inserla;  pinnis  pectoralibus 

acatia  realralea  attingentibaa  et  ventralibus  acatia  G  circiter  ,  caudali  lobis 

>  vel  acute  rotundatis  \  circiter  in  longitudine  corporis;  anali  acuta  vix 

emarginata  corpore  duplo  circiter  bumiliore;  colore  corpore  superne  dilute 

viridi  ,  inferne  argenteo;  squamis  dorso  lateribuaque  plurimia  basi  Yitlula 

tranaveraa  gracili  ex  arena  fuaca  compoaila  ;   pinnis  flatia  rel  aurantiaco-flavia ; 

lali   superne    fuaco      urnili;      caudali     mai  ;;inibus    supeiiore,     inferiore  et 

poateriore  late    fuaco    marginalaj    eauda  macula    diffuaa   coeruleo-violaeea  in 

linea  laterali  basi  pinuae  caodalii  approximata. 

B.  :i-    D.    4/8    vel    4/9.    p.    2/12.  V.    2/9.    A.    U/5    *«1    •/&  C.  19 
et  lat.  brev. 

Lacua  Urati  ,   Proviociae   Paaaraaa  ,   Javac  orieutalia. 

imioij  uuici   llu    '. 
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Aanm.  Deze  soort  is  verwant  aan  Capoeta  enoplos  Blkr  doch 

onderscheidt  zich  daarvan  door  minder  slank  ligchaam,  hol  pro- 

fiel, korteren  snuit,  kleineren  kop,  kleinere  en  veel  smallere 

schubvlekjes,  enz. 

Scripsi  Batavia  Calenclis    Junii  et  Juin  mdccclv. 



NEGENDE     BIJDRAGE 

TOT    DG    KENNIS    DER 

l C  II T  HIJ 0  L 0  G I S C  II E   FAUNA 

VAN 

BORNEO. 

ZOErWATERVISSCUEN    VAN  PO.NTIANAK  EN  BANDJERMASIN. 

DOOR 

V.    RLEEIiER 

T>  heeren  C.  Helfbïch  en  J.  N.  Stevens,  in  de  weten- 

schap reeds  bekend  door  de  verzamelingen  van  vissche.n  van 

Borneo,  welke  de  kennis  der  fanna  van  dit  uitgestrekte  eiland 

aanmerkelijk  hebben  doen  uitbreiden,  hebben  zich  niet  bepaald 

tot  hunne  vroegere  bezendingen,  maar  mij  op  nieuw  belang- 
rijke verzamelingen  van  hunne  standplaatsen  met  de  meeste 

welwillendheid  doen  toekomen. 

De  misschien  voorbeeldelooze  medewerking,  welke  ik  in  mij- 

ne   ichthijologische    studiën  van  den  Indischcn  Archipel  onder- 

,    hebben    mij    in    de    gelegenheid    gesteld,  dezen    tak 

;•    uit    te  breiden,  dan  mijnen   voorgangers  mogelijk 
is    g  dan    duizend     vischsoorten,    tot    op   mijns 

onderzoekingen  vreemd  aan  de  wetenschap,  heb  ik  het  vooi 

n    voegen    bij    de  lijst  der  bewoners,  waarmede 
IX  80 
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de  Schepper  de  wateren  van  het  oostelijke  halfrond  der  aarde 

heeft  bevolkt.  Maar  de  eer  dezer  ontdekkingen  komt  in  de 

eerste  plaats  toe  aan  de  verzamelaars,  zonder  welker  belangstelling 

en  ijver  die  natnurschatten  grootendeels  zonden  zijn  verborgen 

gebleven.  Zoo  is  de  kennis  der  Borneosche  vischfauna  door  de 

talrijke  verzamelingen,  welke  mij  van  verschillende  plaatsen  op 

Borneo  zijn  toegezonden,  met  die  van  meer  dan  200  soorten 

vermeerderd  geworden.  Het  is  mij  eene  aangename  taak  de  na- 
men te  herinneren  van  mevrouw  Ida  Pfeiffer  en  van  de  heeren 

A.  J.  Andresen  ,  J.  H.  Croockewit,  J.  Efnthoven  en  J.  Wolff, 

welke  even  als  de  aan  den,  hoofde  dezes  genoemde  heeren ,  tot  het 

bereiken  dier  uitkomst  hebben  medegewerkt.  Maar  niettegenstaan- 

de in  de  kennis  der  vischfauna  van  Borneo  groote  voortschreden  ge- 

daan zijn  en  de  nieuwe  verzamelingen  van  de  heeren  Helfrich 

en  Stevens  nog  weder  een  16  tal  soorten  bevatten,  nieuw  voor 

de  kennis  dier  fauna,  waardoor  het  gezamenlijke  aantal  beken- 

de Borneosche  visschen  op  240  wordt  gebragt,  is  die  kennis, 

met  betrekking  tot  hetgeen  wij  van  Java,  Sumatra  en  Celebes 

weten,  nog  gering  te  noemen.  Ook  hebben  de  onderzoekingen 

omtrent  Borneo's  vischfauna  tot  nog  toe  slechts  betrekking  tot 
de  delta-gedeelten  der  grootere  stroomen  en  ten  opzigte  van 
de  hoogere  gedeelten  der  stroomgebieden  en  van  de  klippigc 

kust  wateren  weet  men  nog  bijkans  niets  met  zekerheid.  Het 

niet  bestaan  van  nederlandsche  nederzettingen,  diep  in  de  bin- 

nenlanden (1)  of  nabij  klippenrijke  kusten,  is  tot  nog  toe  een 

hinderpaal  om  Borneo's  vischfauna  op  eene  ruimere  schaal  te 
leeren  kennen.  Het  lijdt  intusschen  geen  twijfel  of  het  cijfer 

van  240  drukt  op  verre  na  nog  geen  vierde  gedeelte  uit  van 

de  op  en  om  Borneo  levende  vischsoorten. 

(1)  De  nieuwe  vestiging  van  het  nederlandsche  gezag  te  Siatarïg,  diep 

iti  de  binnenlanden  van  westelijk  Borneo  aan  de  Kapoeas  ,  opent  het 

▼  ooruitzigt,  dat  men  weldra  ook  meer  met  de  bewoners  van  de  hoogere 

gedeelten  des  gebieds  van  de  Kapoeas  zal  bekend  worden.  De  heer  SlCAt , 

oilieier  van  gezondheid  der  tweede  klasse  ,  heeft  mij  van  daar  reeds  doen 

geworden  een  prachtig  exemplaar  van  Cobitis  macracanthus  Bllu  van  niet 

minder  dan  315"'  lengte. 
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De  hierboven  genoemde  nieuwe  verzamelingen  waren  /.amen 

!    als    volgt: 

Zoetwater  vis  8cht7i    eau.    Pontianak    (verzameling    van    den 

lieer  J.  N.  Stevens). 

1.*  Ambassis  ioterrupta   Blkr.  20.  Bagrus  Wolflii    Blkr. 
2.  »            Wolffii   Blkr.  21.  Paogaaiua  polyuranodon   Blkr. 

3.  Datnioidaa  polota  lil kr .  22.  Barbua  Iloevenii  Blkr. 

4.  Si  Ui  go  malabarioa  CV.  23.*  »     Schwaoefeldii£Blkr. 
5.  Diagramroa  craaaiapinum  Rüpp.  2i.  Systomus    albuloides  Blkr. 

(J.  Seatopbagua  argui  CV.  25.  »     bulu  Blkr. 

7.  To\otes  jaculator  C^  ■  26.  »     nielanopterus  Blkr. 
0.  Ainbns  aoaodeoa  CV.  27.  »     truooatua  Blkr. 

0.  *  Poljacaalhua  Hasaelttti  CV.  28.  Capoela  microlepia  Blkr. 
10.  Helostoma  T  mminckii  CV.  20.  Leuciscus  dusonenaia  Blkr. 

11.  Trichopus  trichopterua  CV.  30.*  »  thyoooïdes  Blkr. 

12.  *  Ophicephalua  raelaooplerua  Blkr.  31.*  Dangila  Cuvieri   Val. 

13.  »     itriatua  Bi.  32.  »  ocellata  Blkr—  Cyrenc 
14.  M  istaeeiubelus  erytlirotaeuia  Dlkr.  ocellata   Heek  —    Dangila  mi- 

15.  Gobiui  kokius  CV.  crolepis    Blkr  ol. 
lü.  Bleotria   mariporata   Dlkr.  33.  Rohita   Artedii   Blkr. 

17.           v     urophthalmua  Blkr.  34.  »        Schlegelii   Blkr. 

IC.  Silurua    micropogoo  Blkr—   Si-  35.  Notopterus  maculosus  Blkr. 
lurus  apogon   Blkr  ol.  36.  Sjoaptura  panoïdes   Blkr. 

19.  Bagrus  Iloevenii    Blkr.  37.  Arothron   potamophilus  Blkr. 

Aan  deze  soorten  zijn  20  nieuw  voor  de  kennis  der  fauna 

van  de  rxapoeas  en  7,  de  met  een  *  gemerkte,  tevens  nieuw 

voor  de  kennis  der  fauna  van  Borneo,  terwijl  slechts  Opldcc- 

phalus  melanopterus  en  Systomus  albuloides  tevens  nieuw  zijn 

voor  de  wetenschap.  Het  aantal  thans  bekende  vischsoorten  van 

Pontianak   wordt  er  door  gebragt  op  (35. 

Ze  ''  ■     Toïsschen  van   Bandjermasin  (verzameling  van  den 
heel'    C.     I  [] .:  PRICH.) 

I.   imbaaaia  ioterrupta  Blkr.  3.  Datoioïdei  polota   Blkr. 

2-  »         Wolffii   Blkr.  4.  Polyncmüs  dubiua  Blkr 
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5.  Corvina  trachycephalus  Blkr. 

6.  Scatophagus  argus  CV. 

7.  Toxotes  jaculalor   CV. 

8.  Anabas  oligolepis  Blkr. 

9.  »      scandens  CV. 

10.  Polyacanthus  Hel  f  fichu   Blkr. 

11.  Osphromenus  olfax  Comm. 

12.  Trichopus  trichopterus  CV. 

13.  Betta  anabaloïdes  Blkr. 

14.  Ophicephalus  bankanensis    Blkr. 
15.  »  lucius  K.  v.  II. 

16.  »  micropeltes  K.v.H. 

17.  »  slriatus  BI. 

18.  Mastacembelus  erythrotaenia  BI. 

19.  Mugil  borneënsis  Blkr. 

20.  Gobius  borneënsis   Blkr. 

21.  »         kokius  CV. 

22.  »  pleurostigma  Blkr. 

23.  *  Apocryptes  borneënsis  Blkr. 

24.  Feriophthalmus  borneënsis  Blkr. 

25.  *  Eleotris  heteropterus  Blkr. 

26.  p  melauosligma   Blkr. 

27.  i>  urophthalmus  Blkr. 

23.          »  urophthalmoïdes   Blkr. 

29.  Balrachus  grunniens  CV. 

30.  Wallago  dinema  Blkr. 

31.  Silurus  ruicropogon    Blkr^Si- 

lurus  apogon  Blkr  ol. 

32.  v         cryptopterus  Blkr. 

33.  »         hexapterus  Blkr. 

34.  »         lais   Blkr. 

35.  Pangasius  uiacronema  Blkr. 

36.  Pangasius  polyuranodon  Blkr. 

37.  Bagroïdes  melanopterus  Blkr. 

33.      Bagrus  Iloevenii  Blkr. 
39.  j>  macronema  Blkr. 

40.  »  Wolffii  Blkr. 

41.  Arius  borneënsis  Blkr. 

42.  *      v       microcephalus  Blkr. 
43.  Pimelodus  borneënsis  Blkr. 

44.  Systomus  melanopterus  Blkr. 

45.  Capoeta  raacrolepidota  CV. 
46.  Leuciscus  dusonensis  Blkr. 

47.  Rohita  Artedii  Blkr. 

48.  »         melanopleura  Blkr. 

49.  »         Schlegelii  Blkr. 

50.  »  vittata  CV. 

51.  Epalzeorhynchos  kalopterus  Blkr. 

52.  *  Cobitis  macracanthus  Blkr. 

53.  Ilemiramphus  borneënsis  Blkr. 

54.*  »  Quoyi  CV. 

55.  Clupeoïdes  borneënsis  Blkr. 

56.  Engraulis  melanochir  Blkr. 

57.  Coilia  borneënsis  Blkr. 

58.  Synaplura  panoïdes   Blkr. 

59.  Achiroïdes  rnelanorhynchos  Blkr. 

CO.  *  Muraena  tile  Cant. 

Cl.       Symbranchus  immaculatus  BI. 

C2.  *  Monopterus  jaranensis  Lac. 
C3.      Chonerhinos  modestus  Blkr. 

64.  j>  naritus  Blkr. 

C5.      Arothron  potamophilus  Blkr. 

C6.      Syngnatbus  boaja  Blkr. 

67.  *         v  llelfrichii  Blkr. 

15  dezer  soorten  zijn  nieuw  voor  de  kennis  der  plaatselijke 

fauna  van  Bandjermasin,  8  (de  rnet  een  *  gemerkte)  tevens 
nieuw  voor  de  kennis  der  fauna  van  Borneo,  en  daarvan  nieuw 

voor  de  wetenschap  Apocryptes  borneënsis ,  Eleotris  heteropterus, 

Arius  microcephalus  en  Syngnathus  llelfrichii.  Het  gezamen- 
lijke aantal  van  Bandjermasin  bekende  vischsoorten  bedraagt 

thans  121. 
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[k  teeken  hier  nog  aan,  dat  de  voorwerpen  van  SUuruê  apogon, 

welke  ik  na  de  bekendmaking  der   beschrijving  dezer  soort  ont- 

i n ij  hebben  geleerd,  dat  zij  twee  uiterst  fijne  bovenkaaks- 
voeldmdjes  bezitten,  waarom  ik  den  naam  der  soort  veranderd 

heb  in   Silunts  hilcro pogen. 



DESCRIPTIONES  SPECIERÜM  DIAGNOSTICAE. 

OPHICEPHALOIDET. 

Opkicepïialus  melanopterus  Blkr. 

Uphiceph.  corpore  elongato  ,  antice  cylindraceo  latiore  quam  alto  ,  pos- 

tice  corapresso,  altitudine  7  circiter  in  ejus  longitudine;  cnpite  acuto  5  in 

longitudine  corporis  ,  depresso  ,  genis  convexo;  altitudine  capitis  2  et  paulo, 

latitudine  li-  ad  1.»  in  ejus  longitudine;  linea  rostro-dorsali  rostro  convexa, 

fronte  et  vertice  declivi  concaviuscula  ;  oculis  diametro  7  circiter  in  longi- 

tudine capitis,  diarnetris  2  et  paulo  distanti  bus;  maxilla  superiore  maxilla 

inferiore  vix  breviore  ,  longe  post  oculum  desinente  ,  2?-  circiter  in  lon- 

gitudine capitis;  dentibus  multiseriatis,  intermaxillaribus,  vomerinis  pala- 

tinisque  omnibus  parvis  serie  interna  ex  parte  dentibus  ceteris  paulo  lon- 

gioribus,  inframaxillaribus  parris  internis  lateralibus  conicis  aliquot  cani- 

noideis;  rictu  obliquo ;  squamis  cijcloideis  parte  libera  granulatis ,  capitis 

parte  postoculari  3  vel  9,  lateribus  55  p.  m.  in  serie  longitudinali ;  linea 

laterali  antice  et  postice  recta  sub  radio  dorsali  12°  circiter  valde  deflexa, 

singulis  squamis  tubulo  simplice  notata ;  pinna  dorsali  postice  obtusiuscule 

rotundata;  pectoralibus  obtusis  rolundatis  ilexuram  linea  laterali  fere  attin- 

gentibus  6ii  circiter,  ventralibus  acute  rotundatis  12*  circiter,  caudali  ro- 

tundata  5}s  circiter  in  longitudine  corporis;  anali  postice  acute  rotundata 

dorsali  paulo  humiliore;  colore  corpore  superne  violascente-olivaceo  inferne  au- 

rantiaco-roseo  pinnis  ventralibus  dilute  violaceis,  ceteris  nigricante-violaceis  ; 

dorsali  dimidio  posteriore  et  anali  tota  vittis  obliquis  transversis  ex  parte 

abruptis  pulcbre  coeruleis;  caudali  membrana  dimidio  basali  maculis  coeruleis 

in  series  irregulares   transversas  dispositis. 

D.  5.  D.  1/44  vel  1/45.  P.  2/16.  V.  1/5.  A  1/29  vel  1/30.  C.  1/12/1  et 

lat.   brev. 

Habit.   Pontianak  ,   in   llumine   Kapuas. 

Longitudo  speciminis  unici  G01"'. 
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Aanm.   D  >r1   la  kenbaar   aan    haar  spits   eenigzins   hol 

profiel,  aan  hare  groote  preoperkel- en  operkelschubben,  aan  hare 
peer  55  schubben  op  eene  overlangsche  rei  der  zijden,  aan 

hare  »5  of  1»!  rugvin-  en  30  of  81  aarsvinstralen,  donker 

tte  mei  fraaije  blaauwe  banden  of  vlekken  geteekende  ver- 

tikale  vinnen,  veelreijige  tanden  in  de  mondholte,  afwezigheid 

van  hondstanden  in  de  gehemeltebeenderen ,  het  sterk  gebogen 

zijn  der  zijlijn  juisl  achter  den  top  der  borstvin,  enz. 

(iOlUOIDKI. 

■yptes  borneënsis  Blkr. 

Apocr.  corpore  elongato  antice  cylindraceo  postice  compresso,  altitudino 

10  ad  12  ia  f j us  longitudine.  capite  obtuso  convexo  Oj  ad  6i  in  longitudi- 

ne  corporis;  altitudino  et  latitudine  ca  pi  lis  1*  ad  J£  in  ejus  longitudine; 

oculis  diametro  4  et  paulo  ad  5  in  longitudine  capitis,  maxime  approxi- 

matia ,  totia  ia  anteriore  diinidio  capitis  suis,  palpebratis ;  capite  superneet 

lateribus  nuch «que  aquatnatis squamis  minimis  punctiformibua ;  rostro  obtuso 

valde  convexo  oculo  breviore.  rielu  paruin  obliquo;  maxilla  superiore  maxilla 

inferiore  paulo  longiore  sub  oculi  parle  posteriore  desinente  ;  dentibus  graci- 

li bus  apice  coniois  vel  truncaliuscuiis  integris,  maxilla  superiore  uUoque  la- 

tere p.  m.  19  anterioribus  celeris  longioribus,  maxilla  inferiore  subhori- 

zontalibus  ioaeqnalibua  iatermaxillaribus  anterioribus brevioribus  utroque  la- 

tere p.  m.  12;  maxilla  inferiore  dentibus  intrasvinpbyseaiibus  iusuper  2 

magnis  curvatis  erectis  divergentibus;  squamis  corpore  minimis  vix  conspi- 

cuis  caudalibus  autem  eeteril  majoribus;  appendice  anali  brevi  conica; 

pinnis  dorsalibus  distantibus  ,  spinosa  radiosa  bumiliore  obtusa,  radiosa 

postice  quam  antioe  altiore  corpore  multo  bumiliore  acutangula ;  peetorali- 

bni  rotundatis  7j  ■  1  ?•  ,  rentrali  8*  ad  10,  caudali  acuta  3j  ad  4  fere 

in  longitudine  corporis;  anali  doraali  radiosa  paulo  bumiliore  postice  quam 

antice  paulo  altiore  angulata ;  corpore  superne  violascente-viridi,  inferno 

margaritaeeo  vel  roseo-margarilaceo ,  superne  lateribusque  nigro  arenato  et 

irregulariter  punctulato,  lateribus  poatanuin  rittia  <  forniibua  angulo antror- 

sum  speeUntibui  pinnis  membrana  flaTescenle-hyalinia  r.tdiis  aurantiacia; 

doraali  ipinoaa  antice  maoula  parTa  ,  postice  maeula  magna  violacea-nigra  j 

t  om  membrana,  inter  ainguloa  radioa  punctia  magnia  1  ad5nigri- 

t-fuscii  margini  radii  anteriori  approximatia ;  pectoralibus  dimidio  baaali 
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irregulariter  fusco  punctatis;  caudali  membrana  inter  singulos  radios  maculis 

parvis  oblongis  nigris  biseriatis  radiis  approximatis. 

B.  5.  D.  5-1/27  ad  5-1/30.  P.  21  rel  22.  V.  1/5.  A  1/25  ad  1/27. 

C.  26  p.  ra.   (lat.  brev.  incl.) 

ilabit.  Bandjermasin  ,  ia  fiuviis. 

Longitudo  7  specimiaum  60'"  ad  112"'. 

Aanm.  Deze  Apocrïjptes  is  kenbaar  aan  het  eigenaardige  der 

kleurteekening  van  ligchaam  en  vinnen ,  de  getallen  der  vin- 
stralen,  de  bijzonderheden  van  het  tan  den  stelsel,  het  van  een 

staande  der  rugvinnen,  enz. 

ELEOTEIOIDEI. 

Eleolris  heleropterus  Blkr. 

Eleotr.  corpore  elongato  corapresso  ,  altitudine  8j-  circiter  in  ejus  longi- 

tudine  ,  latitudine  11  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  obtuso  convexo  5^. 

circiter  in  longitudine  corporis ;  altitudine  capitis  2  circiter,  latitudine  2£. 

circiter  in  ejus  longitudine;  orbitis  glabris;  oculis  diametro  3  circiter  in 

longitudine  capitis,  diametro  1  circiter  distanlibus,  totis  in  dimidio  capitis 

anteriore  sitis;  rostro  obtuso,  convexiusculo  ,  oculo  breviore;  naribus  ante- 

rioribus  non  tubulatis;  rictu  valde  obliquo;  raaxilla  superiore  valde  protrac- 

tili  raaxilla  inferiore  breTiore  sub  oculi  parte  anteriore  desinente;  dentibus 

maxillis  parvis  serie  externa  seriebus  internis  longioribus  caninis  vel  cani- 

noideis  nullis;  praeoperculo  spina  nulla ;  sulco  oculo-scapulari  conspicuo; 

squamis  corpore  minimis  vix  conspicuis  ,  operculis  ,  fronte,  vertice  nuchaque 

nulüs,  regione  temporali  in  fasciam  longitudinalem  dispositis;  appendice  anali 

vixconspicua;  pinnis  dorsalibus  dupla  longitudine  dorsalis  spinosae  distantibus  ; 

dorsali  spinosa  dorsali  radiosa  -vix  vel  non  altiore,  corpore  humiliore,  «ngulata, 

spinis  flexilibus  postica  ceteris  longiore;  dorso  medio  dorsalem  spinosam  inter  et 

radiosarn  radio  libero  gracillimo  corpore  vix  humiliore;  dorsali  radiosa  an- 

tice  quam  postice  altiore,  obtusa,  longitudine  3  circiter  in  longitudine  cor- 

poris; pectoralibus  obtusis  et  ventralibus  acutis  3  et  paulo  ad  V>\.  ,  caudali 

basi  squamosa,  emarginata,  lobis  rotundatis  6£  circiter  in  longitudine  corpo- 

ris; anali  dorsali  radiosa  paulo  breviore  sed  non  humiliore,  antice  quam 

postice  altiore,  angulata;  colore  corpore  superne  viridi-rosco,  inferne  marga- 

ritaceo;  pinnis  dilute  nurantiacis ,  caudali  media  tota  longitudine  macula 

oblonga  magna   nigra. 
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B.  G.   D.  5-  1-  1    30  rel  1/31.   T.  23  vel  24.    V.   1    5,   A.  1    %9  ▼•!  1    80. 

C,    ~G   (lat.   brev.    incl.) 

llil.it.   Bandjermaain  ,  in  fluTiis. 

Loositudo  ipeciminii  uoici  40'''. 

Aanm.  l)c  talrijkheid  en  de  mtcenloopende  bouw  der  soorten 

van  Gobius  en   Elcotris  zullen  weldra  eene  splitsing  dier  groo^e 

chten  in  meerdere  kleinere  noodzakelijk  maken.  Ik  plaats 

de  onderwerpelij  ke  soort  voorloopig  nog  inliet  geslacht  Eleotris, 

doch  zij  vormt  daarin  eene  geheel  eigene  tijpe  door  hare  buiten- 

gewoon lange  2e  rugvin  en  aarsvin,   door  den    vrijen  rugdraad 

hen  de  beide  rugvinnen  en  door  hare  uitgerandc  gekwab- 

te  staart  vin.  Reeds  door  de"  genoemde  kenmerken  gemakkelijk 
te  onderkennen,  wordt  hare  bepaling  nog  gemakkelijk  gemaakt 

door  hare  als  mikroskopische  schubjes,  door  de  afwezigheid 

van  hondstanden,  door  den  stompen  kop  met  zeer  uitstrekbare 

bovenkaak;  door  de  groote  zwarte  staartvinvlek  welke  zich, 

van  het  midden  der  basis  tot  den  achterrand  der  vin  uitstrekt, 

enz. 

SILUROLDEL 

Arius  microcep7ialus  Blkr. 

Ar.  corpnre  elotifpto,  antice  neque  lalo  circiter  nc  alto  ,  postice  com- 

presso  ,  allitudine  G  circiter  in  ejus  longitudina;  capite  valde  conrexo  us- 

que  ml  ipieem  operculi  ï>\  ad  5\,  usque  ad  apieem  cristae  interparietalia  4 

fere  ad  3*  in  longitudine  corporis;  altitndine  capitis  1*  ad  Ij-,  lalitudine  1». 

ad  Ij  in  f j *j s  longitudine;  1  i n ^ a  rostro-doriali  conTexa;  oculis  superia  dia- 

metro 1^  ad  5  et  paulo  ia  longitudina  capilis,  diametris  2  ad  21  distan - 

tibus;  scuto  capitis  sulco  longitudinali  usque  ad  basin  cristae  interparieta- 

lis  diviso,  granuloso,  gfanulil  lat  numerosis  lubradiatirn  disposilis  ;  crist.i 

interparieUli  lubtrigona ,  vix  -vel  non  lon^iore  quant  basi  laia  ,  granulofa 

apice  obtuso  ernarginalo  os  interspinosum  lm  granulosum  attingenle;  rostro 

contexo  o:ulo  lonjjiore  ,  linea  an'.eriore  acutiuscule  rotundala;  cirris  6,  lupra- 
maxillaribni  os  leapulare  atlingentibus  ,  inframaxillaribus  externis  inframaxil- 

laribus  internis  lnngioribus  os  scapulare  non   atlinjjentibus ;   maxilla   superiore 
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maxilla  inferiore  paulo  longioré;  denlibus  maxillis  pluriserintis  acutis  parvis 

aequaübus,  maxilla  superiore  in  vittas  2  oblongo-quadratas  contigiïas  paulo  lon- 

giores  quam  latas  ,  maxilla  inferiore  in  thurmas  2  graciliores  curvatas  con- 

tiguas  plus  duplo  longiores  quam  latas  dispositis ;  dentibus  palatinis  gra- 

niformibus  in  thurmas  2  magnas  semiovales  rectas  non  contiguas  in  medio 

palato  collocatis;  operculo  glabro  venoso  ;  osse  scapulari  rugoso  reticulato; 

linea  laterali  ramosa  antice  declivi  postice  rectiuscula  cauda  bifurcata  ;  pinna 

dorsali  radiosa  acuta  corpore  altiore;  spi nis  dorsali  et  peetorali  crassis  an- 

tice inferne  granulosis  superne  serratis  ,  lateribus  rugosis,  posticè  ralde  con- 

spicue  dentatis  ,  cum  processu  flexili  radio  lo  longioribus ;  spina  dorsali  spina 

peetorali  longioré  capite  non  vel  vix  breviore;  pinnis  pectoralibus  acutis 

capite  non  vel  vix  brevioribus;  ventralibus  angulatis  non  emarginatis  li 

circiter  in  longitudine  capilis;  anali  acuta  emargina  corpore  multo  hutnili- 

oi  e;  caudali  profunde  incisa  lobis  acutis  superiore  inferiore  longioré  4* 

ad  4|  in  longitudine  corporis;  colore  corpore  superne  coeruiescente-viridi, 

inferne  margaritaceo  ;  pinnis  flavescentibus,  dorsali  radiosa  caudalique  fusco 

marginatis,  dorsali  radiosa  superne  macula  magna  nigra  ;  pectoralibus  ven- 
tralibus  et  anali   dense  fusco  arenalis. 

B.  5.   D.  1/7.  P.   1/10.  Y.   1/5.   A.  G/13.   C.   15  et  lat.  brev. 

Harbit.    Bandjermasin  ,    in   fluviis. 

Longitudo  2  speeiminum   140'"  et  213'". 

Aanm.  Deze  Arius  onderscheidt  zich  van  alle  mij  bekende 

door  haren  betrekkelijk  korten,  hoogen  en  bollen  kop.  Zij  is 

bovendien  kenbaar  aan  de  korte  doch  betrekkelijk  zeer  breede 

banden  der  bovenkaakstanden ,  welke  banden  elke  op  zich  zelve 

slechts  weinig  langer  zijn  dan  breed. 

In  mijne  eerste  bijdrage  welke  ik  over  de  visschen  van  den 

Indischen  Archipel  publiceerde  (Silnroideoram  bataviensium  con- 

spectus  diagnosticus  Batavia.  1845  8°)  zijn  eenige  soorten  van 
Arius  onder  verschillende  namen  twee  en  meermalen  opgebragt. 

In  eene  in  bewerking  zijnde  Verhandeling,  welke  het  geheel  der 

thans  in  mijn  bezit  zijnde  Siluroïden  van  den  Indischen  Archi- 

pel omvat,  zijn,  die  nominale  soorten  tot  hare  ware  beteekenis 

teruggebragt ,  even  als  eenige  in  bedoelde  bijdrage  voorkomende 
nominale  soorten  van  Ba,?:rus. 
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Cl  ruxoinci. 

nit  albuloïdes   BlkR 

>tom.  corpore  oblongo  rel  aubelongato  compresso  ,  iltiludine  4j  ad  5 

in  ejui  longitudine,  latitudine  -  fere  ia  ejus  altitudine;  capite  acuto  .">  ad 

S\  in  longitudine  oor  por  i»;  iltitudiaa  capitia  1*,  latitudine  ljadl*  in  rjus 

longitudine,  oeulia  diametro  3  ad  3j  in  longitudine  capitis,  antice  et  post i  — 

cc  membrana  palpebrali  magna  parte  relatie,  diametro  1  el  paulo  diatantibae; 

roatro  acuto  conrexo  oculo  breviore,  non  ante  os  prominente;  linea  rostro- 

dorsali  toto  capite  eonvexa;  line.»  interoculari  convex i:  mazilla  superiore 

inaxilla  ioferiore  p«u!o  longiore,  rerticaliter  deoraum  valde  protractili,  3 

ad  3  et  paulo  in  longitudine  capitis ,  sub  oculi  parte  anleriore  desinente  ; 

maxilla  ihferiore  aymphjai  tuberculo  conico  aubhamata;  labiis  gracilibua 

terelibua;  opereulo  margine  inferiore  rectiuaculo;  apertura  branchiali  sub 

praeoperculi  margine  poateriore  desinente;  dentibus  pharyngealibua  scal- 

prifonnibus  2.3.414.3.2;  osse  acapulari  trigono  obtuso ;  dorso  angulato 

vcntie  rnullo  altiore;  squamis  parte  libera  longitudinaüter  striatis  ,  ex  parte 

granulatis,  39  vel  40  in  linea  laterali,  11  p.  m.  in  serie  transversali  qua- 

rum  5'.  aupra  lineam  lateralern;  linea  laterali  recta,  antice  tantum  declivi  , 

non  infra  lineam  roatro-oaudalem  descendente  ,  singulis  squamis  tubulo 

simplice  notata  ;  pinna  dorsali  supra  vel  vix  ante  pinnas  ventrales  incipiente, 

acute,  emarginata  ,  corpore  paulo  bumiliore,  spina  crassa  postice  valde  den- 

tala  eum  parte  ejusflexili  capite  paulo  breviore;  pectorahbus  acutia  ventra- 

les  non  atlingentibua  et  veutralibus  acutis  1\  circiter,  eaudali  profnnde  in- 

cisa  dimidio  basali  tota  aquamata ,  lobis  acutis  5  circiter  in  longitudine  cor- 

pnris;  anali  acuta  emarginata  dorsali  multo  bumiliore,  minus  duplo  altiore 

quam  basi  longaj  colore  corpore  superne  dilute  viridi  ,  matginibus  iqua- 

marura  profundiore  vel  fuscescente  ,  inferne  argenleo  ;  pinnia  roseis  vel  m- 

bris;    dorsali    superne,    eaudali    postice    fusco- violaceo   marginalia. 

B.  3.  D.    1    8  vel  1/9.    \\  2/16.    V.  2/9.    A.  3/5  vel  3/6.    C.  7/17/7 

vel   6/17    G. 

Babit.   Ponlianak  ,  in   Quraine  Kapuaa. 

Longitudo  2  apeciminum  210'"  et  255'". 

Aanm.  Hij  het  kleinste  mijnei  beide  voorwerpen  ontwaar  ik 

voor  aan  den  Bnuii  een1  vrij  langen  draad,  welke  tot  bijkans 
aan   liet    oog  reikt      l!  liter  aan   de  andere,  zijde    van   den 

Bntril  kt    en    ook  bij   liet    grootere  voorwerp 

geen  spoor  er  van  is   waar  te  nemen,  schijnt    de    ontwikkeling 
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van  dien  draad  eene  toevalligheid  of  wel  een  losgescheurd 

gedeelte  der  tedere  lippen  te  zijn,  ofschoon  hij  het  aanzien 

daarvan  niet  heeft.  Ik  breng  daarom  de  soort  tot  Sijstomus. 

Zij  is  merkwaardig  door  haar  eigenaardig  profiel,  hetwelk  aan 
Albula  bananus  CV.  doet  denken,  alsmede  door  het  ver  naar 

achteren  beschubt  zijn  der  staartvin.  Zij  is  voorts  nog  kenbaar 

aan  haar  slank  ligchaam,  aan  hare  40  schubben  in  de  zijlijn, 
enz. 

Rohiia  Schlegelii  Blkr.  Nat.  Tijdschr.  N.  Ind.  II 1851  p.  432. 

Rohit.  corpore  oblongo  corapresso  ,  altitudine  4  ad  3*.  in  ejus  longi- 

tudine ,  latitudine  2  ad  2*  in  ejus  altitudine;  capite  4*  ad  6  fere  in  lon- 

gitudine corporis;  altitudine  capitis  1»  ad  1*,  latitudine  1*  ad  1»  in  ejus 

longitudine  ;  oculis  diametro  2»  ad  3*  in  longitudine  capilis  ,  diametro  1* 

ad  2  et  paulo  distantibus;  linea  rostro-dorsali  capite  junioribus  concavius- 

cula  aetate  proreclis  convexiuscula  ,  nucha convexa ;  rostro  parum  convexo  ju- 

nioribus oculo  breviore  aetate  provectis  oculo  non  breriore,  paulo  ante  os  pro- 

minente ,  poris  (onspicuis  nullis ;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  paulo 

longiore  ante  oculum  desinente  ;  labiis  papillis  conicis  pluriseriails  subfim- 

briatis;  cirris  labialibus  junioribus  oculum  attingentibus  aetate  provec- 

tis  oculum  non  attingentibus  cirris  niaxillaribus  longioribus;  raento  ore  clauso 

concavo;  dentibus  pbaryngealibus  uncinato-i  ontusoriis  2.  4.  515.4.2;  osse 

scapulari  obtuso  rotundato  ;  dorso  angulato  centre  convexiore;  linea  late- 

rali  antice  paulo  declivi  tune  rectiuscula  ,  lineam  rostro-caudalem  vix  at- 

tingente  ,  singulis  squamis  tubulo  simplice  notala;  squamis  parte  libera  lon- 

gitudinaliter  striatis  ,  34  ad  36  in  linea  laterali,  12  Tel  13  in  serie  verti- 

cali  quarum  6  supra  lineam  lateralem;  pinna  dorsali  ante  pinnas  ventrales 

incipiente,  longitudine  4*.  ad  4*.  in  longitudine  corporis ,  corpore  non 

multo  bumiliore  ,  acuta  ,  emarginata  ,  radio  nullo  producto;  pinnis  pecto- 

raübus  acutiusculis  ventrales  non  vel  vix  attingentibus  6  ad  6*. ,  ventralibus 

acutis  5».  ad  5-L ,  caudali  profunde  incisa  lobis  acutis  4  ad  3».  in  longitudi- 

ne corporis;  anali  dorsali  humiliore  acuta  non  vel  parum  emarginata;  co- 

lore corpore  superne  aureo-viridt ,  inferne  argenteo;  squamis  dorso  lateri- 

busque  singulis  basi  vitta  transversa  olivaceo-violacea  ;  pinnis  rubris ,  dor- 

sali antice  macula  maxima  diffusa  nigricante-violacea;  pinnis  omnibus  plus 

minusve  fusco  arenatis. 

B.  3.  D.  4/13  vel  4/14  vel  4/15.  P.  2/14  ad  2/16.  V.  2/8.  A. 

3/5  vel  3/6.    C.  6/17  /G  vel  7/17/7  (lat.  brev.  ind.). 

Ilabit.  Bandjermaain  ,  Prabukarta  ,   Pontianak  ,   in  fluviis. 

Longitudo  10  specirainum  79'"  ad  258'". 
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Aanm.  Ik  beschreef  de/e  Rohita  reeds  m  1S51  naar  een 

enkel  exemplaar  van  12 (F  lengte.  Sedert  ontving  ik  nog  9 

andere  grootere  en  kleinere  voorwerpen ,  welke  cene  verbeterde 

beschrijving  der  soort  hebben  toegelaten.  Rohita  Schlegelii  be- 
hoort tot  de  af  deeling  in  haar  geslacht  met  gladden  snuit  en 

zonder  zigtbare  groote  Bnuitporiën,  tot  welke  afdeeling  ook  be- 
hooren  de  soorten  mijner  verzameling  Rohita  Hasseltii  CV., 

Rok  uwpleura  Blkr,  Rohita  brachy- 

notopterus  Blkr  en  RoJiita  Waandersii  Blkr  van  den  Lndischen  Ar- 
chipel en  Rohita  Buchanani  CV.  van  Bengalen.  De  kenmerken 

waardoor  deze  soorten  zich  van  de  onderwerpelijke  laten  onder- 

scheiden zijn  voornamelijk  de  volgende. 

Rohita  brachijnotopterus  Blkr.  D.  4/10  vel  4/11.  Caput 5x/2 

in  longitudine  corporis  (specim.  longitud.  901"). 
Rohita  ArtediilÏÏki.  D.  4/17  vel  4/18,  longitudine  3y2  ad 

3J  in  longitudine    corporis    (spee.  Ion  git  11&"1  ad  1251"). 
Rohita  melanopleura  Blkr.  D.  4/17  vel  4/18.  Squamae  50 

circiter  in  serie  longitudinali. 

Roh'  xdersii  Blkr.  D.  4/12  vel  4/13.  Oculi  4  in  lon- 
gitudine capitis.  Fascia  oculo-caudalis  lata  nigra. 

Rohita  IlasscUi  CV.  D.  4/14  ad  4/18,  longitudine  33/^  ad 

;  in  longitudine  corporis.  Corpus  postice  vittis  longitudinali- 
bus    fuscescentibus. 

Rohita  Buchanani  CV.  D.  4/12  vel  4/13.  Cirri  brevissimi 

vix  conspicui.    Squamae  40  in  serie  longitudinali. 

MÜRABNOIDBI 

aena  til  e   Cant.  Catal.  Mal.  Fish.  p.  331.  Blkr,  Verh.  Bat. 

Gen.  XXV  Nalez.  Ichth.  Béng.  p.  159. 

Murnen.  corpore  elonjjalo  compresso  ,  altitudine  23  ad  16  in  ejus  longi- 

tudine ;  capite  acuto  8  circiter  in  longitudine  corporis,  plus  duplo  longiore 

qtaam  aho;  oculis  diametro  12  ad  14  in  longitudine  capitis;  linea  rostro- 

dorsali   fronle  ooooava  \  nar  i  bui  an'.erioribus  tubulatis  ,   posterioribus  nou   tu- 
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bulatis;  rostro  acutiusculo,  convexo,  oculo  duplo  circiter  longiore  ,  ante  maxil- 

]am  inferiorera  prominente;  rictu  post  oculum  producto  3  et  paulo  in  lon- 

gitudine  capitis;  dentibus  palatinis  ,  nasalibus  ,  et  inframaxillaribus  conicis 

aculis;  dentibus  palatinis  anterioribus  biseriatis  ,  posterioribus  uniseriatis  ,  serie 

externa  serie  interna  brevioribus  p.  ra.  14  ad  16,  serie  interna  5  ad  7;  disco 

nasali  peripherica  dentibus  uniseriatis  12  ad  14,  medio  dentibus  2  vel  3  mobi- 

libus  dentibus  periphericis  longioribus;  vomere  dentibus  biseriatis  conicis  ob- 

tusiusculis  p.  m.  22,  anticis  dentes  palatinos  anteriores  subattingentibus ; 

dentibus  inframaxillaribus  uniseriatis  ,  symphysin  versus  tantum  biseriatis  , 

serie  externa  utroque  latere  p.  m.  24,  serie  interna  utroque  latere  2  vel 

3  ;  apertura  brancbiali  oculo  paulo  majore  ,  in  media  altitudine  corporis 

sita  :  linea  laterali  conspicua  ;  pinna  dorsali  vix  ante  aperturam  branchialem 

incipiente,  corpore  plus  duplo  humiliore;  anali  antice  in  corporis  dimidioposte- 

riore  incipiente  ,  corpore  triplo  vel  plus  triplo  humiliore  ;  corpore  superne 

profunde  olivaceo-viridi  ,  inferne  pinnisque  dilutiore :  corpore  pinnisque 

ubique  punclis  et  maculis  parvis  irregularibus  flavis  vel  aurantiacis  subrec- 

ticulato-variegatis.  B.  9.  D.  318  ad  325.  A.  161  ad  172.  C.  10  p.  m. 

Synon.  Muraenophis  tile  Buch.  Ham.,    Gang.  Fish.  p.  18,363. 

Lijcodontis  punctata  McCl.,  Apod.  Fish.  Béng.  Calc.  Journ.  Nat. 

Hist.  Y  p.  187. 

Strophidon  punctata  McCl.,  ib.  p.  203  t.  7  fig.  3.  Richds.  Zool. 

Ereb.   Terr.   Fish.  p.  80. 

Strophidon  macnlata  McCl.,   ib.  p.  203  t.  8  fig.   1. 

Lijcodontis  liter ata  McCl.,  ibid.  p.  186. 

Strophidon  literata  McCl.,   ib.  p.  215  t.  7  fig.  2.   Richards.  Zool. 

Ereb.  Terr.   Fish.  p.  80. 

Muraena  punctata  Blkr,   Verh.  Bat.  Gen.  XXV  Muraen.  p.   42. 

Muracna  literata  Blkr,   ibid. 

Iiabit.   Bandjermassin,    in   fluviis. 

Calcutta,   in   flumine  Hooghly. 

Longitudo  10  spec'uninum  232"'  ad  530"\ 

Aanm.  ïot  nog  toe  was  deze  soort  slechts  van  Bengalen 

bekend.  Ik  ontving  er  vroeger  7  voorwerpen  van  van  Calcutta, 

welke  ik  ter  boven  aangehaalde  plaatse  beschreef.  De  borneo- 

sche  voorwerpen  komen  volmaakt  met  de  Calcutta'sche  overeen. 

SYNGNATHÓÏDEI. 

Syngnathus  Helfrichii  Blkr. 

Syngnath.  corpore  valde  elongato,  antice  heptagouo  ,  posticc  tetragono  , 

altitudine  20  ad  21   in  ejus  lougitudiue  ,   alliorc  quam  hto;  capite  0  ad  8* 



in  loogitudine    eorpo  I    diametro    4  el    palilo  id   \\   in  longiludine 

capilia;  linea  losiro-fiont  ili  ante  oouloi  conoaTa  j  rostio  capitia  parte  poat- 

Mo,  triplo  ad  plus  triplo  longiora  quam  parte  gra- 
cilliiua  allo;  Fronla  el  rertice  cOntexiuaculo  striatis  criatii  orenulatii  vel 

denti  '.liiis  nullia;  operculo  crista  longitudinali  media  glabra  ,  lupra  el 
infra  erislara  stnis  dirergentibus;  icutis  truneo  11,  eauda  40  rel 41,  icutii 

liogulia  traniTersim  ,  laminis  interauturalibua  ovalibua  radiatira  atriatia , 

carinia  elevatia  non  crenulatis  glabris ,  cariaa  rentria  media  oarinia  ceteris 

altiorej  oauda  abaque  pinna  truneo  absque  oapite  minua  triplo ,  truneo  cum 

capita  minus  duplo  longiora  j  lacoo  embrijophoro  post  anum  sito  ab  ano 

uaque  infra  sou  turn  eaudale  16m  porrecto ,  eauda  plus  duplo  breviorc,  1  a  i  e  - 
ribua  ex  scuti»  caudalibui  deorsum  porrectis,  inferne  e  menbrana  fbrmalo, 

membrana  riina  media  longitudinali  bivalva;  piona  dorsali  post  anum  scuto 

oaudali  2°  ineipienta  et  scuio  caudali  7ü  deainente  corpora  burniliore;  anali 

minima  fix  OOOSpicua  j  caudali  flabelliformi  capilis  parte  postoculari  bre- 

>io;c;  colore  corpore  aurantiaco  dense  fuscescentc-  riridi  rariegato,  retieulato 

et  nebulalo  ;  fuscescente-tiridi  sent  is  caudilibus  inferne  maculafl  oblongo- 

qoadrataa  efficiënte  ;  capite  otroque  latere  vitiis  3  oigricanlibus  oculo  coeun- 

tibus  maxillo-oculari  ,  oenlo-temporali  et  ocolo-infraopercolari ;  pinnia 

caudali  nigricanle  ,  ceiciis  anrantiacis  ,  dorsali  rad i ia  fuscescente  rariegatisj 

carioa   ventrali   media   nigricante. 

I).   To.    1'.    15.    A.    I.   C.  10. 

Ui  bit.  Bandjerraaain  ,  in  IIutüs. 

Longitndo  2  apeciminara  103"  et  133'". 

Aanni.  Ik  bezit  5  soorten  van  Syngriathus,  welke  min  of 

meer  na  aan  de  onderwerpelijke  verwant  zijn,  (e  weten  Sijngna- 

l/ius  djaroiifj  Blkr,  Sijngnathus  lapeuiosoma  Blkr,  Sijngnathus 

heptagonus  Blkr.  Syngnathus  gaslrotaeaia  Blkr  en  Syngnalhus 

cyanospilu*  Blkr.  van  den  [ndischen  Archipel  en  Syngnailhus 

\e  Bueh.  van  Bengalen.  Bij  alle  deze  soorten  is  de  romp 

(zonder  den  kop)  meer  dan  tweemaal  korter  dan  de  staart 

(zonder  de  staartvin)  en  begint  de  rugvin  achter  den  anus  op 

fle  staartschilden.  Zij  laten  zich  alle  echter  vrij  gemakkelijk 

van  dr  onderwerpelijke  onderkennen  door  de  hieronder  aange- 
duide   karakters. 

Sijngnathus  tapeinosoma  Blkr.  Hoogte  des  ligchaama  40  maal 

ongeveer  in   zijne  lengte.  D.   £9. 

s     gnathus  djarong  Blkr.   Kop  d'i   tot  10 i   in  de  lengte  des 
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ligchaams.  Staart  (zonder  de  vin)  driemaal  langer  dan  de  romp 

zonder  den  kop  en  tweemaal  langer  dan  de  romp  met  den 

kop.  D  25. 

Sijngnathus  hejatagonus  Blkr.  Oog  6  maal  in  de  lengte  van 

den  kop.  Rugvin  op  het  3e  staartschild  beginnende  en  op  het 

achtste  staartschild  eindigende.  Geene  kaak-oogband  of  achter- 

oogsbanden. 

Sijngnathus  gastrotaenia  Blkr.  Kruinkammen  ruw.  Dwarsche 

zwarte  en  gele  afwisselende  buikbanden.  D.  29. 

Sijngnathus  carce  Buch.  15  rompschilden.  D.  25  vel  26.  Gele 

met  zwart  gezoomde    oogjes  op  de  zijdelijke  buikkielen. 

De  soort  blijkt  nog  het  naaste  verwant  te  zijn  aan  Sijngna- 
thus heptagonus  Blkr.  Ik  heb  haar  genoemd  ter  eere  van  den 

heer  C.  Helfrich,  aan  wien  hare  kennis  te  danken  is. 

Scripsi  Batavia  Calendis  Julii  mdccclv. 



13  IJ    D  R    \    Q    E 

TOT     ÜL     KENNIS     DER 

ICILTIIIIOLOGISCHK     KA  ÜN  A 

V  A  N     II  ET    Eli    \  N  l' 

6'  B  0  0  T  -  0  B  IJ 
HOOR 

I*.     11  ïi  E  E  II  E  It 

Groot -Obij    is,    zooals   bekend  is,  hefc  grootste  eiland  ecner 

groep,   welke  gelegen  is  ten  zuiden  van  het    eiland   Batjan  en 

tni  noorden  van  Straat  13oeroeof  Manipa.    Tn  een  ichthijologisch  , 

gelijk   in   zoovele   andere   opzigten,  zijn  de    Obij-eilanden 
volstrekt  onb  blev  n     Zeer  welkom  waren  mij  alzoo  een 

hsoorten,  aan  de    kusten  van  Groot- Obij  verzameld  en  mij 

-   den  lieer  Jkhr  C.  F.  Goldhann,  gouverneur  der  Molnk- 

Bche    eilanden,  welwillend   toegezonden.    Deze  verzameling  stelt 

mij  in  staat  eene  eerste  bijdrage  tot  de  ichthijologische  kennis 

xnn  dit   eiland    te  Q    bevat  de  volgende   Boortén 

t     SerraniM  Goldmanni   Blkr,    ïlM  T.  N.  I.  IX.  p.   i 3 J . 

2.  *         (jniiaMjs  CV.  — :  Serrnnna  Rranostigmatoïdea    Blkr.    Veih.   l?.ii 
n    IXII.   P 

TV 



3.  Serranus    nexagonatus  CV.,   Nat.  T.  Ned.  Ind.   VI   p.   191, 

4.  »         urodelus  CV.,   ibid.   VII  p.  33. 

5.  Mesoprion  amboinensis  Blkr.  ibid.  III  p.  259. 

6.  »  bottonensis  Clkrrz: Mesoprion  janthinurus  Blkr,  ibid.  II  p.  170 

et  VI  p.  52. 

7.  »  semicinclus  Blkr,   ibid.   V  p.  331. 

8.  Therapon  Cuvieri  Blkr,   ibid.  VI  p.  211. 

9.  »  theraps  CV.,   Verh.   Batar.  Geuootsch.  XXII  Perc. 

10.  Sphyraena  obtusata   CV.  ,  ibid.  XXVI  Sphyr.  Nat.  Tijdsclir.  Ned.    lud. 

VII  p.  369. 

11.  Upeneus  trifasciatus   CV.,  Nat.  T.  N.   Ind.  II   p.  237. 

12.  Upeneoïdes  Tittatus  Bik r ,  =  Upeneoïdes  biviltalus  Blkr. 

13.  Seolopsides   Jpogenis   CV.  ,   Verh.   Bat.   Gen.  XXIII  Sciaen, 

14.  Heterognathodon   bifascialus  Blkr,    ibid, 

15.  Lethrinus  Moensii   Blkr,  Nat.  T.  N.  I.  IX.  p.  435. 

16.  Chaetodon  baronessa    CV.  ,   ibid.   II  p.  239. 

17.  9  strigangulus  Sol. ,  ibid.  II  p.  239. 

18.  »  vittatus  Bi.,    Verh.   Bat.  Gen.  XXIII   Cliaet. 

19.  Heniochus  macrolepidotus   CV.  ,    ibid. 

20.  Ilolacanthus  mesoleucos  CV.,   ibid. 

21.  »  Vrolikii  Blkr,   Nat.  ï.  N.  Ind.   V   p.  339. 

22.  Caranx  ekala   CV.,   Verh.  B.  Gen.   XXIV  Makr. 

23.  Gazra  tapeinosoma  Blkr,   Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  260. 

24.  Cichlops  Hell.mithii    Blkr,    ibid.   VI  p.  329. 

25.  Amphiprion  percnla   CV.  ,    ibid.   III   p.   287. 

26.  »  perideraion   Blkr,   ibid.  IX  p.  437. 

27.  Glyphisodon   sordidus  CV.,    Verh.   Bal.   Gen.   XXI   Labr.   Cten. 

28.  Clieilinus  celebicus  Blkr,   Nat.  T.   Ned.   Ind.   V   p.   171. 

29.  Sardinella   leiogaster  CV.,    Verh.    B.    Gen.   XXIV    Har. 

30.  Pellona  Hoetenii   Blkr,   ibid.   Nat.   T.  Ned.  Ind.  III  p.  712. 

31.  Balistes  arrnatus   Lac.  ,    ibid.  XXIV    Balist.  ,    ibid.   II    p.   224. 

32.  »        lineatus  Bi.  Sehn.  ibid.  ,   ibid.  11   p.  260. 

Hoe  weinig  talrijk  aan  soorten  deze  verzameling  is,  bevat 

zij  toch  weder  eenige  nieuwe.  Alle  32  soorten  zijn  nieuw 

voor  de  kennis  van  Groot-Obij.  7  dier  soorten  waren  nog  niet 

van  de  Molukkcn  bekend  geworden,  t.  w.  Serranus  Goldmanni 

Blkr,  Serranus  urodelus  CV.,  Lethrinus  Moensii  Blkr,  Am- 

phiprion perideraion  Blkr,  Sichlops  llellmulhii  Blkr,  Glyphi- 
sodon sordidus  CV.   *mi    Balistes  arrnatus    Lac,    terwijl   ik    drie 
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i  rten    beschouw    als    nieuw    voor   3e    wetenschap,   t.   w. 

8erranuê    Goldmanni%    Lelhrinuè    Moensii   en   Amphlprion    pe 
rideraion. 



DESCRIPTIÖNES  SPECIERÜM  DIAGNOSTICAE. 

"PEKCOIDEL 

Se rr anus  Goldmannl  Blkr. 

Serran.  corpore  oblongo  compresso,  altitudine  4  circiter  in  ejus  longi- 

tucline,  latitudine  I£  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  3  et  paulo  in  lon- 

gitudine  corporis;  altitudine  capitis  1|  circiter  in  ejus  longitudine;  oeulis  dia- 

metro 4*  circiter  in  longitudine  capitis;  linea  rostro-dorsali  rostro  et  vertiee 
convcxiuscula  supra  oculoa  ooncava;  rostro  squamoso;  maxilla  snperioro 

maxilla  inferiore  breviore,  post  oculum  desinente,  capitc  duplo  fere  breviore; 

osse  supramaxillari  squamis  minimis  sed  bene  conspicuis;  osse  intermaxillart 

dentibus  pluriseriatis  serie  externa  coniris,  seriebus  internis  setaceis  anticc 

longioribus  in  thurmas  2  collocatis  et  insupcr  caninis  2  vel  4  parvis; 

maxilla  inferiore  dentibus  antice  pluriseriatis  serie  interna  longioribus 

antice  caninis  2  parvis;  praeoperculo  obtusangulo,  margine  posteriore  an- 

guloque  dentato ,  dentibus  plus  quam  30  angularibus  ceteris  raajoribus; 

suboperculo  interoperculoque  edentulis;  operculo  spinis  3t  spina  media 

spinis  ceteris  longiore;  dorso  elcvato  ventre  multo  convexiore;  squamis 

latcribus  85  p.  m.  in  serie  Iongitudinali ;  pinnis  dorsali  et  anali  rotundatis; 

dorsali  spinosa  dorsali  radiosa  paulo  humiliore,  spinis  4a,  5a  et  6*  spinis 

ceteris  longioribus  corpore  plus  duplo  buinilioribus,  spina  la  spina  4a  du- 
plo breviore,  membrana  inter  singulas  spinas  emarginata  non  lobata;  pec- 

toralibus  obtusis  rotundatis  5  circiter,  ventralibus  acutiuscule  rotundatis 

6  circiter,  caudali  obtusa  rotundata  5*.  circiter  in  longitudine  corporis; 

unali  spina  media  spinis  ceteris  longiorc  corpore  vix  plus  duplo  bumiliorc; 

colore  corpore  superne  roseo-viridi,  inferne  margaritaceo;  capite  corpore- 

que  ubique  guttulis  confertis  fuscescentibus  et  fusecsccnte-aurantiacis;  ca- 

pite et  dorso  antice  insuper  ncbulis  irregularibufl  fuscis;  cauda  superne 

macula  magua  nigra  superne  cum  macula  lateris  oppositi  unita  inferno 

lincam  latcralem  attingente;  pinnis  viridcsccntoaurantiacis,  guttis  auran- 

tiaco-fuscis  et  fuscis  (nee  ocellatis  nee  centro  punctatis  nee  fasciatim  seri- 

»tis)  sat  dense  obsitis  et,  pectoralibua  exceptis,  nigro  marginatis. 

Ji.  7.  1).  11/14  vel  11/15.  P.  2/14.  V.  1/5.  A,  3/8  v0^  V^  C.  17  et 
lat.  brev. 



llubil.    I  uw.    (  >|  .1.111. 

itudo  ipoclwinif  nuiei   176MI 

Aamn.   I>        v"'   ranus,  welk»;  ik   opdraag  aan    den  toez 

Jkhr  ('.  I'.  Goldmann,  gouverneur  oer  Moluksche  eilanden,  is 
.  na  verwant  aan  Serranus  horridus  K.  v.  II.  Zij  is  echter 

stellig  eene  verschillende  soorl  en  van  Serranus  horridus  K.  v.  11. 

onderkenbaai  door  slanker  ligchaam,  betrekkelijk  grooteren 

kop  en  spitser  profiel,  veel  sterker  ontwikkelden  middelsten 

aarsvindoorn ,  een  geringer  aantal  borstvinstralen,  en  andere  bij- 

zonderheden der  wolk-  en  vlekteekening ,  vertoonende  de  vlek- 
ken der  ongepaarde  en  der  buikvinnen  bij  Serranus  horridus 

meest  alle  zwarte  stippen  in  liet  centrum,  de  borst  vinnen  dwar- 

sche  banden,  enz.  Serranus  fusco-guUalus  Rüpp.,  welke  ik  slechts, 
ken  uit  de  beschrijving  en  afbeelding  van  den  lieer  Huppelt,, 

schijnt  in  verwantschap  te  staan  tusschen  de  onderwerpelij ke 

soort  en  Serranus  horridus.  De  afbeelding  van  den  lieer  Eilr- 
PELL  vertoont  echter  van  beide  genoemde  soorten  afwijkende 

en  evenredigheden  van  ligchaam  en  vinnen  en  boven 

dien  een'  grooten  hondstand  op  het  midden  der  lengte  van  de 
onderkaak,  evenals  Serranus  punctulatus  CV. 

SPAROÏDEI. 

Lethrinus  Moensii  .lilkr. 

Lcthrin.  corpore  OblongO  nunpresso,  altitiulinc  4  circiter  in  ejua  Ion- 

gitudiue,  lat  i  tu-üiio  ij-  circiter  in  cjus  altitodine;  capita  acuto  3£  ad  4  fere 

iu  longitudine  corporiaj  altitodine  eapitii  i|  lirciter  in  cjus  longitodine; 

oculis  diametro  3  et  paulo  ad  C|  in  longitadine  capi tb ;  linea  roatro-fron- 

tali  ante  oenloa  eomrexa,  roatro  decliri  eoncaTiaacnla;  fronteplana;  nncha 

uon  gibboaa;  roatro  ..  ilo  malto  longiore;  maxillia  Bubaequalibaa,  en- 

)>criore  uutc  oculuni  dcsincnti: ;  dcnt  iluis  atraqoe  muxilla  serie  esterna  anti ce 

caninis  4  magnii  cnrTatif,  lateribua  omnibus  eonicis cunratia,  inaeqnalibus, 

scricbus  internis  minimis;  labiia  carnoaisj  oate  Buborbitali  angnlo  ons  oculi 

praeopercnlo  obtnsangalo  rqtnndatoj  opercnlo  • 
-  _  planit,  apina  inperioro  vix  eonspicnn;  li:  itaudorant 
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linea  ventrali  convexiore;  squamis  ciliatis,  latei ibns  50  circiter  in  Pciie 

longitudinali  ;  pinna  dorsali  9pini9  omnibus  osseis,  spina  3*  ceteris  longiore 
corpore  plus  duplo  hurailiore,  parte  radiosa  obtusa  rotundata;  pectoralibus 

acuti9  4£  ad  5  et  paulo,  ventralibus  ncutis  6  circiter  ,  caudali  pvofunde 

emarginata  lobis  acutis  superiore  inferiore  longiore  5  circiter  in  longitudi- 

ne  corporis;  anali  spina  3*  spinis  ceteris  longiore  parte  radiosa  postice 

angulata  humiliore;  colore  corpore  superne  aurantiaco-viridi ,  inferne  fla- 

vescente  vel  ro9eo-margaritaceo;  capite  superne,  rostro  genisque  profunde 

olivaceis ;  dorso  lateribusque  vestigiis  diffusis  fasciarum  7  p.  m.  trans- 

versarum  fuscarum;  aetate  minus  provectis  macula  magna  oblonga  ni- 

gricante  sub  anteriore  dimidio  dorsalis  radiosae  maxima  parte  sub  linea 

laterali  sita;  pinnis  membrana  coerulescente-hyalinis ,  radiis  aurantiacis ; 

dorsali  singulis  spinis  radiisque  basi  macula  fusca;  membrana  operculari 

oreque  interne  magna  parte  rubris. 

B    6.  D.   10/9    vel   10/ 10  P.  2/ 1 1.  V.    1/5  A.  3/8  vel  3/9.  C  1/15/1 
et  lat.  brev. 

Habit  Ins.  Obij  major,  in  mari. 

Batjan ,  in  mari. 

Longitudo  2  speciminura  245"'  et  305'". 

Aaum.  In  habitus  heeft  deze  soort  zeer  veel  van  Lethrinus 

anïboinensis  Blkr  (1),  doch  deze  verschilt  er  van  door  de  af- 

wezigheid (reeds  bij  jonge  voorwerpen)  van  de  groote  zijvlek 

achter  den  top  der  borstvin  en  door  dwarsche  violette  streepjes 

der  stralen  van  de  ongepaarde  vinnen.  Deze  verschillen  zijn 

echter  van  geringe  waarde.  Mijn  grootste  voorwerp  van  Lethri- 

nus amboinensis,  slechts  eene  lengte  bezittende  van  115"'  en 
dus  veel  kleiner  zijnde  dan  het  kleinste  der  bovenbeschrevene 

voorwerpen,  kan  ik  niet  beslissen  of  de  bedoelde  verschillen 

slechts  betrekking  hebben  tot  leeftijdstoestanden.  Evenwel  houd 

ik  haar  voorloopig  voor  eene  eigene  soort.  Bij  Lethrinus  am- 
boinensis  bevindt  zich  wel  eene  zwarte  zijvlek  boven  de  borstvin 

doch  geene  achter  den  top  der  borstvin.  Deze  donkere  zijvlekken 

verdwijnen  dikwerf  doch  slechts  in  den  gevorderden  leeftijd  bij 

de  soorten    van  Lethrinus  (ook    van  Mesoprion),    en  de    afwe- 

eg In  de    beschrijving  dezer  soort    (Nat.    Tijdschr.    N.  Ind.  VI  p.  490) 

ptaat  als  drukfout  dat  de  kop  4|  maal  zou  gaan  in  het  ligcliaam;  lees  3*. 
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sigheid  t'i'  van  bij  de  kleine  voorwerpen  van  Lethrinué  amboi- 
ricfusis,  tegenover  de  aanwezigheid  er  van  bij  bovenbeschreven 

voorwerp  van  meer  dan  de  dubbele  lengte,  Bchijnt  voor  de  zelf- 

standigheid van  LethrittUê  Moensil  als  .soort  te  pleiten. 

Ik  ontving  haar  gelijktijdig  van  Groot-Obij  en  Batjan,  van 

laatstgenoemd  eiland  door  den  beer  .1.  (I.  T.  Beknelot  Moens, 

officiervan  gezondheid  der  tweede  klasse  bij  het  nederlandsch- 
indische  leger. 

LABROÏDBI  CTENOÏDEI 

Amphlprio?L  perideraion   Blkr. 

Amphipr.  corpora  oblongo  compresso,  altitadine  3  fero  in  ejus  longita- 
dino,  latitiulinc  2 J  eirciter  in  ejus  altitudine;  capita  obtuso  4  et  paulo  iu 

longitudinc  eorporia,    paulo  altiore  quam   longo;   linea  roatro>doraa!i  cou- 
.   supra  ociiIüs    tantum    conc  iviusculu;    fronte    planiuscula    squamosa 

s  diametro  3  eirciter  in  longitndina  capitis;  osse  suborbitali  sub  oculo 

oculi  diametro  duplo  eirciter  humiliore,  valdc  cmarginato,  dentibua  nu- 

merosis  bene  conspicuis  serrato,  spina  majorc  nulla;  maxillis  aequalibua 

dentibus  subconicis  obtusis  vulde  conspicuis;  maxilla  superiore  sub  oculi 

margine  anterioro  desinente;  rictu  curvato;  praeoperculo  Bubrectangulo 

angulo  rotundato,  deitticulato-erenolato ;  osaibni  opetrularibua  ceteris  spi- 

noao-dentatia  ipinia  gracilibua;  aquamia  Iateribua  55  p,  m.  in  serie  longi- 

tadinalij  linea  laterali  aimplice  sub  pinnaa  doraalia  radioaae  dimidio  pos- 

teriore  interrupta;  pinna  doraali  partem  apinoaam  inter  et  radioaam  pa- 

ntin  emarginata,  parte  apinoaa  parte  radioaa  huniiliore  spinis  mediia  spi- 

nis eeteria  longioribua,  parte  radioaa  obtuaa  rotundata  corpore  plus  duplo 

bamiliore;  peetoralibua  obtuaia  rotundatia  -»J  eirciter,  ventralibna  obtusis 

G[  eirciter,  caudali  medio  postice  vix  emarginata,  angulis  obtusis  rotun- 

datia, •<  J  eirciter  in  longitudine  corporia;  anali  obtnsa  convexa  dorauli  ra- 

dioaa humiliore;  eolore  corpore  pinniaque  pulchre  anrantiaoo;  aquamia 

eorpore  aingulia  punoto  margaritaeeo-coeruleo ;  vitta  capitis  linea  media 

rostro-dorsali   coerulea    baain   pinnac  doraalii    amplcctcnte  et  dorso  caudae 

entej  fascia  tranaveraa  nucho-operculari    margaritacea  fnaco  limbala. 

1).    10/16   vel    10/17.     1'.  2/15.    V.    1/5.    A.  2/13    vel  2/14.    C 
B/14/9  (lat.  brev.  iucl.) 

TI a>> 1 1     Ins.   Oby   major,    in   muri. 

Longitudo  ipeciminia  unici  '•■  '" 
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Aanm.  In  mijne  Diagnostische  beschrijvingen  van  nieuwe  of 

weinig  bekende  vischsoorten  van  Sumatra,  Tiental  V — X  (Nat. 

Tijdsein*.  Ned,  Lul.  IV  p.  2S1 )  beschreef  ik  onder  den  naam 
van  Amp/iiprion  akalopisos  een  e  soort,  welke  zeer  na  aan  de 

onderwerpelijke  verwant  is,  zoowel  in  bouw  als  eenvoudigheid 

van  kleurteekening  (1) ,  doch  er  van  verschilt  door  minder  stomp 

profiel,  minder  uitgerand  onderoogkuilsbeen,  talrijker  rugvinstra- 
len  en  afwezigheid  van  den  parelkleurigen  nekoperkelband , 

aan  welken  ik  den  naam  der  onderwerpelijke  soort  heb  ontleend. 

Scripsi  Batavia  Calendis  Julii  mpooctv. 

(1)  Sedert  het  publiceren  dier  beschrijving,  omring  ik  nog  vier  andere 

voorwerpen  van  Amphiprion  akalopisos ,  welke  mij  geleerd  hebben,  dat 

de  6cliubvlckjcs  niet  rood  maar  lichtblaauw  zijn.  Bovendien  vertoonen  zij 

even  ah  Amphiprton  prrideraion  een'  lichtblaauwen  band,  die  van  de  mid- 

dellijn van  snuit  en  voorhoofd  naar  de  rugvin  loopt,  deze  aan  hare  basis 

omvat  en  op  den  rug  van  den  staart  eindigt.  Het  aantal  rugdoornen  en 

rngvitistralen   verschilt   er    tussen,  on   10/1R    tot   9/21. 



v  i:  ie  h  i,  i  <u 

van    ni: 

COMMISSIE  TOT  VERBETERING 

DEB 

INDISCHE    ZEEKAARTEN, 
OMTRENT     DE     VEBBIC.TIXGEX    GEDURENDE    HET 

JAAR     ÏS.'U,     IN'     HET     BELANG      DEB     HYDBOGBAPH     VAN 

NEDEBLANDSCH-INDDl.    (1) 

Kou  de  Kommissie  in  haai  vorig  jaarlijksch  verslag  een 

vrij  uitvoerig  oveizigt  geven  van  de  uitkomsten  sedert  de 

opngting  dei  Kommissie,  en  meer  speciaal  sedert  het  jaar  1838, 

in  het  belang  van  de  hydrografie  van  den  [ndischen  arehi- 

9  zal  zij  zich  bepalen  tot  het  leveren  van 

overzigt  dei  hydrografische  werkzaamheden,  die  geduren- 

de het  afgeloopen  jaar  plaats  hadden,  terwijl  slechts  ter  ver- 

gelijking eenigen  altaten,  in  haar  vorig  rapport  vermeld, 
zullen  aangehaald   worden. 

I:i  plaats  is    het    der    Kommissie   bijzonder   aange- 
naam te  kunnen  betuigen,  dal  de  officieren  van  Zr.  Ma.  zee- 

magt    zich    op   nieuw  beijverd   hebben,  om,  zooveel  de  overige 

il  i    verslag  der  Kommime    ovrr  het  jaar    I  eplaatst  in  liet  Zevende 
hrifl    bh  i/      1   on  verv 

\  32 
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zeer  drukke  diensten  dit  toelieten,  de  hydrografie  aan  deze 

wateren  door  opnemingen,  plaatsbepalingen  en  beschrijvingen 
van  vaarwaters  te  bevorderen. 

Niet  minder  dan  29  kaarten  of  schetsen,  nieuwe  opnemin- 

gen bevattende,  kwamen  gedurende  het  jaar  1854  bij  de  Kom- 

missie in.  Zij  zijn  vermeld  in  den,  onder  bijlage  A,  bij 

dit  rapport  gevoegden  staat.  Yan  die  stukken ,  zoomede 

van  de  andere  ingekomen  rapporten  van  hydrografischen  aard, 

verdienen  de  volgende,  wegens  hunne  belangrijkheid,  eene 

speciale  vermelding. 

De  opnemingen  van  den  luitenant  ter  zee  G.  W.  E.  Moeth  , 

kommanderende  Zr.  Ms.  schoener  Aruba,  zoowel  in  den  omtrek 

van  de  Duizend-eilanden,  ten  noorden  van  Batavia,  als  in  de 

wateren  van  Biliton.  Beide  deze  opnemingen  waren  het  ge- 

volg van  speciale  opdragten  van  den  kommandant  van  Zr.  Ms. 

zeemagt.  De  ligging  van  de  voornaamsteder  Duizend-eilanden, 

zoomede  van  nabij  gelegene  droogten,  werd  met  alle  gewenschte 

naauwkeurigheid  bepaald,  terwijl  het  geheele  eiland  Biliton, 

waarvan  tot  dus  verre  slechts  de  westkust  bekend  was,  rond- 

gezeild  en  daarvan  eene  kaart  gemaakt  werd,  die,  in  vergelij- 
king met  de  vroegere  kaarten,  vele  verbeteringen  bevat. 

De  luitenant  ter  zee  le  klasse  J.  Yan  der  Straaten  ,  kom- 

manderende Zr  Ms.  schoenerbrik  Sylph,  leverde  een  belangrijk 

rapport  in  betreffende  het  vroeger  bijna  onbekende  eiland  Enga- 

no,  waarin  verscheidene  opgaven  omtrent  de  hydrografie  voor- 
komen. Door  de  officieren ,  op  genoemden  bodem  dienende , 

werd  eene  opname  van  de  ankerplaats  te  Barhao  bewerkstelligd. 

De  luitenant  ter  zee  le  klasse  E.  Kemper  bezocht  met  Zr. 

Ms.  schoenerbrik  Sylph,  in  het  najaar  van  1854,  Hog,  het 

noordelijkste  der  langs  de  westkust  van  Sumatra  gelegene  eilan- 

den. Eene  opname  van  de  baai  van  Lamamé  was  het  gevolg 

van  dien  togt,  en  het  verdient  opmerking,  dat,  voor  zoo  veel 

bekend  is,  Hog-eiland  nog  nooit  te  voren  door  een  europeesch 
vaartuig  bezocht  was. 

De  schetsen  van  de  Kapoeas  en  Slakou  zijn  te  danken  aan 

de  togten,  welke  door  Zr.  Ms.  stoomschepen  Borneo  en  Onrust 
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op  ̂ euoeinde  rivieren  plaats  hadden*  Eerstgenoemde  bodem 

stoomde  de  Kapoeas  op  tot  bij  Salimbouw,  gelegen  op  een' 
afstand  van  ongeveer  70  duitsche  mijlen  van  de  monding,  ge- 

rekend langs  de  kronkelingen  der  rivier,  terwijl  Zr.  Ms.  stoom- 

schip Onrust  de  eerste  oorlogsbodem  was,  die  de  rivier  Sla- 

kou  opvoer. 

De  luitenant  ter  zee  2L'  klasse  J,  \\  .  BlNKBS  volbragt  eene 

belangrijke  trigonometrische  opname  van  een  gedeelte  der  Sper- 
monde-eilanden ,  ten  westen  van  Makassar,  sluitende  aan  die 

van  den  luitenant  ter  zee  J.  Van  GoGH,  en  eene,  mede  trigo- 

nometrische, opname  werd  door  denzelfden  officier  en  den  lui- 

tenant ter  zee  2e  klasse  W.  F.  Van  der  Burg  van  de  passage 

tusschen  Saleijer  en  Varkens-eiland  tot  stand  gebragt. 

Benige  der  in  den  staat  genoemde  opnemingen  waren  het 

gevolg  van  den  belangrijken  togt  in  de  golf  van  Gorontalo  en 

de  Bangaai-  en  Soaloe-archipels,  van  Zr.  Ms.  stoomschip  Etna, 

onder  bevel  van  den  luitenant  ter  zee  lc  klasse  II.  i\  VaIjEN- 

tinl  Onder  andereu  passeerde  dit  stoomschip  de  zeer  naauwe 

en  gevaarvolle  straat,  gelegen  tusschen  de  eilanden  Togean  ctl 

Malingi,  die  nooit  te  voren  door  een  turopeesch  schip  be- 
varen was. 

De  luitenant  ter  zee  le  klasse  J.  A.  K.  Van  Hasselt  zond  in 

een  vervolg  op  zijn  voor  de  hydrografie  zeer  belangrijk  jour- 

naal van  veriiikatie,  gehouden  gedurende  een  verblijf  in  de 

wateren  van  Timor,  aan  boord  van  Zr.  Ms.  schoenerbrik  Ambon. 

Verschillende  plaatsbepalingen  en  aanwijzingen  omtrent  vaar- 

waters werden  ontvangen,  onder  anderen  van  (nu  wijlen)  den 

kapitein  ter  zee  P.  Dibbetz,  betreffende  de  baai  van  Palos ,  van 

den  luitenant  ter  zee  lc  klasse  G.  C.  Pels  Hijokex,  betreffende^  de 

eilanden-groep  ten  westen  van  .Makassar,  vanden  kapitein  luite- 

nant ter  zee  J.  J.  Vandbb  Moors,  betredende  Straat  Makassar, 

van  den  luitenant  ter  zee  le  klasse  W.  P.  J.  L.  Stout,  betreden  de 

Flores  en  Sumbawa,  van  den  luitenant  ter  zee  lc  klasse  W.  A. 

k  leyxb,  betredende  Keij,  Sejhra,  Babber  en  Letti,  in  de  Molnkken. 

?e  nuttige  bepalingen  omtrent  de  ligging  van  de  Karang 

Tambaga    en    de    bank    bij    Tandjong    Poen  ai    in  straat  Bar.ka, 
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werden  ontvangen  van  den  gezaghebber  der  gouvernements  ma- 

rine P.  H.  Van  der  Wedden  ,  terwijl  mede  eenige  belangrijke 

opmerkingen  van  hydrografischen  aard  betreffende  de  noor- 

delijke peper-havens  op  de  westkust  van  Sumatra  inkwamen 

van  den  gezagvoerder  der  nederlandsch-indische  bark  Sumatra. 

P.  Vader,  en  betreffende  de  passage  tusscheu  Poeloe  Lankai  en 

Poeloe  Lanjoka  be westen  Makassar,  van  den  gezagvoerder  van  het 

nederlandsch-indische  stoomschip  Padang,  C.  P.  A.  Persille  (1). 

Eindelijk  is  ook  ontvangen  eene  schets  van  de  Geelvink-baai 

op  Nieuw-Guinca ,   door  den  gezagvoerder  G.  G.  Pietersen. 

De  klippen  en  droogten,  gedurende  het  jaar  1854  ontdekt 

of  nader  bepaald ,  worden  vermeld  op  de  bij  dit  rapport  gevoeg- 

de bijlage  B.  Die  berigten,  zijn  voor  zooveel  noodig  was ,  reeds 

vroeger  bekend  gemaakt  in  de  javasche  courant. 

Door  de  kommissie  is  in  het  afgeloopen  jaar  in  het  licht  ge- 

geven de  kaart  van  de  Java-zee  en  aangrenzende  vaarwaters  door 
de  luitenants  ter  zee  H.  D.  A.  Smits  en  P.  Baron  Melvill  van 

Carnbee.  Deze  kaart  bevat  een  résumé  van  de  hydrografische 

kennis,  op  het  tegenwoordig  tijdstip,  der  vaarwaters  tusschen  Java 

en  Borneo  en  der  straten  tusschen  laatstgenoemd  eiland  en  Suma- 

tra. Een  punt  van  waarde  van  deze  kaart  is,  dat  liet  meeren  - 

deel  der  diepte-opgaven  (ook  die  op  diep-  water)  niet,  zoo  als  veelal 

plaats  vindt,  van  oude  kaarten  overgenomen,  maar  gegrond  is 

op  werkelijk  aan  boord  van  Zr.  Ms.  oorlogschepen  gedane  loo- 

dingen. 

Het  genoemde  lid  der  kommissie  Melvill  van  Carnbee  beëin- 

digde tevens  de  zam  en  stelling  van  eene  kaart  van  de  oostkust 

van  Celebes  en  aangrenzende  vaarwaters,  terwijl  van  de  kaart 

der  eilanden  bcoosten  Java,  door  wijlen  den  luitenant  ter  zee 

Smits,  eene  nieuwe  (de  3e)  uitgave  door  hem  werd  voorbe- 
reid. 

(1)  Van  de  Direktic  van  het  Bataviaasch  genootschap  van  kunsten  en  wetenschap- 

pen ontving  de  Kommissie  eene  kaart  van  de  Kokos- of  Keeling-eilanden ,  Let  eerst 
opgenomen  in  het  jaar  1025  door  den  heer  J.  C.  Ross.     Deze  kaart  stemt,    met 

nitzon dering   van    een  paar  bijvoegeels,  overeen  met  de  reeds  uitgegevene  kaarten 
v?n   die  eilanden. 
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II ■  ■.  belang  beseffende,  dat  er  iii  gelegen  is,  oin  de  ontdek- 
kingen van  den  laatsten  tijd  op  de  reeds  bestaande  kaarten  aan 

te  teekenen,  heeft  dit  de  Kommissie  geleid,    om  bij  het  hydro- 

grafisch   bureau   een    15    tal    verb  i    te    dom    opmaken 

de  kaart  van  .straat  Banka  en  Gaspar  door  Smits,  het  V\ 
blad  van  de  kaart  van  Java  door  den  heer  Melvill  van 

rBEK,  de  kaart  van  straat  Sunda  dooi-  Ribtvplo   en   Boom 
en  de  kaart   van  de    Lampongbaai  door   Bloijs  van   Teeslong 

Prin  rbeteringen    zijn,   door  tusschenkomst  van    het 

gouvernement,  naar  Nederland  gezonden,  ten  einde  ter  hand 

gesteld  te  worden  aan  deu  heer  Jacob  Swabt  te  Amsterdam  , 
den  d  \an  de  genoemde  kaarten. 

In  het  afgeloopen  jaar  werd  uit  Nederland  ontvangen  de 
nieuwe  kaart  van  de  Westkust  van  Celebes,  van  tCekean  tot 

ilgens  de  opname  van  den  luitenant  ter  zee  11.  A. 

MODDERMAN.  Deze  kaart  sluit  aan  en  maakt  een  geheel  uit 

die  van  den  luitenant  ter  zee  J,  Van  (iocu  en  is,  even 

als  deze,  met  veel  zorg  en  naauwkeurigheid  uitgegeven  dooi- 
den heer  Jacob  Swaut  te  Amsterdam.  Eene  andere  nieuwe 

kaart,  voorstellende  de  vaarwaters  van  en  met  straat  Sunda  tot 

Batavia,  te  zamengesteld  door  wijlen  den  luitenant  ter  zee 

l\  A.  J.  Bloljs  van  Tkeslong  Peins,  is  mede  in  185 1«  in 

Indië  aangekomen. 

Het  debiet  van  kaarten  en  gidsen  bij  het  Depot  van  zee- 

kaarten is  dit  jaar,  in  vergelijking  met  1853,  met  een  bedrag- 
van  f  615  toegenomen  en  heeft  bedragen  eene  geldswaarde 

van  ƒ  6509. 

Aan  drie  vreemde  oorlogschepen,  namelijk  het  stoomschip  der 

eenigde  Staten  van     Noord- Amerika,  John  Hancock,  en  de 

britsche  schepen  Sybille  en  Lily,  zijn,    tijdens    hun  bezoek    te 

Batavia,  de  voornaamste  der  aederlandsche  zeekaarten  dezer  be- 

zittingen, bij  wijs  .uk  ,  aangeboden. 

Hieronder  volgt  eene  vergelijkende  opgave  van  het  getal,  dat 

van    e  .     .  iorn    imste   kaarten    en    gidsen,    gedurende    de 

jarcu  ,  is  verstrekt  n; 



—  444  — 

Gedurende  1853.  1854. 

Kaart  van  Java  door  Melvill  van  Carnbee  (bladen)  206  242 

Gids  voor        idem                idem    9  10 

Kaart  der  reede  van  Batavia^  door  Escher,    enz.       .  80  68 

ld.  van  T.  Kaik  tot  Anjer  door  Staring,  enz.     .44  28 

ld.  van  straat  Sunda  door  Rietveld  en    Boom.     .  28  18 

ld.  van  de  vaarwaters  tussclien  Sumatra  en 

Borneo,  le  gedeelte,  door  Melvill  van  Carnbee.  38  48 

ld.   van  Idem,  3e   gedeelte,  door  Smits.       ...  62  60 

Gids  voor  Banka  en  Gaspar  door  Idem    10  7 

Kaait  van  straat  Gaspar  door  Osthoff    28  22 

ld.  van  straat  Eiouw  door  Van  der  Plaat.     .     .  35  31 

ld.  van  de  eilanden  beoosten  Java  door  Smits.       .  38  38 

Gids  voor  idem                                           idem.       .     .  3  14 

Kaart  van  straat  Makassar  door  Smits    43  104 

ld.  van  ZW.  gedeelte  Celebes  door  Sohröder,  enz.  17  20 

ld.  van  de  Moluksche  eilanden  door  Gregorij.     .  20  27 

Gids  voor  idem                                    idem.        ...  8  7 

Kaart  van  Padang  tot  Taboejong  door  Osthoff.       .  15  15 

De   geografische     ingenieurs,    zijn,  nadat    zij    in    de    eerste 

helft  des   afgeloopen   jaars  nog    een  aantal  sterrekundige    waar- 

nemingen  hadden    verrigt,   in    de    maand  Julij    naar  Cheribon 

gereisd,  en  hebben   aldaar,  met  het  beste    gevolg,    de  hun  op- 

gedragen e    geodesische    metingen    volbragt.     Eene  basis    is  ge- 

meten, en   een  net  van  driehoeken    over    de  geheele    residentie  ■ 

geworpen,  waardoor  de  onderlinge    ligging  van  de  voornaamste  I 

punten,  zoo  langs  de  kust  als  in  het  binnenland,  met  de  mees-    \ 

te  naauwkeurigheid  bepaald  zal  worden. 

Tusschen  Cheribon  en  Batavia  zijn  door  die  ingenieurs  op 

de  toppen  van  eenige  bergen  waarnemingen  gedaan,  die 

de  beide  genoemde  plaatsen  op  eene  geodesische  wijze  aan 

elkander  zullen  verbinden,  waartoe  echter  nog  eenige  waarne- 

mingen moeten  worden  verrigt,  die  uitgesteld  zijn,  tot  dat  een 

beter  saizoen  dat  werk  kan  begunstigen.  In  December  alhier 

teruggekeerd,    houden    de    geografische    ingenieurs    zich    sedert 
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onledig  met  Je  berekening  hunner  waarnemingen,  doch  wordt 

dit  werk  ongelukkigerwijze  vertraagd  door  de  ziekte  van  den 

heer  S,  H.  Ds  Lange,  hoofdzakelijk  ontstaan  ten  gevolge  van 

de  uitgestane  vermoeienissen  in  het  Cheribonsche. 

De  Kommissie  verheugt  zich,  dat,  als  een  gevolg  van  hare 

dringende  voorstellen,  door  het  gouvernement  een  besluit  is 

genomen,  dat  een  inspekteur  zal  worden  aangesteld  voor  do 

bebakening,  d^  kustverlichting  en  het  loodswezen  in  Neder- 

landsen [ndië.  liet  marine-departement  opgedragen  zijnde  eenc 

voordraiit  voor  de  vervulling  van  deze  betrekkin:;-  te  doen,  na- 

dat  et  ne  voorloopige  instruklio  voor  den  werkkring  van  dien 

inspekteur  door  hem  /al  zijn  opgesteld,  heeft  gemeld  departe- 
ment tot  heden  niet  aan  de  bedoelde  opdragt  kunnen  voldoen, 

omdat  nog  geen  antwoord  is  ontvangen  op  de  tot  liet  gouver- 

neur nt  gerigte  vraag:  ouder  het  beheer  van  welk  departement 

liet  personeel  en  materieel  van  het  loodswezen  gerangschikt  be- 
hoort te  worden?  (1). 

De  nieuwe  lichttoestel  met  toebehooren ,  bestemd  voor  Anjer, 

is  inde  maand  Oktober  j.  1.  aan  boord  van  het  nederlandscli  schip 

Brouwershaven,  uit  Nederland  alhier  aaiigekomen.  De  om- 

standigheid, dat  aan  de  lantaarn  verscheidene  voorwerpen  ont- 
braken ,  is  oorzaak  geweest ,  dat  dit  een  en  ander  te  Batavia 

moest  worden  aangemaakt,  alvorens  de  toestel  naar  de  plaats 

zijner  bestemming  kon  worden  overgebragt. 

Intussehen  heeft  het  oude    kustlicht    van   Anjer  in  September 

houden  te  branden   en   is   vervolgens    overgebragt   naar    Ma- 

ar,  met  het  doel  om  op  die    plaats,    ten  nutte  van   de  zee- 
vaart,  te  worden  opgerigt    en  ontstoken. 

In  het  afgcloopen  jaar  is  mede  magtiging  verleend  tot  de 

oprigtiug  van  eenc  kustverlichting  te  Batoedodol  en  Banjoe- 

wangi  in  straat  Bali.  [ngevolge  het  projekt,  zullen  op  eerst- 
genoemde plaats  twee  lantaarns  met  lampen  en  rellektors  en  te 

Banjoewangi    een    lantaarn    ontstoken  worden ,  welk  een  en    an- 

|  Seucrt   is  t<-.t  invpekteur   benoemd    >\r     luitenant    ter    Eee    \'     k  asse 
■  BICK 
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der  m  de  fabriek  voor  de  marine,  het  stoomwezen  en  de  nijver- 

heid te  Soerabaja  wordt  aangemaakt.  Men  heeft  de  overtui- 

ging, dat  deze  kustlichten,  eenmaal  in  werking  gebragt,  zeer 

bevor delijk  zullen  zijn  tot  eene  veilige  vaart  in  de  naauwe  en 

moeijelijke  straat  Bali. 

Op  de  voorstellen  dezer  Kommissie,  in  het  belang  der  bebakening 

in  Nederlandsen  Indië  in  het  afgeloopen  jaar  gedaan,  heeft  het 

gouvernement  besloten  eene  geheele  hervorming  en  betere  inrig- 
ting te  brengen  in  de  bebakening  der  reede  van  Batavia  en 

derwaarts  geleidende  vaarwaters. 

De   aankondiging    hieromtrent ,    die    de   bedoelde   hervorming DO'  o 

doet  kennen,  heeft  plaats  gehad  in  de  Javasche  Courant  en  is 

ook  opgenomen  in  de  bijlage  B  van  dit  Rapport.  Men  hoopt 

dat  een  goed  gedeelte  van  het  nieuwe  stelsel,  waarvan  de  zee- 

man ongetwijfeld  een  groot  nut  zal  ondervinden,  reeds  in  dit 

jaar  in  werking  zal  kunnen  komen. 

Eveneens  heeft  het  gouvernement  bevolen  de  oprigting  op 

de  Karang  Koko  of  Zwaantjes-droogte  in  straat  Madura  van 
een  ijzeren  baak  of  merk,  terwijl  een  houten  kruis  is  geplaatst 

op  de  Karang  Djeroek  nabij  Tagal,  en  het  voorstel  is  gedaan 

tot  het  leggen  van  eene  ijzeren  boei  op  de  zeer  gevaarlijke 

klip  van  Pamanoekan  bij   de  noordkust  van  Java. 

Eene  nieuwe  inrigting  voor  den  tijdbal  te  Batavia  zou  reeds 

tot  stand  gekomen  zijn,  indien  niet  eenig  oponthoud  ware  on- 
dervonden bij  het  aanmaken  van  den  toestel  te  Batavia.  Men 

vleit  zich  niettemin,  dat  de  bedoelde  nuttige  inrigting  in  het 

begin    van    het  nu  ingetreden  jaar  in  werking  zal   komen. 

Bijlage  A.         Lijst  der  in  1853  ingekomene  kaarten. 

De  Westkust  van  Sumatra,  van  Taboejong  tot  Tappanoelin, 

door  de  officieren  van  Zr.  Ms.  schocnerbrik  Egmond,  onder  bevel 
van  den  luitenant  ter  zee  le  klasse  J.  H.  Beelaerts. 

Ankerplaats  te  Barhao,  op  Po.  Engano,  door  de  officieren, 

van  Zr.  Ms.  schoenerbrik  Sylph,  onder  bevel  van  den  luitenant 

ter  zee  le  klasse  J.  ArAN  der  Stkaaten. 
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i;  ede  en  baai  van  Si  tol  i ,  op  Poeloe  Nias,  door  den  luitenant 

ter   lee  2    klasse  M.  J.   Bijueveld  en  J.   15.  A.   \)\:  Jon  o,  aan 

boord  van  Zr.  Ms.  schoenerbrik    tügmond. 

De  baai  van  Lamamó',  op  de  oostkust  van  Hog- eiland,  door  de 
officieren  van  Zr.  Mr.  schoenerbrik  Sylph,  onder  bevel  van  ilc:i 

luitenant  ter  zee  Le  klasse  E.  Kamfer. 

ELeede  bij  de  /../.. w.  kust  van  Dwars  in  den  weg,  in  straat 

Sunda,  door  officieren  van  Zr.  Ms,  Btoomschip  Vesuvius. 

Loodingen  ten  ■/..  van  Krakatou,  ter  opsporing  van  de  ïïoe- 

dekenkerksklip ,  door  Zr.  M">.  stoomschip  Vesuvius,  onder  bevel 
van  den  luitenant  ter  zee  lc  klasse  P.  A.  Matthijssn. 

Gedeelte  der  Duizend-eilanden  en  aangrenzende  vaarwaters, 
door  dm  luitenant  ter  zee  (i.  W.  P.  MoETH,  koininauderende 

Zr.   Ms    schoener  Aruba. 

Loodingen  bij  de  Boompjes-eilanden  en  in  de  Java-zee,  door 
denzelfden. 

Schets  van  het  eiland   Biliton,  door  denzelfden. 

De  binnenreede  van  Kiouw ,  door  de  luitenants  ter  zee  2e 

klasse  Jhr.  A.  MïIJER,  W.  II.  F.  Van  OoHBT  en  J.  D.  J.  Van 

DES   Eegge   Spies,  aan  boord   van   Zr.  Ms.  brik  de  Haai. 

Ankerplaats  voor  de  kampong  Moro  in  den  Kiouw-arcliipel, 
door  de  officieren  van  Zr  Ms  sclioenerbrik  Egmond. 

J)e  Bteenen  in  de  kleine  Sambas-rivier,  door  den  luitenant 
ter  zee  Jhr.  T.   L.   F.   K.   Vo\   Pestel. 

De  Kapoeas-rivier,  door  het  etat-major  van  Zr.  Ms.  stoomschip 

Borneo,  onder  bevel  van  den  luitenant  ter  zee;  lc  klasse  (J.  1'. 
J.  Mossel. 

De   Slakou-ri\  r   den    luitenant    ter  zee  F.   II.  ï.  Tboes- 

TEE,   aan    boord    Zr.    Ms.   stoomsehip   Onrust. 

Gedeelte  der  vVestkusi  van  Borneo,  zijnde»  en  résumé  van  ver- 
schillend door  den  luitenant  ter  zee  2e  klasse  J. 

E.  I 

ken   n.  o.    van     Kangeang,   door  den  lui- 

tenant ter  zee   l e  klasa    G.   1'.  ( i.  Gobd  s. 
De  reede  van  Potta,  n.  kusl  Flores,  door  den  luitenant  ter 

zee    . 
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Baai  van  Rioem,  op  de  noordkust  van  Elores,  door  de  offi- 

cieren Zr.  Ms.  stoomschip  Gedeh. 

Passage  tusschen  Saleijer  en  Varkenseiland,  door  de  luite- 

nants ter  zee  2e  klasse  J.  W.  Binkes  en  W.  E.  Van  den  Burg. 

Gedeelte  van  den  Spermonde-archipel,  be westen  Makassar ,  door 

den  luitenant  ter  zee  2e  klasse  J.  W.  Binkes. 

Klip  bewesten  den  Spermonde-archipel,  door  de  officieren 

van  Zr.  Ms.  stoomschip  Merapi. 

Eeede  van  Dongala,  in  de  Palos-baai,  door  de  luitenants 

ter  zee  2e  klasse  G.  E.  Castendyk  en  W.  E.  Van  den  Burg. 

Ankerplaats  te  Wani,  in  dezelfde  baai,  door  den  luitenant 

ter  zee  Jhr.  H.  J.  A.  S.  De  Meij  van  Gerwen. 

Eeede  van  Palos ,  door  den  luitenant  ter  zee  2e  klasse  G.  R. 
Castendyk. 

De  straat  tusschen  Togean  en  Malingi  en  de  baaijen  van 

Togean  en  Bangaai,  door  de  luitenants  ter  zee  2e  klasse  J.  H. 
P.  E.  Kniphorst  en  J.  P.  M.  Willinck ,  aan  boord  van  Zr.  Ms. 

stoomschip  Etna,  onder  bevel  van  den  luitenant  ter  zee  le  klasse 
H.  E.  Vale  n ti  ni. 

De  reede  van  Lekitobi,  op  Soela  Taliabo,  door  den  lui- 
tenant ter  zee  J.  P.  M.  Willinck. 

De  eilanden  beoosten  Damme,  door  den  luitenant  ter  zee 

le  klasse  H.  A.  Modderman  en  den  luitenant  ter  zee  2e   klasse 

A.    SCHOTBORGH. 

Eeede  van  Sejhra  (Tenimber  eilanden),  door  den  luitenant  ter 

zee  2e  klasse  A.  Schotbobgh. 

Schets  der  Geelvink-baai ,  op  Nieuw-Guinea  door  den  ge- 

zagvoerder  G.  G    PlETERSEN. 
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Bij la-c    R 

Opgave  der  in  1854  bekend  geuwrdeneof  nader  bepaalde  ge- 
,    WO   mede  der  veranderingen   in  de  ka&tverliekting   en  be- 

bakening  aangebragt. 

1.  De  gezagvoerder  P.  Admiraal,  van  het  nederlansch  fre- 

gatschip  Hendrika,  heeft  berigt,  dat  hij  in  straat  Banka  de 

spoedig  afnemende diepten  van  10,  8,  G,  1-,  tot  3V4  vademen 

heeft  gelood,  als  wanneer  gepeild  werd:  klein  Xanka-eiland 

noorden  en  Parmassaug-gebergte,  over  liet  midden,  oost.  Van 
hier  om  de  n.  w.  en  w.  n.  w.  sturende,  verkreeg  men  weder 

de  o})  de  kaart  aangegevene  grootere  diepten. 

Bij  een  sedert  plaats  gehad  hebbend  onderzoek  door  een  oor- 

logsvaart mg  heeft  men  op  de  aangeduide  plaats  niet  minder  diep- 

te bevonden  dan  4  vademen,  met  laag  water,  en  zachten  mod- 
dergrond,  zoodat  deze  droogte  geenerlei  gevaar  oplevert. 

2.  De  gezaghebber  P.  H.  Van  dek  Wedden,  van 's  gouver- 
nements  sehoener  Xiobe,  ontdekte  eene  droogte,  gelegen  ]■/%  of 

3/4  mijl  ten  zuiden  van  de  Karang  Tambaga  in  straat  Banka, 

Op  deze  droogte,  in  2V2  vadem  zachten  moddergrond,  ten  an- 

ker liggende  werd  gepeild: 

Lalarie   punt    of  T.   Pangong    z.    36°  o. 

De  eerste  hoek  benoorden  den  voorbaanden.     .     .  z.    51°  o. 

Het  noordelijkste  van  de   Parmassang    punt      .     .  n.  2^°  o. 

De  hoogste  top  van  het  Parmassang    gebergte.     .  n.  24°  o. 

De  tweede  punt   van    Sumatra    n.   72°  w. 
De  Karang    Tambaga    n.  ten  w. 
3.  De  s  :  Ier  C.  G.  Langbnberg  van  de  bremer  brik D 

Auguste,  rapporteert,  den  9  november  1853,  in  straat  Makas- 

ser,  ontdekt  te  hebben,  twee  zandbanken,  8  of  4  voeten  bo- 

ven water  uits  aagennoeg  33/4  duitsche  mijlen 

n.  o.  ten  n.  van  het  oostelijkste  der  Pontow-cilanden ,  onder 
de  kust  \..:;    Borneo. 

Bidbanken    liggen    o.  z.  o.  en  w.  n.  w.    van    elkander 

op  0  '4  mijl  afstand. 

N,    B.      Deze  banken  zijn  gebragt  op  de  nieuwe   uitgave  van 
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de    kaart    van    straat    Makassar,    door    den    luitenant    ter    zee 

Smits. 

4.  Dezelfde  gezagvoerder  ontdekte  mede,  op  den  4n  Eebru- 

arij  1854,  eene  rots,  ongeveer  25  voeten  boven  water  uitste- 

kende, en  gelegen  in  het  n.  o.  ten  o.  l/s  o.  of  n.  o.  ten 

o.  1/4  o.  van  de  Lage-of  Piramidaal- rotsen,  ten  westen  van 

groot  Nat  una- eiland.  De  afstand  dezer  rots,  welker  uiterlijke 

gedaante  met  die  in  de  nabijheid  van  Poeloe  Semione  aangege- 

ven overeenkomt,  tot  de  Lage-rotsen ,  zal  omstreeks  33//t  duit- 
sche  mijl  bedragen;  voor  de  lengte  van  laatstgemelde  vond 

de  heer  Langenberg  107°  26'  beoosten  Greenwich. 

5.  Ter  aanduiding  van  de  plaats,  alwaar  onlangs  op  de 

reede  van  Kema  Zr.  Ms.  korvet  Sumatra  is  gezonken ,  is  aldaar 

een  voorloopig  merk  opgerigt,  zamengesteld  en  liggende  als 

volgt.  Op  een  vlot,  vervaardigd  van  9  balken  van  12  en  6 

voeten  lengte,  staat  een  bok  van  bamboe,  ter  hoogte  van  9 

rijnl.  voeten,  en  hieraan  is  bevestigd  een  bamboezen  mast, 

welke  13 i/2  voeten  boven  den  bok  uitsteekt.  Het  boveneinde 

van  dezen  mast  is  voorzien  van  eenen  bol  van  ovalen  vorm  en  6 1/2 

tot  31/2  voeten  doorsnede.  Het  vlot  ligt  ten  anker  voor  een 

oud  kanon  van  400  of  500  ned.  ponden  zwaarte  en  eene  ijze- 
ren ketting  ter  lengte  van  20  vademen. 

Dit  merk  is  geplaatst  op  12 i/g  vadem  diepte  (zandgrond)  r 

ongeveer  100  ned-  ellen  beoosten  het  wrak,  waarvan  de  anker- 

peilingen waren: 
Het  eiland  klein     Lembeh   o.    ten  n.  iets  o. 

Een     zigtbare  hoek   n.  o.  i/o  n. 
De     vla^ffestok   w.    ten  11. 

Gezagvoerders  van  schepen  die  de  reede  van  Kenia  naderen, 

zullen  dus  wel  doen  met  ten  anker  te  komen  binnen  l!/o  of  2 

kabellcngten  afstands  van  het  baken,  te  rekenen  van  het  noor- 
den door  het  westen    naar  het  zuiden. 

G.  De  Hoedekenkerk's  klip,  ten  zuiden  van  het  eiland  Kra- 
katou,  omtrent  welker  aanwezigheid  langen  tijd  onzekerheid 

bestaat  en  die  ten  onregte  van  de  meeste  engelsche  zeekaar- 

ten was  afgelaten,    doch    op  de    hollaudsche    kaarten    op  nieuw 
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geplaatst,  op   grond    dat  zij    op   de   oude  liollandsche  kompa 

nies  kaarten  voorkomt,  schijnt  werkelijk  te  bestaan. 

Volgens  berigt  van  den  havenmeester  te  Anjer  toch,  zou,  in 

maarl  L8.51,  een  hamburger  schip  elf  Btooten  op  deze  klip  ge- 

daan hebben  en  men  bij  die  gelegenheid  hebben  bevonden,  dat 

zij  gelegen  is  ongeveer  '  g  duitsche  mijl  van  de  plaats  alstoen 

aangewezen  op  de  nieuwe  hollandsche  zeekaarten. 

de  heer  Danikes,  in  der  tijd  eerste  stuurman 

op  het  nederlandsch^indische  schip  Abdul  Hassim,  gezagvoer- 

der said  Aii  lïvi>\ss[,  berigt,  dal  genoemd  schip,  den  8n  Julij 

L848!  even  op  bedoelde  klip  heeft  gestooten. 

Hei  schip  ging  14  voeten  diep  en  men  peilde  onmiddellijk 

na  het  stooten,  de  piek  van  Krakatou  n.  o.  ]/o  n.,  terwijl  de 

naaste  afstand  tot  dit  eiland  gegist  werd  II/2  m]fl  te  bedragen, 

liet  schip  te  veel  vaart  loopende.  had  men  geene  gelegenheid 

om  te  looden.  Niettegenstaande  deze  laatste  opgave  nagenoeg 

overeenstem!  met  de  eerste,  en  men  dus  genegen  zou  zijn  te 

besluiten,  dat  de  Eïoedekenkerk's  klip  werkelijk  op  de  aange- 
duide plaats  gelegen  is,  heeft  Zr.  Ms.  stoomschip  Vesuvius,  uit- 

gezonden om  de  klip  op  te  sporen,  sedert  vruchteloos,  geduren- 

de verscheidene  dagen,  op  de  aangegevene  hoogte  gekruist  en 

aldaar  gevonden  70  tot  S0  vademen  diepte.  Ook  een  brit- 

sche  oorlogschoener,  the  SaraCen,  kapt.  Riciiakds,  heeft  vrucli- 

os  naar  de  klip  gezocht,  zoodat  de  juiste  ligging  alsnog 

nader   bepaald   zal   moeten   worden. 

7.  Ten  gevolge  van  het  voornemen  tot  oprigting  vancenen, 

uit  Nederland  verwacht  wordenden  ,  nieuwen  lichttoestel,  bestemd 

om  op  den  vuurtoren  van  Anjer  geplaatst  te  worden,  en  welk 

licht  tot  buiten  8t.  Nikolaas  jamt  of  oj)  omstreeks  4  duitsche 

mijlen  zigtbaar  zal  moeten  zijn,  is  bepaald  geworden,  dat  het 

bestaande  kustlicht  op  den  vierden  hoek  in  straat 

Sunda,  te  rekenen  van  den  1  -  ptember  L854,  zal  ophouden 
te  branden. 

Vj  ontsteking  van  het   nieuwe  kustlichl  zal  ten  behoor- 

lijken   tijd';    aan    het    publiek  mededeeling  worden  gedaan. 

D     kapitein  luitenant  ter  zee  J.  J.  Van  deb  MqoRE,kom- 
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man  derende  Zr.  Ms.  stoomschip  Merapi,  heeft  een  rif  ontdekt  in 

straat  Makassar,  gelegen  op  4°  43',  zuiderbreedte  en  118°  55' 
oosterlen  gte.  Aan  boord  van  genoemd  stoomschip  werd,  ter- 

wijl men  op  bedoeld  rif  aan  den  grond  zat,  gepeild:  het  weste- 

lijkste der  Kapo  Posan g-eilanden  tusschen  oost  en  o.  z.  o.  3/-i 

o.  naar  gissing  op  1  l/^  mijl  afstands,  en  een  zuidelijker  en  iets 

verder  afgelegen  eiland  van  de  Kapo  Posang-groep  tusschen 

o.  z.  o.  !/4  o.  en  z.  o.  ten  o.  3/4  o. 

Het  rif,  dat  met  laag  water  vooral  aan  de  buiten-  of  west- 

zijde droog  valt,  is  zeer  steil,  daar  aan  boord  van  de  Merapi 

gelood  werd :  voor  en  bij  de  valreep  1  vadem ,  achter  het  roer 

22  vademen,  en  op  2  sloepslengten  afstands  achter  het  schip  40 

en  50  vademen.  Het  verval  van  water  op  het  rif  werd  bevon- 

den te  bedraden   8  voeten. 

Uit  deze  ontdekking  volgt,  dat  de  westergrens  van  den  Sper- 

monde-archipel  niet  zoo  digt  mag  genaderd  worden  als  op  de 
kaart  van  straat  Makassar  door  den  luitenant  ter  zee  Smits 

is  aangewezen,  en  dat  het  geraden  is,  minstens  2  mijlen  ten 

westen    van    de  Kapo  Posan  g-eilanden  verwijderd  te  blijven. 

9.  De  gezagvoerder  W.  F.  Broeksmit  van  het  nederlandsch 

fregatschip  Bato,  komende  van  Van  Diemenslancl,  rapporteert, 

dat  hij  in  Torresstraat  41  schipbreukelingen  van  3  engelsche 

schepen  aan  boord  opgenomen  heeft,  namelijk:  van  de  Patima, 

gezagvoerder  Hardie,  de  Thomasin,  gezagvoerder  Holners,  en 

de  Elisabeth,  gezagvoerder  Charchyle,  allen  bestemd  van  Au- 

stralië naar  Singapoera,  De  eerste  en  laatste  zijn  gestrand  op 

Great  detached  reef,  en  de  tweede  op  een  onbekend  rif,  gelegen 

op  16°  29'   z.  br.  en  148°  5'  o.  1.  Greenwich. 
10.  Het  nederlandsche  koopvaardijschep  Adriana  Petronella, 

gezagvoerder  A.  A.  Brocx,  heeft,  den  30n  Augustus  1854,  ge- 

stooten  op  een  tot  dus  verre  onbekend  koraalrif,  hetwelk  ge- 

schat werd  slechts  eene  halve  scheepslengte  groot,  en  13  tot 

16  voeten  onder  de  oppervlakte  der  zee,  bij  laagwaterstand , 

gelegen  te  zijn.  Men  peilde  bij  het  stooten:  den  n.  w.  hoek 

van  Kangeang  o.  1/jj  n.  en  den  z.  w.  hoek  van  Kangeang 

of  Tanjong    Batoe    Tettec   o.    z.    o.    1/4  o.     Volgens  deze  pei- 
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tingen  en  de  waarnemingen  aan  boord  van  liet  schip,  is  de 

Ligging  van  dit  gevaar:  6°  5fc'  z.  br.  en  115°  O1  30"  o.  1. 
Greenwich,  ongeveer  L1  4  mijlen  west  van  den  n.  w.  hoek  van 

Kangeang.  Bij  dit  rif,  dat  door  geene  branding  of  verkleuring 

van   water   verkenbaar  was,   en    eerst   gezien    kou  worden  toen 

men     er    zich    op   bevond,    werd    56    vademen    water   gelood. 

liet  genoemde  schip  bekwam  bij  die  gelegenheid  een  gevaar- 

lijk lek,  waardoor  men  verpligt  was  op  het  strand  van  Poeloe 

Sapbedi    te    loopen,   teil    einde   niet    in    diep  water   te    zinlcen. 

11.     De   luitenant     ter  zee    lc    klasse    V.    A.    MATTHYSINjkom- 

manderende    Z.    Bf.  stoomschip    Vesavius,    onderzocht   onlangs 

eene  reede  aan  de  z.  z.  w.  zijde  van  het  eiland  Dwars  in  den 

,  in  straat  Sunda.  Men  bevond  bij  die  gelegenheid,  dat 

aldaar  over  het  algemeen  goede  ankergrond  aanwezig  is  en  eene 

geschikte  tijdelijke  ankerplaats  gevonden  wordt  in  de  volgende 

peilingen: 
> 

de   n.  w.  hoek  van   Dwars  in  den  weg  n.  tot  n.  n.  w. 
de  zuidhoek  van  dito  o.  z.  o.  tot  z.  o.  t.  o. 

12.  Op  de  karang  Djeroek,  gelegen  in  de  nabijheid  van  Ta- 

gal,  is  een  merk  geplaatst,  bestaande  in  een  houten,  wit  ge- 

verwd,  kroisbaken,  ruim  17  rijnl  voeten  boven  water  uitste- 

kende en  gelegen  in  de  navolgende  peilingen  met  het  minwij- 
zend  kompas: 

van   (Un   vlaggestok   te  Tasral.  11.   55°  o. 

van  de  reede  van  Tagal.  n.    73!/2    °- 

13.  De  gezagvoerder  Tïn  Boekil  van  het  nederlandsche  schip 

Nassau  berigt,  dat  het  nederlandsche  barkschip  Lamina  Elisabeth 

onlangs    heeft    gestooten    op    een   rit'  in   de  nabijheid  van  Groot 
ma   en  gelegen,  volgens  opgave  van  den  gezagvoerder  van 

genoemden   bodem,  in   de    volgende  peilingen: 

PJ    8  ii    en    Po.    Janti    bijna    in    elkander  11.  t.  o.  3  4  o. 

Q     aong    EUnaij.  n.  t.  w.  '• 
Het  naaste  hooge  land  bij  den  o.  kant  van  Xatuna  w.  n.  w.  :;    y  w, 

De  zuidpunt   van   idem.  w.    I  72  n. 
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De  hoek  van  Poeloe  Tanjong  Lagong  w.  z.  w.  7/g  w.  a  w.  t.  z. 
14.  Het  gouvernement  heeft  besloten  eene  hervorming  en 

betere  inrigting  te  brengen,  in  de  bebakening  van  de  reede 

van    Batavia  en  derwaarts  geleidende  vaarwaters. 

Bij  besluit  is  bepaald: 

A.  Dat  er  voortaan  twee  soorten  van  baken  aangenomen  zul- 

len worden,  namelijk  de  eene  soort  aan  het  boveneinde 

voorzien  van  eenen  bol  en  de  andere  op  gelijke  wijze 

van  eenen  kegel,  tot  aanduiding  van  de  vaarwaters  naar 
en  van  de  reede  van  Batavia  zelve. 

B.  Dat  de  beide  zijden  der  drie  groote  naar  de  reede  van 

Batavia  geleidende  vaarwaters  van  deze  twee  soorten  van 

baken  zullen  voorzien  worden  m  dezer  voege,  dat  de 

eene  zijde  van  het  vaarwater  steeds  baken  met  bollen  en 

de  andere  zijde  baken  met  kegels  zullen  voeren,  of 

wel,  dat  de  schepen  in  het  zeilen  naar  Batavia,  door  een 

der  drie  groote  vaarwaters,  de  baken  met  bollen  steeds 

aan  stuurboord,  en  de  baken  met  kegels  steeds  aan  bak- 
boord van  zich  moeten  houden. 

C.  Dat  de  volgende  punten  van  baken  voorzien  zullen 
worden : 

I.  Het  icestelijk  binnenvaarwater ,  beginnende  bij  den 

Menscheneter  en  verder  loopende  ten  zuiden  langs  de 

Kombuizen  en  Middelburg,  en  ten  westen  langs  Onrust 

en  Kuiper. 

a.  Baken  met  bollen: 

het  noordeinde  van  het  rif  van  den  Menscheneter, 

het  noordeinde  van  het  rif  van    Ontong  Java, 

de  Mathilda  klip, 

de  klip  ten  zuidwesten  van  Kuiper , 

Rei  gersdaal- droogte ; 

b.  Baken  met  kegels: 

de  karang  Tongara, 
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de  zuid  k   van  de    westelijkste    tier    klippen    aan 

de  westzijde  dei  Groote   Kombuis. 

de  karang  Loembong. 

•   zuiden   van  de  kleine  Kombuis, 
de  Meinderts  d] 

de  k  Cetappan  of  Kanapan, 

de  zuidpunt  van  bet  ril'  vau  Middelburg. 
de  steen  van  Ourusl . 

de  westpunt   van  het  rif  ten  noordwesten  van   Kuiper, 
hei  rif  vau  Purmerend. 

11.    i!  lijk    buitenvaarwater y  ten  noorden    langs  de 
Kombuizen,  tusschen  de  eilanden  Rotterdam  en  Haarlem, 

en  tusschen    Rijnlands- en  Neptunus-droog- 
ten  door. 

o.   Baken  met  bollen: 

de  noordwestelij  kstc  der  klippen  ten  Noorden  van   Mid- 
delburg, 

de  kan:  i  Obi  bij  Rotterdam, 

het  Wa]  Purmerend, 

de  Rijnlands  droogte. 

b.  Baken  met  kegels: 

de  karang  Poclo  Aijer,  bewcsten  Hoorn, 

de  Neptunus  droogte, 

ng  Pipa,  digt  ten   zuiden   der  Tas-op. 

111.    ilet  oosteb'j  :lcr,  ten    zuiden    van    den    Vader- 
-bank   langs. 

a.   '  mei   bollen  : 

'!    |  vademen,    gelegen    l/4    mijl    ten 
\  ra   de  bank  uit, 

de  zuidpunt   van   de   ban]  uk. 

'  iken  nu  1   kegels: 
noordelijkste  der  klippen,    ten    noordwesten    in    de 

ld  vau  Tandjong  Triok. 

D    1  ...  b  art  zal  i 

G3 
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E.  Dat  behalve  de  bol-  en  kegelbaken  tot  aanduiding  van 

het  vaarwater,  de  grenzen  van  eenig  gevaar  nader  aan- 

gewezen zullen  kunnen  worden  door  eenvoudige  gewone 

palen,  daar  waar  zoodanige  nadere  aanduiding  noodig 

wordt  geacht. 

De  verschillende  baken  in  de  vaarwaters  van  Batavia,  zullen 

geleidelijk  volgens  de  bovenstaande  grondslagen  veranderd  en 

ingerigt  worden. 



SCH  E  [KUNDIG  O  N  D E  K Z 0  E K , 

v\.\    1  ENIGE 

MINERALE    WATEREN,    ÜIT    DE   GEBERGTEN   VAN 

NGANTANG, 
AFDEELING  MALANG,  RESIDENTIE  PASOEROEAN; 

DOOR 

3.     X      .ILTIUÜKK. 

De    navolgende   onderzoekingen   liebben    haren    oorsprong   te 

danken  aan  de  goedheid  van  den  lieer  Brok kmeijer,  die    zich 

\vd  heeft  willen  beijveren  eenige  minerale  wateren   en  naturaliën 

te  verzamelen  in  den  omtrek  zijner   vroegere  standplaats    Pasoe- 
roean ,  om  die  ter  onderzoeking  der  Natuurkundige  Yereeniging 

n  edeilandsch  Indië  aan  te  bieden.   Het  een  en  ander  is  als  volgt : 

J.    Een  llesch    met    mineraalwater,  met  liet  opschrift:    Water 

uit    de    laauwwarme   bronnen  langs  het    gebergte  Goenong  Los- 
koesan.  in  het  distrikt  Ngantang.  afdeelin^  Malansc 

van  de  residentie  Pasoeroean. 

2.  /  •  met  mineraalwater:    uit  de    warme   bron  te  Si- 

:i,  nabij  Sisir,  ook  genaamd  Batoe,  distrikt  Penangoengan , 

afdeeling  Malang,  residentie  Pasoeroean.  0  Okt.  1854.     Warmte 

110°  Fahr. 

3.  E"n  pakje  met  afzctscl   uit   hot   water  der  warme    bron    te •iti. 

Notulen  tnnrsvergadering    van  de  Xatuurkundige 

i    lerlandsch  [ndië,  gehouden  den  12"  Novem- 
chr    V    l,i,l.  Dl    \  111 
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Ten  gevolge  mijner  aanmerking  hieromtrent  (notulen  der  be- 

stuursverg.  9  Jan.  1855)  zijn  ons  van  genoemd  lid  (not.  be- 

stuursverg.  21.  Eebr.  1855)  nog  geworden: 

4.  Twee  flesschen  met  water  uit  de  warme  bron  Djatus,  in 

de  nabijheid  van  het  gebergte  Koekoesan ,  nabij  cle  hoofdplaats 

van  het  distrikt  Ngantang,  temp.  81°;  en  twee  flesschen,  ge- 

merkt: warme    bron  "Djatus,  distr.  Ngantang. 
5.  Twee  flesschen:  water  uit  de  bron    Koekoesan,  tesren    het 

7  o 

gebergte  Koekoesan,  distrikt   Ngantang. 

6.  Een  flesch:  water  uit  de  kleinere  warme  bron  te  Sigori- 

ti,  op  de  grens  van  het  distrikt  Penangoengan ,  nabij  de 

hoofdplaats  Batoe,  ook  Sisir  genaamd.     Warmte   t=!  114°  Pahr. 
7.  Twee  flesschen:  water  uit  de  warme  bron  Grindi  in  de 

nabijheid  van  het  gebergte  Koekoesan  ,  nabij  de  hoofdplaats  van 

het  distrikt  Ngantang.  Temp.  82°  Fahr. 
8.  Een  potje  met:  kristallisatiën  uit  den  omtrek,  rondom  den 

rand  van  de  warme  bronnen  op  Koekoesan. 
9.  Aarde  uit  de  bron  Grindi  en  twee  met  afzetsel  van  het 

bronwater  omkorste  steenen. 

Met  bereidwilligheid  heb  ik  het  ouderzoek  dezer  verschillen- 

de zaken  op  mij  genomen,  omdat  het  mij  van  belang  toescheen 

uit  meer  dan  een  oogpunt  met  eenige  naauwkeurigheid  de  be- 

standdeelen  te  bepalen,  die,  het  zij  voor  geneeskunde,  hetzij 

voor  techniek  in  aanmerking  mogten  kunnen  komen.  In  hoe- 

verre daarin  aan  de  verwachting  voldaan  is,  zal  uit  de  analy- 

sen blijken.  Maar  ook,  al  waren  er  geene  zelfstandigheden  in 

voorhanden,  wer  aanwending  voor  de  geneeskunde  van  belang 

mogt  worden  geacht,  al  kwamen  er  geene  stoffen  in  voor, 

wier  afzondering  aan  techniek  of  industrie  eenige  voordeden 

konden  beloven:  uit  een  wetenschappelijk  oogpunt  mag  het 

niet  onverschillig  zijn,  bekend  te  geraken  met  de  eigenschappen 

der  ligchamen,  welke  laatste  die  aan  de  aardkorst  ontleenden, 

en  haar  in  menig  opzigt  terugspi egelcn.  Geven  afzonderlijke  ge- 

steenten ons  een  denkbeeld  van  de  vorming  der  aarde,  de  wa- 

teren, die  hen  besproeiden  zullen  een  groot  gedeelte  hunner 

bestanddcclen  bevatten,  en  dus  menige  eigenschap  daarmede  ge- 
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in  i  hebben,  of  die  dikwijls  moer  sprekend  maken.  Tot  eene 

Ie  kennis  van  een  gedeelte  der  aardoppervlakte  is  eene 

mis  van  de  eigenschappen  harei  wateren  noodza 

lijk;  want  deze  alleen  geven  ons  veelal 4**dzaken  aan  de  hand, 

die  aan  mineralen  óf  niet  zijn  waar  te  nemen  óf  ons  gemakke- 

lijk 01 
i  ik  de  bezending  wateren  en  gesteenten  ontvangen  had, 

deinsde  ik  eenigzins  terng  voor  de  vele  werkzaamheden  aan  liet 

ond  verbonden,    in    de   omstandigheden,   waarin   ik    mij 

I    sen  scheikundig  laboratorium  stond  ivn  mijnen  dien- 

•ne    middelen    waren    ter   mijner    beschikking,    de   tijd 
,:j  worden  nitgewoekerd.     Deze  onderzoekingen  zijn 

>  geschied  in  mijn  eigen  woonvertrek,  nagenoeg  met  eigen 

middelen,  in  tien  weinigen    tijd,  die  eene    drukke  vermoeijende 

dienst  mij  oi  i  ei  vele   gebreken    aan  zijn  blij- 

•eelie  niet  genoegzaam  zijn  uitge- 

kt,  onder  de  de  omstandigheden   hoop  ik  voldaan    te 

hebben  aan  de  vereerende  uitnoodiging  der  Vereeniging,  aan  de 

taak  welke  ik  mij  heb  opgelegd. 

/.  I  .  en  kwalitatief  onderzoek  naar  de  bestanddeelen 

der  wateren. 

De  v  Koekoesan  (1)  (]),  Sigoriti,   Djatus,   Grin- 

iii   (TT),  zijn  alle  helder  en    kleurloos,  en  met    uit- 

■  ter  van  Koekoesan,  de  eerste  maal  ontvangen,    geheel    ver- 

i  naderhand  i<  ing  nder  denzelfden    imam,  zijn  deze 

■    ';  ■  rl,t ,  en  licb  ik  die  nr  ekoesan  (I) 

en  K  ren    van    Sigoriti,  die,    zeoali  nader- 
'isch  zijn. 
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zondering  van  dat  van  Koekoesan  (I),  waarin  ik  sporen  van 

zwavel  waterstof  zuur  gevonden  heb,  reukeloos.  De  reaktie  is 

zonder  uitzondering  alkalisch ,  en  wel  vertoont  zich  die  het 

sterkst  bij  dat  van  Sigoriti ;  dan  volgt  dat  van  Djatus,  van 

Grindi,  van  Koekoesan  (II)  Q-).  De  smaak  is  zoutachtig  met 
eenen  bitteren  nasmaak;  de  mate  daarvan  stemt  overeen  met  de 

later  op  te  geven  hoeveelheden  chloorsodium  en  chloormagne- 
sium  der  verschillende  wateren.  Door  koken  ontwikkelen  zich 

betrekkelijk  weinig  gasbellen,  zoodat  deze  wateren  zeer  arm  zijn 

aan  koolzuur,  voor  zoo  verre  dit  bikarbonaten  had  kunnen  vor- 
men. Trouwens  uit  de  alkalische  reaktie  is  dit  wel  reeds  te 

besluiten. 

Aan  de  lucht  gaat  de  helderheid  verloren.  Er  vormen  zich 

aan  de  oppervlakte  kleine  kristallen,  die  zich  als  een  netwerk 

daarover  uitbreiden.  Na  eenigen  tijd  vallen  er  broze  kistal- 

korsten  op  den  bodem,  waarvan  zelfs  reeds  eene,  ofschoon  zeer 

geringe,  hoeveelheid  in  de  flesschen  zich  heeft  afgezet.  Deze 

zeer  kleine  kristallen  hebben,  onder  het  mikroskoop  gezien, 

denzelfden  vorm  als  de  korrels,  die  ontstaan  door  het  preci- 

piteren  van  een  oplosbaar  kalkzout  met  koolzure  alkaliën  (zie 

het  mikroskoop  van  P.  Harting,  deel  II,  bladz.  231). 

Deze  kristallen  worden  in  grootere  m  ate  afgescheiden  door 

de  kookhitte.  Hierbij  neemt  de  alkalische  reaktie  zeer  toe,  het- 

welk, zooals  later  ten  duidelijkste  zal  blijken,  niet  is  toe  te  schrij- 

ven aan  de  ontleding  van  bikarbonaten ,  waaraan,  na  het  boven 

gezegde,  ook  moeijelijk  kan  gedacht  worden,  maar  aan  de  ont- 

leding eener  verbinding,  waarop  wij  later  zullen  terug  komen. 

Dit  door  door  de  kookhitte  afgescheiden  bezinksel,  dat  bij 

Grindi,  Sigoriti  en  Djatus  door  ijzeroxyde  eenigzins  gekleurd 

is,  verdwijnt  gedeeltelijk  na  bekoeling  van  het  water  en  staan 

aan  de  lucht.  Wordt  de  koking  verder  voortgezet ,  dan  scheidt 

zich  bij  sommige,  Koekoesan  (I)  (vroeger  reeds  waargenomen) 

Sigoriti  en    Djatus,    een     wit    vlokkig     neerslag    af   van    carb. 

(J)     Van  Koekoesan  (I)  heb  ik  dit  rvjet   vergelijkend    kunnen  nagaan  ,  omdat  de 
inhoud  der  flesch  reeds  verbruikt   wan. 
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magn.,  de  vloeistof  verkrijgt  eenen  meer  zuiver  zomen  smaak, 

maai  reageert  niettemin  nog  sterk  alkalisch.  Bij  het  water  van 

tan  (II)  vormen  zich  ook  kristalnaalden,  gedeeltelijk 

koncentrisch  srd,  van  sulphas  calcis,  wanneer  devloei- 

toi  gering  volume  is  verdampt.  Door  behandeling  van 

liet  tol  gering  volumen  verdampte  water  met  zeezoutzuur,  blij- 

ven zij  het  langst  terug  en  zijn  dan  gemakkelijk  te  herkennen. 

De  zoutmassa,  die  na  drooging  bij  120ü — 130  blijft:, 

■in.s  gekleurd  door  org.  stof,  bij  andere  ook  gedeeltelijk 
door  ij/  Zij    trekt    water    aan,    vervloeit,    en    reageert 

zonder  uitzondering  sterk  alkalisch.  Na  gloeijing  blijft  eene 

zuiver  witte  zoutmassa  terug,  die  mede  alkalisch  reageert,  of- 

schoon in  hoogst  geringe  mate,  en  bij  het  gloeijen,  door  het 

>1   gehalte  aan   keukenzout,  sterk  dekrepiteert. 

Ziedaar  in  algemeene  trekken  de  eigenschappen  der  genocm- 
wateren  geschetst,  zooals  zij  zich  voordoen  aan  de  lucht 

en  b:j  verdamping.  Reeds  blijkt  daaruit  de  aanwezigheid  der 

-te  bestanddéelen ;  en  aangezien  zij  bij  de  kwantitatieve  be- 

palingen alle  staan  opgeteekend,  onthoud  ik  mij  hier  verder 

onnoodig  uit  te  wijden,  hoe  die  kwalitatief  zijn  ontdekt. 

Enkele  punten  verdienen   intusschen   wel  de  aandacht. 

Het  water  van  Sigoriti,  waarvan  de  voornaamste  eieren- 

schappen  samenvallen  met  het  boven  gemelde,  ofschoon  de 

hoeveelheid  opgeloste  zouten  aanmerkelijk  verschilt  met  die  der 

aüdere  wateren,  bevat  in  het  geheel  gee?i  zwavelzuur. 

Ter  opsporing  van  jodium  zijn  200  grm.  van  elk  der 

wateren  bijna  tot  droogwordens  toe  uitgedampt.  Door  een 

mengsel  van  arrowroot  en  chloorwater,  met  eenige  omzig- 

tigheid  toegevoegd,  ontstond  eene  duidelijke,  alhoewel  voorbij- 

gaande, blaauwe  verkleuring  bij  de  wateren  Djatus  en  Koekoes- 

an  (II),  zoodat  slechts  deze  beide  geringe  hoeveelheden  jodium 

bevatten,  te  gering  om  bij  aanwending  van  weinig  water  be- 

paald te  worden  (1). 

0)  Vroeger  roef  bij    het    water    Koekoesan    (T)    niet   in    het    werk    ge- 

lat  ik  niet  xeet  of  dit  sporen  van  joiliura  bevnt. 
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Ik  heb  gemeend  dat  de  mededeeling  dezer  waarnemingen, 

vroeger  tot  eigen  gemak  aangeteekend ,  om  met  de  geaardheid 

der  wateren,  die  toevalliger  wijze  daarin  geheel  overeenstem- 
men ,  bekend  te  worden  ,  niet  onbelangrijk  kan  geacht  worden  ; 

want  alhoewel  in  den  laatsten  tijd  niet  slechts  scheikundigen 

ex  officio,  voor  wie  weinige  letters  en  getallen  dikwijls  meer 

zeggen  dan  vele  bladzijden  druks,  uit  de  bloote  cijfers  (tabel) 

den  aard  en  zamenstelling  der  ligchamen  veeltijds  kunnen  op- 

maken ,  zoo  zou  men  door  enkel  de  naakte  uitkomst  op  te  ge- 

ven, bij  onderzoekingen  van  scheikundigen  aard,  zeer  zeker 

onverstaanbaar  zijn  voor  niet-scheikundigen.  En  ware  dit  nu 

al  niet  een  groot  ongerief:  in  de  aangegeven  eigenschappen  is 

ook  gedeeltelijk  de  basis    gelegen,  voor    volgende   berekeningen. 

II   Gang  der  analijse. 

Alvorens  over  te  gaan  tot  het  opgeven  der  uitkomsten ,  dien 

ik  hier  een  enkel  woord  vooraf  te  doen  gaan  omtrent  de  wijze, 

waarop  de  afzonderlijke  bestanddeel  en  zijn  gevonden  en  bere- 

kend. Hierin  is  over  het  algemeen  de  volgorde  in  acht  geno- 

men, die  gewoonlijk  bij  wateranalysen  ten  grondslag  ligt  en 

reeds  bij  vroegere  gelegenheid  is  opgegeven.  Het  een  en  an- 
der valt  er  intusschen  nog  op  te  merken. 

Bepalingen  van  het  koolzuur-gehalte  zijn  niet  door  mij  in 

het  werk  gesteld,  eensdeels  omdat  de  hoeveelheid  water,  waar- 

over ik  te  beschikken  had,  niet  zeer  groot  was,  maar  anderen- 

deels, en  dit  is  wel  de  voorname  reden,  omdat  ik  de  gewo- 

ne wijze  van  bepaling  niet  vertrouw  voor  alle  soorten  van 

wateren,  inzonderheid  niet  voor  alkalische,  die  koolzure  soda 

bevatten,  om  nader  op  te  geven  redenen. 

Het  jodium-gehalte  der  wateren  Djatus  en  Koekoesan  (II), 
ofschoon  misschien  niet  geheel  van  belang  ontbloot,  is  mede 

niet  bepaald  om  de  geringe  hoeveelheid;  om  dezelfde  reden  niet 

liet  zwavclwaterstofgas ,  waarvan  sporen  door  mij  zijn  waarge- 
nomen in  het  water  Koekoesan   (T). 

De  hoeveelheid    vaste    béstanddeelen    is    slechts    bij  nadering 
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ild,  namelijk  door  gloeijing.     fcieer  dan  eenige  andere  wijze 

om  der  waarheid  zo  >i  plijk  nabij  te  kinnen 

Want  ook  op  eene  lagere  temperatuur  ( l  rl< )  L50°C.)  heeft 
er  ontleding  der  zoutmassa  plaats,  maar  bovendien  boaden  de 
chloorsodium  kristallen  met  kracht  water  terug,  carb.  sodae  trekt 

snel  water  aan,  enz. 

Overigens  is  gehandeld  als  volgt: 

Ter  chloor-en  zwavelzuurbepaling  zijn  afzonderlijke  hoeveelhe- 

den water,  doorgaans  200  gnn.  in  aanwendig  genomen. 

Tot  bepaling  van  liet  kieselzuur,  ijzerozyde  en  aluinaarde, 

kalk  en  magnesia,  diende  dezelfde  hoeveelheid  vloeistof.  In 

den  regel  werden  200  grm.  met  zeezoutznur  op  een  zand- 

bad,  daarna  in  een  waterbad, tot  droog  wordens  toe  uitgedampt, 

mei  zeezoutznur  behandeld,  het  afgescheiden  kieselzuur  afgefil- 
treerd,  uit  het  llltraat  het  ijzcroxyde  en  de  aluinaarde  door 

koolzuur  vrije  ammonia  neergeslagen,  uit  het  Bitraat  vervolgens 

de  kalk  door  ammonia  en  oxalas-ammoniae ,  en  eindelijk  de 

magnesia  door  phosphorzurc  soda. 

Sodium  en  potassium  werden  bepaald  door  eene  afzonderlijke 

hoeveelheid  water  met  aqua  barytae  te  koken,  af  te  filtreren, 

de  overvloedige  bariet  door  koken  met  carb.  amm.  te  verwijde- 

ren ,  vervolgens  uit  te  dampen,  te  gloeijen ,  enz. 

Bij   deze  bewerking  werd  de  vloeistof,  oorspronkelijk  in   aan- 

wending genomen,   eerst    zwak  zuur    gemaakt   met  acid.    hydro- 

chlor.,  en   eindelijk,  nadat   het  mengsel   van   chloorpotassium   en 

chloorsodium   gegloeid   was   en   gewogen,   dit   in   water    opgelost, 

onopgeloste  gedeelte  gegloeid  >_rcn  en  van    de    hoe- 

heid    chloorsodium    en    chloorpol    afgetrokken.     De  heldere 

'  werd  nu  met   chloorplatinum   in   een  waterbad  tot  droog 
wordens  toe   uitgedampt,  behandeld  met    een  mengsel  van   3  dec- 

len   alkohol    \  [bij    2S"    C.   (1)   en    J    deel   aether    sulj.hu- 

ricus,  bij    11"  — J  2 0 ̂   gedroogd,  enz. 

-r  de  ovrrqro  jtc  hoeveelheid  cliluorsodimn  was  bet  zerr  niocijclijk  dit  met 

r:i  nikuli'jl  te  UT\vij<lcrcn 
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De    uitkomsten    der   analysen    zijn    berekend    naar    Webers 
Atomgewichts-Tabellen,  Nachtrag  zura  H.  Rosé,  1852. 

III  Mineraalwater    van   Sigoriti  (I  en  IL) 

Gebruik  makende  van  de  brieven  door  den  heer  Broek- 
meijer  der  Natuurt  Vereeniging  toegezonden,  zal  ik  bij  elk 
water  datgene  opgeven ,  wat  daaromtrent  is  medegedeeld. 

Uittreksel  eener  missive,  gedagteekend  Pasoeroean,  14  Febr 1855. 

//  Zooals  bekend  is  wordt  het  distrikt  Ngantang  door  hoog 
//gebergte  omgrensd  en  samengesteld.  De  hoofdplaats  van 
//het  distrikt  is,  volgens  den  bestaanden  weg,  tusschen  en  over 
//het  gebergte,  15  palen  (welke  te  paard  moeten  afgeleerd 
//worden)  van  Batoe  of  Sisir  (de  hoofddessa  van  het  dL 
//trikt  Penangoengan),  en  12  palen  van  de  hoofdplaats  Ma- 
//lang  gelegen." 

//Van  af  Batoe,  op  2840  of  2794  v.  boven    de    oppervlakte 
//der  zee  gelegen,  rijst  de  weg  eerst  over  het  alleen   met   lang 
//gras  en  zeldzame  boomen  en    varens   begroeide,    door    de    in- 
//landers  genoemde  Goenong  Maron  tot  nabij  de  dessa  Poedjong. 
//Van  hier  leidt  de  weg  met    afwisselende    rijzingen   en    dalin- 
//gen  tusschen  eene  rijke  vegetatie  en  te  midden   van  bloeijen- 
//de    koffijtuinen    naar   de    hoofdplaats    Ngantang,  op    1914  of 
//1852  voet    gelegen.     Het  digtst   nabij    de   hoofddessa    Ngan- 
//tang  liggen  de  gebergten,  genaamd  Koekoesan    en  Koeroean, 

//welke   benamingen  gegeven  zijn  wegens  de  gelijkenis  van  een'   - //der   bergen  van  de  schakel  op  eene   omgekeerde  rijstmand  en 
//wegens  de  overeenkomst,  die  een   op  het  andere  gebergte  ge- 
//lege  steenklomp  heeft  met  eene  vogelkooi" 

//  Op  ongeveer  drie  palen  afstands  van  Batoe  ligt  in  een  dal 
//de  bekende  bron  Sigoriti.  Gewoonlijk  wordt  bij  het  ver- 

gaderen van  bronwater  alleen  dat  uit  de  grootste' bron ,  wel- 
//ke  ±  8  voet  in  diameter  heeft,  genomen.  Ook  uit'  deze //bron  is  het  vroeger  der  direktie  aangeboden  bronwater  door 
//mij  genomen.     Een  goede  thermometer  toonde  dat  mijne  vroe- 
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rrgere  opgave  onjuist  is,  en  teekende    bij   eene  luchttemperatuur 

rvan   82^  de  warmte  van  het  bronwater  op   L08 
»  \\\  de  nabijheid  van  zoo  even  bedoelde  bron  en  te^en 

f  den  voet  van  liet  vervallen  en  verwaarloosd  hindoe-tempel- 

"  tje  is  eene  tweede  kleinere  bron,  in  welke  de  thermometer 

/'bij  herhaalde  waarnemingen  tot  115°,  bij  eene  luchttempera- 

tuur van  82°,  steeg.  Uit  deze  tweede  bron  is  door  mij  dit 

/-maal  eene  flesch  water  gevuld,  welke,  enz." 
//Vooral  in  het  belang  der  lijders  van  het  rekonvalescenten- 

// gesticht  te  Malang,  dat  bijna  voltooid  is,  en  waarschijnlijk 

//  eerlang  betrokken  zal  worden ,  is  eene  naauwkeurige  kennis 

/'  der  bestanddeeleu  van   deze  bronnen  hoogst  belangrijk.1"' 
//  Behalve  de  genoemde  bronnen  is  er  nog  eene  derde  bronwei, 

// welke  echter  slechts  zeer  weinig  water  schijnt  op  te  leveren  en 

//alleen  weinige  gas-opborrelingen  toont.  Het  water  van  deze 

f  bron  is  door  ingevallen  plantaardige  bestanddeelen  groen. 

//  "Waarschijnlijk  zal  het  rekonvalescenten-gesticht  deze  bronnen 
//  uit  de  vergetelheid  en  verwaarloozing ,  waarin  ze  nu  verkee- 

//  ren ,  rukken ,  doch  daartoe  is  ook  eene  goede  analijse  noo- 

//  dig." 
//Van  af  Sigoriti  tot  aan  de  hoofdplaats  Ngantang,  bevin- 

// den  zich  geenc  bronnen,  wel  digt  bij  de  hoofddessa  eenige 

//straks  te  noemen  met  bron-  en  regenwater  gevulde  poe- 

len." 
Op  bladz.  1189  en  vervolg  van  Junghujin's  Java  enz.  vin- 

den we  eene  naauwkeurige  beschrijving  van  de  bronnen  van 

Sigoriti  en  van  de  landstreek ,  waarin  zij  liggen.  Een  en 
ander  komt  zeer  wel  overeen  met  hetgeen  door  den  heer 

Broekmeuer  minder  breedvoerig  beschreven   is. 

//Uithoofde  het  distrikt  Batoe,  in  de  nabijheid  van  den  pa- 

//sangrahan  eene  hoogte  van  ongeveer  2700  voet  bereikt,  zoo 

//  geniet  men  aldaar  eene  zeer  gematigde  luchtsgesteldheid ;  de 

//  bodem  is  rijk  bebouwd  en  levert  eene  groote  hoeveelheid 

//  koffij   op."' 
//Eene  warme  bron,  eenige  palen  westwaarts  van  Sisir  gele- 

//  gen,  mag  niet  met  stilzwijgen  worden  voorbijgegaan.     Zij  ont- 
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//springt  op  den  achtergrond  van  een  nevendal  van  zeer  ge- 

//rincce  uitgebreidheid ,  in  eene  dalvormi^e  bo°-t  van  de  bererhel- 

//ling,  gelegen  tusschen  den  goenoeng  Panderman  en  het  begin 

//van  den  dwarsdam  Radjig-wesi;  dit  nevendal  en  de  beek, 

//welke  in  eene  noordoostelijke  rigting  al  murmelend  door  het- 

// zelve  vliedt,  dalen  allengs  naar  de  zijde  van  het  hoofddal 

//van  Batoe.  Op  deze  wijze  wordt  de  kleine  dalgrond  aan 

//  drie  zijden  door  grazige,  tamelijk  steile  hellingen  omsloten , 

//en  is  hij  slechts  aan  eene  zijde,  namelijk  aan  de  noord- 

// oostzijde,  geopend.  De  bron,  Singoriti  (waarschijnlijk  is  dit 

//  de  plaats  //  Singoredjo1'  op  de  kaart  van  Le  Clercq)  wordt  zij 
//geheeten,  ontspringt  derhalve  aan  den  noordoostelijken  voet 

//van  den  Kawi  en  behoort  tot  het  gebied  van  dezen  voorma- 

//ligen  vulkaan.1' 
//  Het  water  loopt  te  zamen  in  twee  uit  steen  gemetselde 

//bekkens,  welke  op  eenen  afstand  van  ongeveer  20  schreden 

//van  elkander  zijn  gelegen." 
// 1°.  Het  buitenste,  hoogst  gelegen  bekken  is  vierkant,  heeft 

//  eene  middellijn  van  6  voet  en  ligt  onbedekt  in  de  nabijheid 

//der  grondslagen  van  de  muren  van  een  voormalig  tempeltje, 

//  onder  welks  puinhopen  wij  nog  een  doergabeeld  aantroffen. 

//Het  water,  waarin  vele  gasbellen  (van  koolzuur)  opstegen, 

//verspreidde  geen  reuk  en  smaakte  als  water,  waarin  eene  ge- 
tfXuwQ  hoeveelheid  carb.  sodae  is  opgelost.  De  warmtegraad 

//van  het  water,  bij  eene  temperatuur  der  lucht  van  18°  R. 

//in  de  schaduw,  bedroeg  ten   73/4  ure  26°   II." 
// 2°.  Het  benedenste  bekken  is  6  voet  lang,  4  voet  breed, 

/■/l3/4  voet  diep;  over  hetzelve  is  een  bamboezen  huisje  gebouwd. 

//Zoowel  de  bodem  als  de  zijwanden  zijn  bedekt  meteen  oranje- 

//gccl  beslag  (ijzeroxydehydraat),  dat  het  water  allengs  heeft 

//afgezet;  dit  water  verspreidt  geen  reuk,  vertoont  geene  op- 

// stijgende  gasbellen,  en  heeft  een'  flaauwen,  veel  minder  zout- 
//achtigen  smaak  dan  dat  in  het  hooger  gelegene  bekken, 
ft  niet  veel  verschillende  van  dien  van  zuiver  warm  water.  Zijne 

v temperatuur  was  echter  hooger  dan  die  van  het  vorige,  en 

/bedroeg,    op    denzelfden    oogenblik,    35,25°  E.     De    tliermo- 
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v  meter  bleef  gedurende  een  kwartier  uurs  in  het  water.  De 

v hoeveelheid  water,  welke  uil  eene  kleine  sleuf  in  het  bekken 

v stroomt,  bedraagt  iedere  minuut  ongeveer  4  kan,  zoodat  het 

//bekken  binnen  2  uren  vol  loopt.  Bij  het  wegvlieten  \au 

-  het  water  naar  liet  Lager  gelegene  gedeelte  van  het  kleine 

"dal,  vormt  het  allerwege  bezinksels  en  korsten,  welke  van  bui- 

tten licht  grijs,  van  binnen  geelachtig  grijs  van  kleur  en  zeer 

//  hard  zijn.  Hierdoor  zijn  allengs  vrij  uitgestrekte  terrassen  ge- 

//  vormd.  Bij  wijze  van  trappen  dalen  zij  in  den  dalgrond  ne- 

"  der;  boomstammen,  takken,  bamboe-  en  glagah-stengels,  wel- 

"  ke  toevallig  aldaar  op  den  bodem  lagen ,  zijn  met  gelijk 

//beslag  in  den  vorm  eener  korst  overtogen  en,  na  oplossing 

//of  vermolming  van  het  inwendige  ligchaam,  dat  op  die  wijze 

//was  bedekt,  niet  zelden  in  pijpvormige  holle  massen  overge- 

//gaan;  naar  het  schijnt  bestaan  deze  harde  korsten  hoofdzake- 

lijk uit  zwavelzure  kalkaarde  en  aluinaarde,  vermengd  met  kie- 

//selzuur  en  ijzeroxyde." 
//Volgens  een  kwalitatief  onderzoek,  in  het  werk  gesteld  door 

//  den  stads-apotheker  te  Soerabaja ,  waarvan  de  heer  De  Yo- 

//gel  de  vriendelijkheid  heeft  gehad  mij  een  uittreksel  te  doen 

//toekomen,  bevat  het  water  van  het  hoogste,  onbedekte  bek- 

"  ken  (N°  1)  behalve  vrij  koolzuur,  in  32  oneen  water  40  grein 
"  vaste  stollen  ,  als: 

Carbonas  calcis; 

Murias  calcis,  hoofdzakelijk. 

Sulphas  aluminae,  sporen. 

fr  De  temperatuur  in  Juiij  1841  wordt  gezegd  90°  Fahr.  te 

//  hebben  bedragen." 

/'Op  den  20^  November  1844  bevond  ik  dat  de  temperatuur 

«f van  het  water  00,5°  Fahr.  bedroeg.'1 

/'Het    water    in    hei    la:;-er  gelegene,    Ineterc,   met  een   huisje 

//omringde    bekken,    bevatte,   behalve   eenig  vrij   koolzuur,  eene 

//gelijke    hoeveelheid    zouten    als    het    bovenvermelde  water  (4-0 

//grein  m   32  oneen).     Deze  waren: 
Carbonas  ferri. 

Murias  ferri. 
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Carb.  calcis. 

Murias  calcis  (veel). 

Sulphas  calcis. 
Sulphas  magnesiae  (sporen)  (1). 

//De  temperatuur  van  dit  water  bedroeg  in  Jul  ij  1841 — 110° 

//Eahr.     Ik  vond  de  temperatuur  113°  Eahr.11 
Verder  spreekt  de  heer  Junghuhn  van  den  ouderdom  de- 

zer wateren,  daar  zij  waarschijnlijk  reeds  als  geneeskrachtig 

door  de  Hindoe-kolonisten  werden  aangewend.  //  Het  is  wer- 

// keiijk  te  bejammeren,11  dus  gaat  de  schrijver  voort,  //dat  die 
//  vrome  priesters  nog  geene  thermometers  bezaten ,  en  ons  geene 

//  waarnemingen  hebben  achtergelaten ,  waaruit  wij  zouden  kun- 

//  nen  zien ,  of  en  hoeveel  de  warmtegraad  van  het  water  sedert 

n  700  of  1000  jaar  is  toe-of  afgenomen,11  enz. 
In  dit  een  en  ander  ontwaren  wij  menige  tegenstrijdige  op- 

gave, als 
I.  In  het  water  Sigoriti  (1)  nam  de  heer  Junghuhn  den 

smaak  waar,  en  dit  geheel  ten  regte,  die  aan  alkaliën,  carb 

sodae,  eigen  is.  De  stadsapotheker  te  Soerabaja11  vond  intus 
schen    vrij   koolzuur,  geen  carb.  sodae. 

II.  Het  benedenste  bekken  bevatte  volgens  denzelfden,  carb. 

ferri,  murias  f erri;  de  betrekkelijke  hoeveelheid  daarvan  wordt 

niet  opgegeven ,  wat  intusschen  van  het  meeste  belang  is.  Even- 
wel schijnen  het  slechts  hoogst  geringe  sporen  geweest  te  zijn, 

sporen,  die  aan  een  oppervlakkig  kwalit.  onderzoek  zeer  ligt 

ontsnappen,  daar  toch  de  heer  Junghuhn  den  smaak  niet 

veel  verschillend1  vond  van    dien    van    zuiver  water. 
Het  tweede  water  heeft  derhalve ,  volgens  dit  onderzoek,  eene 

geheel  andere  zamenstelling  als  het  eerste  ,  de  hoeveelheid  zouten 
alleen  komt  in  beide  volmaakt  overeen.  Ook  wordt  in  beide 

wateren  zwavelzuur  aangetroffen,  in  het  eerste  bekken  met 

aluinaarde,  in  het  andere  met  kalk  en  magnesia  verbonden. 

Mijne  bevinding  is  daarvan  geheel  verschillende,  zooals  blijkt 

uit  het  volgend  kwant,  onderzoek. 

(1)     Vergelijk:  Natunr-   en  geneeskundig  archief  I'  Jaargang  bladz.  337. 
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I.    Water   uit   de  groüte  bron      II.    Water    uit  de  kleine  bron 

te  Sigoriti.  te  Sigoriti. 

20n  grm.  water  geven:  200  gnn.  water  gerei 

Btoffen  (gegloeid)  es  0,544  gnn.  Vaste  Btoffen  gegloeid  =0,552  grm. 

Chloonulver  (gedr.  bij  120°)  ss  0,968     •     Cl  Ag  (Lij  120°  gedroogd)  =0,959     « 

Soort,  gewigt  e  1,0026"  Soort,  gewigt  =1,0026 

Beide  wateren  bevatten   geen  spoor  van   zwavelzuur. 

//  //  '/  sporen  van  ijzeroxyde  en  aluinaarde. 

9  hebben  de  andere  bestan ddeelen  met  elkander  hemeen. o 

In  welk  een  en  ander  overvloedige  redenen  bestaan,  beide 

wateren  voor  hetzelfde  te  houden.  Door  elkander  is  dan  ook 

gevonden  van  heide: 

in  200  grm.  water : 

CO2  CaO  x*  0,022   grm. 

Ph052  MgO  t=s  0,182      » 

Fe  2  O3  en  sporen. 

van  Al2 03  =0,002       v 
CINa  en  ClKa  ö  0,399      « 

PtCISKa  t=s  0,088      « 
Si03  e  0,03 

In  het  geheel  hebben  wij   dus,  van  de  afzonderlijk  gevonden 

hoeveelheden  chloorzilver  en  vaste  stoffen  het  gemiddeld  aaune- 
mende, 

in  1000  grammen  water: 

ClAg  es  4,805.   grm        Cl         =1,879  grm. 

Si03    xa  0,15         »         Si03       =  0,15 
A1203  en 

Fe203  s  0,01         // 
CO2 CaO  s  0,11 

Ph052MgO  =  0.91 
CINa  en  ClKa  =   1,995       //  ) 

PtC13Ka  ts  0,4-1.         »  \ 

Vaste  bestanddeelen,  gegloeid,  e  2,74  grm. 
Later    komen  we    op  dit  water  terug,  als  ook  op  de  volgen- 

-Ie,  waarvan  ik  nu  slechts  de,  uitkomsten  opteeken. 

Al2  03 

on 

Fe203 

=  0,01 
CaO =  0,0617 

MgO =  0,3306 
Na =  0,7354 
Ka =  o,i:, 
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IL    Water  van    Koelcoesan. 

//  Te  Ngantang"  dus  vervolgt  de  heer  Broekmeijer  //  geleidt 
//van  af  de  passangrahan  in  de  hoofddessa  een  zeer  moeijelijk 

//  berg-voetpad  naar  de  grootste  der  bronnen  van  liet  gebergte 
//  Koekoesan.  Het  water  komt  uit  verschillende  openingen  van 

//meerdere  en  mindere  diepte  opwellen,  en  wel  uit  de  (volgens 

//  mededeeling  veelvuldige)  bronnen  in  zoo  ruime  hoeveelheid , 

//dat  de  riviertjes,  waarin  het  bronwater  uitloopt,  zeer  zilt, 

//  en  de  gronden ,  welke  door  dit  water  overstroomd  worden , 

//  onvruchtbaar  zijn  en  ongeschikt  voor  landbouw  —  zooals  ver- 

//  schillende  verlatene  sawah's  getuigen.  Rondom  de  bedoelde 
//  bronnen  is  dan  ook  alleen  op  eenigen  afstand  vegetatie.  Het 

//  water  heeft  in  de  bron  eene  temperatuur  van  82°.  Twee  fles- 
//  schen  zijn  aldaar  gevuld  en  tevens  eenige  der  rondom  liggen- 
//  de  kristallisatiën  verzameld ,  welk  een  en  ander  der  direktie 

//  aangeboden  wordt  en  toegezonden  zal  worden. 

//De  ligging  dezer  bronnen  maakt  de  toepassing  voor  lijders 

//  genoegzaam  onmogelijk." 

a.    Water    van  Koelcoesan  (1). 

Vroeger  van  den  heer  Broekmei  je  r  één  flescli  mineraalwater 

van  Koekoesan  ontvangen  zijnde,  deel  ik  hier  de  kwantitatieve 

bepalingen  mede,  daarvan  dóór  mij  in  het  werk  gesteld: 

Uit    100  grm.  water  is  verkregen: 

1.  SOSBaO  {=J  0,031  grm. 

2.  //  »  Cl  Ag  j=i  2,8115     // 

3.  m  //  Si03  t=i  0,0075     // 
4.  Uit  nitraat  van  3. 

C02CaO  ts  0,052       // 
5.  Uit  nitraat  van  4. 

Ph052MgO  xa  0,2S2       // 
6.  Uit  100  grm.  water: 

CINa  en  ClKa        ̂   0,962       » 

7.  Uit  6. 
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Pt  Cl 'Ka    d  0,075  grm. 

8.  Uit    100   grm: 

Vaste  bestand Jcclen ,  gegloeid,  ss   1,IS 

9.  Soortelijk  gewigt    l=!  1,0007 

10.   In  1000  grm.  water  zijn  aldus  voorhanden: 

803  e  0,1005  grm. 

Cl      e  0,95115     // 

SiO*  {=:  0,075 

CaO  1=1  0,2913       // 

MgO  l=J  1,0245 
Na  &  8,71179    » 

Ka  t=J  0,12 

nn. 

6.    /rö^;-  7^'^  Koelcoesan  (II). 

Dit    is   het    water,   waarvan,    zooals    boven  reeds  is  gemeld 

twee  flesschen  zijn  ingekomen. 

Uit  200  grm.  water  is  verkregen: 

1.  S03BaO  t=  0,603  grm. 
2.  //  *  ClAg 

3.  //  //  SiO3 

4.  Uit  filtraat  van  3:  CO2 CaO 

5.  Uit  filtraat  van  4:  PhO^M^O 

6.  Uit  200  grm.  CINa  en  ClKa 

7.  Uit  6.  PtC13Ka 

8.  Uit  200  grm.: 
Vaste  bcstanddeclen 

9.  Soortelijk  gewigt  ts     1,01586. 

10.  In  1000  grm.  van  dit  water  zijn  alzoo  voorliandeu 

S03  {=!     1,0358     grm. 
Cl      ts  10,71538 

SiO'  &    0,0 s 5 

CaO  »     1,51513 

MgOt=    0,51588 
\a      e    6,0003 

Ka      b    0,0 12 

I  \  34 

t=  8,66S 

// 

es  0,017 

// 

ö  0,54 

// 

ts  0,2 SI. 

// 

e  3,041 

// 

t=  0,015 // 

,    gegloeid 

— 
3,87 

grm 

(Ca    B  1,035  gr.) 

(Mg  e  0,3132  gr.) 
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Wij  zien  uit  deze  analysen  duidelijk  dat  de  geaardheid  van 
het  eene  water  geheel  van  die  van  het  andere  verschilt.  Ik  maakte 

zulks  aan  de  Nat.  Vereeniging  bekend,  en  rigtte  eene  missive 

aan  den  heer  Broekmeijer  met  de  vraag  of  het  laatstgezondene 

wel  hetzelfde  water ,  althans  uit  dezelfde  bron  geput  was  als  het 

eerste.     Deze  gaf  daarop  bij  missive  d.  20  Mei  1855  te  kennen  : 

//  dat    de   flesschen   uit  dezelfde  bron  gevuld   zijn  ge- 
// worden,  en  wel  de  eerstgezondene  flesschen  in  de  maand 

//Oktober  1854,  alzoo  tegen  het  einde  der  oostraoesson,  als 

//  wanneer  nog  maar  zelden  regen  viel ,  de  laatstgezondene 

//flesschen  in  de  maand  Pebruarij  van  dit  jaar,  alzoo  genoeg- 

// zaam  in  het  midden  der  regenmoesson,  en  is  het  zeer  wel 

//mogelijk,  dat  alstoen  het  bronwater  met  veel  regenwater  ver- 

//mengd  was." 
//  Langs  het  gebergte  goenong  Lossong  en  Koekoesan  zijn  meer- 

// dere  zoutwaterbronnen,  van  welke,  naar  den  smaakte  oor- 

//deelen,  het  water  genoegzaam  gelijksoortig  is.  Uit  gebrek 
//aan  meerdere  flesschen  werden  in  1854  slechts  twee  flesschen 

//  uit  de  bron  Ivoekoesan  gevuld  en  diende  het  opschrift  water 

//  uit  de  laauwwarme  bronnen  langs  het  gebergte  Lossong 

//  en  Koekoesan  enz.  hoofdzakelijk  om  de  aandacht  op  het  daar- 

//zijn  van  meerdere  soortgelijke  bronnen,  en  de  hieruit  voort- 

// vloeijende  meerdere  belangrijkheid  (mogelijk  tot  bereiding  van 

//zout,  dat  nu  met  veel  kosten  zoo  verre  van  eenige  strand- 

// plaats  in  het  gebergte  gevoerd  wordt)  te  vestigen." 
//Later  door  de  direktie  verzocht  zijnde,  om  ten  behoeve  van 

//  een  kwantitatief  onderzoek  meerder  water  uit  Koekoesan  te 

//zenden,  is  uit  dezelfde  bron  als  vroeger  gevuld,  doch  is  liet 

//  woord :  gebergte     'Lossong    niet  op  het  opschrift  geplaatst." 
Later  zal  het  een  en  ander  nog  ter    sprake   worden  gebragt. 

c-    Kristallisatiën    uit    den    omtrek    rondom   de   warme  bron- 

nen  Koekoesan. 

Het  zijn  lichtbruine,  okerkleurige ,  kristallijne  stukken,  die 

zich    laagsgewijze    om    plantaardige    deelen,    als    bladen,    stuk- 
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jcs  hout  en  boomtakjes  hebben  afgezet.     De  lagen  dezer  inkrus- 

tatiën   zijn    verschillend   van    klem-;  lichtbruin,  geel,  witachtig, 
"•rijs  en  zelfs;  erroen,   welk  laatste  afkomstig  is  van  de  kleurstof 

der  plantendeelen. 

Bij  de  gloeihitte  gaat  do  klem  dezer  omkorstingen  in  liet 

bruingrijze  over. 

Met  water  bevochtigd,  neemt  dit  eene  zwak  alkalische  reak- 
tie  aan,  die  intusschen  zeer  sterk  wordt  wanneer  liet  met  het 

tot  poeder  gebragte  ligchaam  wordt  gekookt.  Wordt  de 

gloeide  stof  met  water  bevochtigd,  dan  volgt  oogenblikkelijk 

eene  zeer  sterke  alkalische  reaktie,  die  intusschen  grootendeels 

is  toe  te  schrijven  aan  kaustisch-gebranden  kalk. 
In  zuren  lost  het  afzetsel  onder  ontwikkeling  van  koolzuur 

op;  daarbij  blijft  slechts  eenige  organische  stof  terug.  Het  bevat 

kieselzuur,  ij  zero  xy  de,  veel  koolzuren  kalk,  chloorsodium,  spo- 

ren van  chloormagnesium,  koolzure  soda  en  water. 

Kivanütatieve  bepalingen. 

Eenige  fragmenten  van  het  bronafzetsel  zijn  tot  een  fijn  poe- 

der gebragt,  en  met  verschillende  gedeelten  daarvan  is  gehan- 
deld, als  volgt: 

1.  Waterbepaling.  9,744  grm.  zijn  gegloeid  tot  er  geene  ver- 

mindering in  gewigt  moer  plaats  had; 

blijft  S,353  grm. 

2.  Zwavelzuurbepaling.  Uit  0,287  gum.  stof,  in  NO5  opgelost , 
c;efiltr.  enz.  is  verkregen: 

803BaO  ~  0,027  grm. 

3.  Chloorbcpaling.  Uit   0,1115    grm.    mede  in  NO5  opgelost: 
Cl  Ag  e  0,007  grm. 

t.   Kieselzuurbepaling.  Uit  0,548  grm. 
Si():;    j=3    0,00a  grm 

5.  Bepaling  van  ijzeroxijde.  Uit  hel 
Fe  -0-'   ö  0,014  grm 

6.  Bepaling  van  kalk.  Uit  hel  filtraat  van  5: 

C02CaO  \zi  0,423 



7.  Sodabepaling..  1,993  grm. ,  in  zeezoutzuur  opgelost,  met  aq. 
bar.  behandeld,  enz. 

CINa  t=!  0,03. 

Uit  deze    bepalingen  is  berekend, 

op  100  deeleu : 
HO  j=s  15,3 

SiO3   t=  0,9124 

S03CaO  t=j  5,4967 

C02CaO  ts  73,878 

IVO3   t=s  2,555 

C02NaO  (=3  1,54 

Cl  Na  ,-  o,07 

Org.  stof,  sporen  van 

Chloormaguesium  en  verlies  !=J  0,2479 

Omtrent  de  eigenaardige  zamenstelling  en  eigenschappen  van 
dit  afzetsel,  zie  later. 

III.  Het   water  van  Grindt. 

v  Van  meer  belang"  gaat  de  heer  Broekmeijek,  voort  //  zijn 

//  voor  lijders  de  bronnen  u  Djatus  en  Griiidi." 
//  De  bron  Grindi  is  op  ongeveer  1  !/4  paai  van  de  passan- 

// grahan  een  weinig  ter  zijde  van  den  weg,  welke  naar  Kediri 

//geleidt,  gelegen.  Aldaar  stroomt  het  riviertje  Wajangan, 

//  hetwelk  slechts  weinig  diepte  heeft  en  doorwaad  kan  worden. 

//  Bij  gewonen  waterstand  blijft  aldaar  een  klein  onbegroeid  ei- 

// landje  boven  het  water  uitsteken;  aan  den  rand  van  dit  ei- 

//landje  is  de  bronwei,  van  welke  het  water  in  genoemd  ri- 

// viertje  loopt,  waardoor  dit  onbruikbaar  wordt.  Het  water 

//  borrelt  door  vele  kleine  openingen  uit  den  bodem  van  do 

//  kleine  bron  op.  De  put  der  bron  is  ongeveer  3  voet  in  di- 

//  ameter  bij  eene  diepte  van  2  a  3  voeten.  Inlanders  beschou- 
ti  wen  dit  water  als  een  onfeilbaar  middel  tegen  uitslag  ziekten 

//  en  bij  gebruik  wordt  de  put  met  de  handen  iets  dieper  ge- 
// maakt  of  de  rand  met  steenen  opgehoogd,  waarna  de  lijder 

//  zich    op  de  hurken  in  de  opening    nederzet.     Des  namiddags 
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vten  l1  •)  uur,  bij  eene  luchttemperatuur  van  7)1°,  en  des  mor- 

vgens  fcen  (»','■.  ure  bij  GOQ  luchttemperatuur,  teekende  de 
//in  de  bron  geplaatste  thermometer  82°  F.  Bij  het  opborre- 
/'  len  ontsnappen  weinig  zwavelleverig  riekende  gasbellen.  Naar 

//gissing  loopt  in  ieder  minuut  de  hoeveelheid  van  !•  a  5  bot- 

//  tela  over  den  rand  der  wel.  Bij  iels  hongeren  waterstand  na 

*  zware  regens  loopt  hot  eilandje  onder  water." 
//De  ligging  van  deze  bron  in  de  nabijheid  van  de  passan- 

// grahan  en  de  mogelijkheid  om  zonder  belangrijke  moeite  of 

//kosten  het  eilandje  op  fce  hoogen,  maken  de  toepassing  voor 

/'  lijders  gemakkelijk.  Door  Europeanen  schijnt  het  nooit  be 
//nuttigd  en  ook  door  deze  genoegzaam  niet  gekend  te  zijn. 

-  Xaar  mij  de  wcdono  verzekerde,  was  ik  de  eerste  Europeaan, 

//die  het  bezocht.  De  twee  in  deze  bron  met  water  gevulde 

//ilesschen,  benevens  een  stuk,  door  mij  uit  den  bodem  der 

/'  put  genomen  aarde  en  twee  met  afzetsel  van  het  bronwater 

//  omkorste  steenen  worden  der  direktie  aangeboden.11 

Kwantitatieve    bepalingen. 

1.  Uit  200  grm.  is  verkregen 

S03.BaO  ts  0,078  grm. 

2.  //         //       Cl   Ag      p  5,322     // 

3.  //         //       SiO8  -  0,021      » 

\:   Uit  3' 
ijzeroxijde  en  sporen 

van   aluinaarde  e   0,007      // 

5.  Uit  filtraat  4 

CO*CaO  e  0,4 0G     n 
0.  Uit  filtraat  5 

PhOB2MgO      &  0,301     // 
7.  Uit  200  grm: 

ClXa  +  CIKa      t=  1,1814  n 
8.  Uit  7 

C13KaPt      p  0,01 

9.  Uit   100  grm: 
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Vaste  bestanddcelen,  gegloeid,    tn  1,093  grm 

10,  Soort,  gewigt  i=i  1,00900. 

In  1000  grm.  water  zijn  alzoo: 

SO  •   pu   0,134  grm. 
Cl      i=j  6,5  SI 5     // 

SiO3   t=s  0,105 

Fe203  enAl203   ts  0,035        // 

CaO    i=i  1,13915   // 

MgO  |=i  0,5468      // 
Na       ts  2,98097   // 

Ka       ö  0,0081     // 

Dö  tfardfe  <?#  de  omhorste  steenen. 

De    eerste   bestaat  uit   ligte  stukken  van  weinig   zamenhaner. 

Zij  is  gemakkelijk  tot  poeder  te  wrijven,  neemt  gretig  water 

op,  en  vervalt  dan  tot  eene  zwarte  massa,  die  veel  overeen- 

komt met  gewone  tuinaarde,  waarin  eenige  stukken  kalk  ver- 

spreid zijn. 

De  grondmassa  dier  zoogenoemde  aarde  is  grijsachtig,  eenig- 
zins  bruin  gekleurd  door  ijzeroxijde,  dat  er  hier  en  daar  als 

een  dun  beslag  op  zigtbaar  is,  of  er  als  aderen  door  heen 

loopt.  De  massa  is  eenigzins  opgebladerd  en  met  talrijke 

spleten  en  buisvormige  kanalen  doortrokken;  zij  bevat: 

1.  Magnetisch  ijzer. 

2.  Kleine  groenzwarte  glinsterende  kristallen  (augiet?). 

3.  AYitte  brokstukken,  die  haar  een  porficrachtig  aanzien 

geven. 
Deze  stukjes,  waarin  weder  kleine  kristallen  (van  amphibole?) 

aanwezig  zijn,  lossen  noch  in  water,  noch  in  zeezoutzuur  op. 

"Voor  de  blaasbuis  met  carb.  sodae  verhit,  smelten  zij  onder 
opbruisen  tot  een  geel  email.  Vervolgens  met  zeezoutzuur 

behandeld    en    van    het  geleiachtig  kieselzuur  afgehltreerd,  out- 
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er  door  ammonia  een  overvloedig'  geleiachtig  neerslag  van 
aluinaarde. 

Op  koel  voor  de  blaasbuis  verhit  en  met  nitraa  cobalti  be- 

vochtigd, wordt  de  massa  donker  blaauw  gekleurd. 

Deze  witte  of  licht  gekleurde  fragmenten,  die  iets  ruwa  op 

het  aanvoelen  hebben,  en  met  uitzondering  van  liet  kwarts  en 

de  andere  ingesloten  kristalletjes  gemakkelijk  tot  poeder  te  wrij- 

ven zijn,  houd  ik  voor  verweerd  feldspaath. 

D  zoogenoemde  aarde  moei  dus  gehouden  worden  voor  ba- 

salt-lava of  soortgelijk  vulkanisch  produkt. 

De  omkorstingen  der  beide  steenen  hebben  in  fisische  en 

chemische  eigenschappen  wel  eenige  overeenkomst  met  liet  af- 

zetsel  uit  de  warme  bron  Sigoriti,  zie  Nat.  Tijdschrift  Vc  deel 

p.  829,  tvn  opzigte  van  het  grootc  kicsel-  en  ij zeroxij de-ge- 
halte, maar  door  de  grootc  hoeveelheid  koolzuren  kalk  naderen 

zij  in  zamenstelling  meer  het  afzetscl  uit  de  bron  Koekoesan. 

Met  zuren  overgoten  ontstaat  eene  sterke  opbruising,  met  water 

gekookt  eene  sterk  sprekende  alkalische,  reaktie. 

IV.  liet  water  van  Djalus. 

n Mede    in    de    nabijheid,    doch    in    eene   andere  rigting,  op 

//ongeveer  P/2   Paa^  van  de  passangrahan,  bevindt  zich  de  bron- 

ï    Djatus.     J)  arts  is  voor  als  nog  eenigzins  moei- 

//jelijk.  De  opening  der  bron  is  ongeveer  10  voet  in  diame- 

// ter.  Deze  openingen  zijn  echter,  uithoofd;1  de  bronnen  niet 

//goed  omgrensd  zijn,  niet  altijd  dezelfde.  J Iet  water  heeft  eene 

«f  temperatuur  van  il   deze  bron  zijn  vier  flessen  n 

v water  gevuld,  welke  der  dhv  tngeboden  worden. 

/'Ik  teeken  hierbij  aan,  dat  het  water  iu  de  bronnen  kristal- 

v helder  —  Int   gezondene  door  toevallige  aanraking  van  de  kur- 

//  ken    eenigzins'  troebel    is,    en    bij    scheikundig   onderzoek  het 
rïnksel  in  .   in    aanmerking  mag  ko 

/'Beide    deze    bronnen    worden    door  de  inlanders,   zooals  bo- 

// ven  reeds  gezegd  i.f,  steeds  met  spoedig  en  gunstig  gi 

n  skabieuse  en  herpetische  ziekten   benuttigd. 
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//  Tri  het  belang  van  het  rekonvalescenten-geslicht  is  een  e 

//  scheikundige  analyse  van  deze  beide  bronnen  hoogst  gewenscht. 

n  Behalve  deze  bronnen  vindt  men  in  de  nabijheid  van  de 

//  hoofddessa  Ngantang  nog  eenige  poelen ,  welke  of  door  de 

//reeds  genoemde  bronnen  of  door  eigene  onbekende  wellen 

//aangevuld  worden  en  gelijksoortig  van  smaak  zijn.  Het  is 

/'  aan  deze  poelen  dat  karbouwen ,  paarden  en  runderen ,  vol- 

vgens  zeggen,  ook  tijgers,  enz.  van  tijd  tot  tijd  een  wei- 
//nig  komen  drinken.  Het  opborrelen  van  het  water  in  de 

//bronnen  schijnt  de  oorzaak  te  zijn,  dat  zij  minder  bij  deze 
//  komen. 

//  Ik  voeg  hier  ten  slotte  bij  dat  de  natuurtafereelen  in  het  dis- 
//  trikt  Ngantang  tot  de  schoonste  behooren,  dat  het  klimaat 

//  alleraangenaamst,  versterkend  en  verkwikkend  is  (boven  is  de 

//temperatuur  van  morgen  en  namiddag  reeds  aangeteekend),  en 
r;  dat  ziekten  tot  de  zeldzaamheden  behooren.  Men  ziet  aldaar 

//  dan  ook  vele  reeds  zeer  bejaarde  inlandsche  mannen  en  vrouwen 

//  met  jeugdigen  stap  over  het  gebergte  gaan.  Behalve  andere 

i'  ziekten,  zou  sijphilis,  lepra  en  framboesia  er  nooit  voorkomen.1' 
Aldus  eindigt  de  mededeeling  van  den  heer  BttOEiumjEu 

omtrent  de  gezondene  bronwateren. 

Kwanülaüeve    analyse. 

1.  Uit  200    grm.  is  gevonden: 

SOSBaO  t=s  0,002  grm. 

2.  //       //         //       ClAg        e=:  4,763  // 

3.  //       //         //       SiOS         sj  0,015     » 
4i.  Uit  het  nitraat  van  3 

Fe2 O3   en 

sporen  van  Al2 O3       t=i  0,007     * 
C02CaO      |£  0,092     » 

6.  Uit  het  filfcraat  van   5. 

PhCMMgO      e:  0,557     // 

7.  Uit  200  gram  water: 

ClKaenCINa      s=a  1,727      » 
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S.  i  d  dai 

PtCiSKa      -■  0,215     gnn. 

0.  Uit  2O0  gram. 

Vaste  bestanddelen  s=s  2,1  G7 

10.  Soort,  gewigt  ts  1,0086. 

Ju   1000  gram  water  zijn  alzoo  voorhanden: 

SQ3    ts  0,1005  grm. 

Cl       -  5,42]  L2     # 

r/ 

Pel03ensp.Al203  s=  0,035 

CaO    -  0,25  8 J 

MgO  ss  0,93885     * 
Na      e  3,28323     » 

ka      t=s  0,16156     // 

Deze   gegevens  heb   ik    voldoende   geacht  om  tot  de  kennis 

van  het  algemeen  karakter  der  mineraalbronnen  van  Koekoesan 

enz.   op   te    klimmen.     Daarnaar   is  de  zamenstelling  berekend 

zooals    zij    zich    in    helderen    toestand    voordoen.     Welke    wijze 

daarin  gevolgd  is,  springt  genoegzaam  in  het  oog. 

Alhoewel  de  verbindingen  zoodanig  zijn  opgegeven,  dat  zij 

steeds  voor  zich  in  water  oplosbaar  zijn,  zoo  heb  ik  er  toch 

de  meerdere  of  mindere  oplosbaarheid  bij  in  acht  genomen,  uit- 

gaande van  den  algemeenen  stelregel,  dat  waar  zouten  gezamen- 

lijk in  oplossing  verkeeren ,  de  bestanddeelen  zich  zoodanig  zul- 

len rangschikken,  dat  de  zuren  zich  met  die  bases  verbinden, 

waarmede  zij   de  minst  oplosbare  verbindingen  aangaan. 

Bij  liet  water  van  Banjoewedan  (Bali  (1))  is  dit  vroeger 

niet  door  mij  geschied.  Daar  is  bijv.  opgegeven  sulphas  mag- 
ncsiae  en  chloorpotassium,  om  reden  de  hoogleeraar  Mulder  (2) 

(1)  De  heer  Dl  Sf.uff  lircft  ona  teregt  gewezen,  dat  het  mineraalwater  I5an- 

joeweflan  natuurlijk  niet  kan  liggen  in  Straat  Bali,  zooals  abusievelijk  pag.  101 

van  het  VI  deel,  nieuwe  Serie,  aan  liet  hoofd  des  onderzoeks  is  geplaatst,  maar 

aangetroffen  wordl  aan  de  aoordlcust  van  het  eiland   Bali. 

(2)  G.  J.  MuLDKE,  Ifrt  leewater  en  het  zout  in  verban  1  tot  nijverheid  en 
wetgeving,  bladz.  37. 



—  480  — 

vroeger  heeft  aangetoond,  dat  sulphas  magnesiae  en  chloorpo- 

tassium,  in  water  opgelost,  bij  bekoeling  kristallen  afzetleden, 

die  bleken  te  bestaan  uit  sulphas  magnesiae. 

Er  is  dus  nog  steeds  eenige  onzekerheid  omtrent  den 

waren  toestand.  Blijft  er  intusschen  bij  deze  berekeningen  nog 

eenige  willekeur  over,  het  doet  aan  de  zaak  niets  af,  want  in 

het  water  zijn  de  bestanddeelen  in  den  regel  zoodanig  aan  ver- 

andering en  wisseling  onderhevig,  dat  er  eene  massa  gegevens 

in  aanmerking  behoort  genomen  te  worden,  met  welker  aard 

wij  nog  niet  geheel  bekend  zijn  (maar  waarin  eene  bepaalde 

temperatuur  wel  eene  hoofdrol  moet  spelen),  om  bepaald  te  kun- 

nen zeggen:  nu  zijn  er  deze  zouten  in  het  water ,-  geene  andere. 

Wanneer  men  bijv.  keukenzout  neemt  en  engelsen  zout,  en 

beide  'in  water  oplost,  zoodanig  echter  dat  de  zoutoplossing 
slechts  zeer  verdund  is,  dan  vormt  zich  bij  sterke  afkoeling  sulphas 

sodae  en  chloormagnesium.  Bij  verwarming  heeft  weder  het  om- 

gekeerde plaats.  Men  krijgt  dus  altijd  wel  evenveel  maar  niet 

steeds  dezelfde  zouten  terug,  waarvan  men  is  uitgegaan.  Bij  ver- 

schillende temperaturen  zullen  dus  sommige  zouten  hunne  be- 
standdeelen wisselen,  en  aangezien  het  nu  niet  bekend  is,  welke 

daarvan  zich  bij  bepaalde  temperaturen  vormen,  daar  meerdere 

of  mindere  oplosbaarheid  niet  genoegzaam  is  om  een  besluit 

te  trekken,  meen  ik  dat  het  juist  bij  zulke  zouten  van  zeer 

ondergeschikt  belang  moet  geacht  worden,  hoedanig  men  zicli 

die  zouten  in  oplossing  te  denken  hebbe. 

Daar  het  water  van  Bali  in  eigenschappen  met  de  andere 

onderzochte  veel  overeenkomst  aanbiedt,  heb  ik  het  ter  verge- 

lijking in  de  volgende  tabel  mede  opgenomen,  nu  echter  zoo- 

danig omgerekend  dat  er.  sulphas  potassae  en  eene  aekwi valente 

hoeveelheid  chloormagnesium  gevormd  is,  om  de  eenvoudige 

reden  dat  dit  meer  overeenkomt  met  den  grondslag,  die  bij 

deze  berekeningen  is  aangenomen. 

Eindelijk  is  ook  nog  ter  vergelijking  in  de  tabel  opgenomen 

de  normale  zamenstelling  van  zeewater. 

Bepalingen  van  sodium,  bromium,  phosphorzuur ,  ammonia. 

enz.  waarvan  het  kwal.     onderzoek  in   den  regel  geene  aanmer- 



1  — 
kelijke    hoeveelheden    of  niets    aantoon3e,   doch  waarvan  vooral 

in  zoute  mineraalwate]  voorhanden  zijn ,  zoomin 

als  eene    afzonderlijke    bepaling    van    aluinaarde,   zijn   door  mij 

in  het    werk    gesteld,    uithoofde    daartoe    grootere  hoeveelhi 

water  op  eene  meer  zorgvuldige  wijze  moeten  worden  behandeld , 

dan  ik  gelegenheid  heb  gehad  ie  doen.      Den  aard   van   het  wa- 

ter  eenigzins  naauwki  maken  —  ziedaar  het  doel, 

dat  ik  mij   heb  voorgesteld,  en   waarin  ik  hoop  geslaagd  te  zijn. 
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Beuzeuüs,    Bisc]  Fbesenius,   de   Kommissie    van    liet 

Aniuimv  des  eaux  de  la  France,  enz.  zij  hebben  allen  be- 

weerd, dat  uimmei  kalk-zouten  in  oplossing  konden  verkeeren, 

wanneer  er  tevens  cnrb.  sodae  aanweaig  was.  De  beer  Gun- 

mm;  (1)  vestigt  er  voor  het  eerst,  naar  mijn  weten,  de  i 

dacht  op,  en  zegt,  sprekende  van  eenige  wateren,  welker  zamen- 

stelling  eenige  analogie  aanbiedt  met  de  door  mij  medegedeel- 

de: «rTeitelijk  is  die  mogelijkheid  reeds  bewezen,  maar  liet  be- 

"  wijs  (de  oorzaak)  voor  die  mogelijkheid  is,  voor  zoo  ver  mij 

//bekend   is,  door  geen  dier  schrijvers  geleverd." 
Hel  blijft  evenwel  hoogst  bevreemdend,  dat  het  nog  nooit 

zonde  zijn  opgemerkt,  dat,  wanneer  men  eene  verdunde  oplos- 
sing neemt  van  ehloorcalcinm  en  daarbij  eenen  overvloed  carb. 

sodae  voegt,  de  oplossing  filtreert  en  de  heldere  vloeistof  aan 

de  lucht  laat  verdampen,  er  zich  kleine  kristallen  aan  de  op- 
pervlakte afzetten,  die,  zich  tot  kristalkorsten  vereenigende,  op 

den  bodera  zakken  ,  om  aan  de  oppervlakte  voor  andere  plaats 

te  maken.  De  hoeveelheid  daarvan. is  betrekkelijk  niet  gering 

(2).  Door  koken  ontstaat  er  een  veel  overvloediger  neerslag, 

maar  het  is  meer  poedervormig.  Na  staan  aan  de  lucht  neemt 

de  vloeistof  geheel  of  gedeeltelijk  het  door  koken  te  weeg  ge- 

bragte  neerslag  op,  om  langzamerhand  weder  bovengenoemde 
kristallen  te  vormen.  Waai  uit  bestaan  deze?  Is  het  enkel 

carb.  calcis  of  carb.  calcis  et  sodae? 

Het  afzetsel  uit  de  bron  Koekoesan  is  opmerkelijk.  Ofschoon 

in  uitgekookt  koud  water  onoplosbaar,  bevat  het  carb.  sodae, 

waarvan  de  alkalische  reaktie  eerst  na  koken  duidelijk,  en  wel 

in  zeer  ruime  mate  merkbaar  wordt,  vooral  echter  na  het  af- 

zetsel   eerst    zacht    sre^locid    te    hebben.     Het    bevat  anderhalf 

(1)  Onderzoel    naar  den  oorsprong  en  de  natuur  van  eenige  Nederlrmlsche  ua- 
bladz.  79. 

(2)  liet  is  om  deze  reden,  dat  ik  van  de  wateren  geeuc  koolzuurbepaling  heb 

in  het  werk  gesteld.  De  uitkomsten  zouden  verre  bezijden  de  waarheid  blijven, 

althans  bij  de  gewoonlijk   gebezigde  methode,  waarvan    hier  alleen  rede  La 
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procent  koolzuur    alkali   in    eenen    vorm,    die    op  reageerpapier 

o-eene  uitwerking  heeft! 
De  harde  kristalkorsten ,  die  zich  uit  een  dezer  water  en  aan  de 

lucht  hadden  gevormd,  werden  verzameld,  en  met  water  zoolang 

afgewasschen ,  dat  er  geen  spoor  van  alkalische  reaktie  meer 

merkbaar  was.  Na  het  residuum  op  platinablik  zacht  te  heb- 

ben verhit,  nam  dit,  met  water  bevochtigd,  oogenblikkelijk 
eene  sterke  alkalische  reaktie  aan. 

Ook  de  wateren  zelve  reageren  slechts  zwak  alkalisch;  na 

koken  treedt  die  reaktie  eerst  duidelijk  te  voorschijn,  en  zon- 

der ontwikkeling  van  koolzuur  vormt  zich  een  neerslag,  dat 

hoewel  niet  gemakkelijk,  intusschen  na  bekoeling  der  vloeistof 

van  lieverlede  wordt  opgelost.  Die  sterke  alkalische  reaktie 

blijft  het  water  bij,  tot  zich  de  karbonaten  der  alkalische  aar- 

den grootendeels  hebben  afgezet;  nu  is  zij  merkelijk  vermin- 

derd, maar  aan  de  zoutmassa  bij  allen  nog  duidelijk  aan  te  wijzen. 

Uit  dit  een  en  ander  is  het  meer  dan  duidelijk  gebleken, 

dat  de  carb.  sodae  in  verbinding  voorkomt  met  een  ander  lig- 

chaam ,  waardoor  de  alkalische  reaktie  verloren  gaat ,  die  eerst ' 
na  koken  weder  wordt  te  voorschijn  geroepen.  Deze  verbin- 

ding kan  wel  niet  anders  wezen  dan  carb.  calcis  et  sodae.  —  Ik 

stel  mij  voor,  dat  de  koolzure  kalk,  op  het  punt  van  te  wor- 
den uitgescheiden  door  den  carb.  sodae,  dus  in  statu  nascenti, 

zich  met  deze  verbindt. 

Wanneer  wij  nu  de  zamenstellende  deelen  der  bronwateren 

met  elkander  vergelijken,  zooals  die  in  tabel  I  berekend  zijn, 

dan  valt  het  aanzienlijk  gehalte  aan  koolzure  soda,  vooral  bij 

Sigoriti  en  Djatus,  in  verhouding  tot  de  zoutmassen,  zeer  inliet 

oog.  Daardoor  konden  zij  ook  eene  groote  hoeveelheid  kicscl- 

zuur  opgelost  houden.  De  beide  wateren  van  Kockoesan  heb- 
ben niet  meer  overeenkomst  met  elkander  dan  met  die  van 

Grindi  en  Djatus,  en  liet  allerminst  strookt  dit  met  het  hier 

boven  medegedeelde  berigt  van  den  heer  Broekmeijer  ,  bladz.  472, 

volg.  hetwelk  de  densiteit  en  het  zoutgehalte  van  Kockoesan  (I I) 

geringer  had  moeten  wezen  dan  die  van  Kockoesan  (1).  Daar 
er  evenwel  2;cene  reden  bestaat  om  het  berigt  niet  volkomen  te 
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vertrouwen,  kunnen  wij  hieruit   de  gevolgtrekking  maken,  dat  de 

zamenstelling  van  dat    bronwater    op    verschillende    lijden  zeer 

ongelijk    wczcü    moet. 

Wanneer    we    vervolgens  de    zamenstelling    van  liet 

met  die  der  bronwateren  vergelijken,  daarbij  de  geaardheid  der 

bronafzetsels    in    aanmerking    nemende,  vooral    dat    van  Sigori- 

ti,    zon  de  volgende  theorie    kunnen   gemaakt    worden    omtrent 
hun  ontstaan: 

I!  I  zeewater  heeft  zich  op  eene  bepaalde  plaats  vermengd 

met  water,  waarin  aanmerkelijke  hoeveelheden  ijzer  (als  chlori- 

dum  ferri)  waren  opgelost,  maar  dat  toch  slechts  weinig  ande- 

re zouten  moet  bevat  hebben.  Vervolgens  is  dit  alzoo  verdun- 

de water  in  aanraking  gekomen  met  een  ander,  dat  veel  soda 

opgelost  hield,  en  wel  in  zoodanigen  overvloed,  dat  daardoor 

niet  alleen  hel  ijzerzout  is  ontleed  geworden,  en  zich  ijzcroxij- 

dehijdraat  heeft  afgescheiden,  maar  nog  eene  aanmerkelijke  hoe- 
veelheid alkali  in  oplossing  is  gebleven.  Of  de  plaats  van 

aanraking  of  een  der  wateren,  zoo  niet  meer,  bezat  eene  ver- 

hoogde temperatuur. 

Maar  mogt  het  kunnen  worden  aangetoond  dat  onmogelijk 

het  zeewater  hier  eene  rol  heeft  gespeeld,  zoo  zal  eene  tweede 

theorie,  die  welligt  de  ware  is,  kunnen  worden  opgeworpen, 

namelijk: 

Een  mineraalwater,  waarin  overvloed  van  ehloridum  ferri 

voorhanden  was,  is  in  aanraking  gekomen  met  ecu  ander,  dat 

veel  carb.  sodae  bevattede.  De  plaats  van  aanraking,  een  der 

wateren  of  beide,  heeft  eene  verhoogde  temperatuur,  het  uit- 
iscl  van  vulkanische  werking.  I lot  gevolg  dier  vermemrimr 

was  dubbele  delcompositie:  ijzeroxijde  scheidde  zich  uit,  chloor- 

sodium   kwam   in  oplossing. 

e  het  water  van  Sigoriti  is  deze  laatste  voorstelling 

hoogstwaarschijnlijk  de  ware.  Zeewater  kan  hier  niet  in  het 

spel  zijn  geweest,  want  waar  zouden  de  zwavelzure  zouten  zijn 

gebleven,  Waarvan  wij  in  het  genoemde  bronwater  liecn  spoor 

aantreffen;  afgezet  hebben  zij  zich  niet,  maar  op  die  wijze 

kunnen  trouwens  de  sulphatcn ,  bij  cene  zamenstelling  als  w 
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van  in  het  algemeen  bij  deze  bronwateren  sprake  is,  niet  vol- 

komen uit  het  water  zijn  verwijderd.  De  eerste  voorstelling 

kan  intusschen  voor  de  andere  bronwateren  zeer  wel  geldig  zijn. 

Zij  bevatten  namelijk  sulphaten ,  terwijl  er  eene  groote  hoeveel- 

heid keukenzout  in  voorhanden  is,  waarvan  met  minder  grond 

is  aan  te  nemen,  dat  het  zijn  ontstaan  geheel  verschuldigd  is 

aan  de  dubbele  ontleding  van  chloridum  ferri  en  carb.  sodae , 

omdat  het  afzetsel  (van  Koekoesan)  betrekkelijk  weinig  ijzeroxij- 
de  bevat. 

Hoe  het  zij,  welke  der  beide  theoriën  hier  de  voorkeur 

verdient  is  moeijelijk  bepaaldelijk  vast  te  stellen,  maar  'niet  te 
ontkennen  is  de  overeenkomst,  die  deze  bronwateren  aanbieden 

met  zeewater,  dat  vervolgens  met  een  alkalisch  water,  waarin 

overigens  weinig  vaste  bestanddeelen  voorhanden  waren ,  is  ver- 

mengd. 

Nemen  wij  bijv.  2  deelen  zeewater  en  3  deelen  van  het  wa- 

ter uit  de  bron  van  Sigoriti,  waardoor  het  zoutgehalte  wordt 

16  op  1000,  vergelijken  we  de  zamenstellende  deelen,  door 

berekening  verkregen,  met  die  van  het  gemiddelde  zoutgehal- 

te van  Koekoesan  I  en  II  |=s  15,6  op  1000,  zoo  krijgen  wij 

voor  kieselzuur,  chloorsodium ,  chloormagnesium ,  enz.  ongeveer 
dezelfde   uitkomst. 

1  deel  zeewater  en  1  deel  water  van  Sigoriti  geven,  op 

1000  deelen  met  dat  van  .Koekoesan  II  vergeleken,  benaderen- 
de hoeveelheden  kieselzuur,   chloorsodium,  enz. 

Maar  het  is  weinig  belangrijk  en  moeijelijk  deze  berekenin- 
gen staande  te  houden ,  want : 

1°.  Zouden  wij  hierbij  rekenschap  moeten  geven  van  den  aard 
en  de  hoeveelheid  der  afzetsels ,  die  bij  elk  der  bronwateren  van 

lieverlede  zijn  ontstaan,  en 

2°.  Is  het  geheel  willekeurig  het  water  van  Sigoriti  als 

datgene  aan  te  nemen,  dat,  met  zeewater  vermengd,  de  ande- 

re vormde,  omdat  het  zelf  het  resultaat  is  van  dubbele  ont- 

leding, en  het  alkalische  water,  een  der  faktoren  daarvan,  wel 

waarschijnlijk  er  ook  een  is,  waaraan  de  andere  bronwateren  ge- 

deeltelijk hunne  zamenstelling  zijn  verschuldigd. 
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Hier  heb  ik  das  slechts  getracht  aan  te  toonen ,  dat  deze  bron- 
wateren ,  welker  ontstaan  waarschijnlijk  aan  denzelfden  oorsprong 

is  toe  te  schrijven  ,  het  resultaai  zijn  van  inwerking  van  meerdere 

wateren  op  elkander. 

Slaan  wij  een  oog  op  tic  afzetsels  van  Sigoriti  en  Koekoe- 
san,  zoo  duidt  de  zamenstelling  en  de  vorm  van  het  laatste 

aan,  dat  het  zich  rustig,  allengskens,  bij  lage  of  weinig  ver- 

hoogde temperatuur  heeft  gevormd;  bij  het  ontstaan  van  het 

eerste  kan  eene  zeer  verhoogde  temperatuur  hebbeu  plaats  ge- 
vonden. 

Tot  dus  verre  is  er  slechts  sprake  geweest  van  het  water, 

zooals  het  zich  in  helderen  toestand  voordoet.  Men  denke  in- 

tusschen  niet  dat  een  water,  welks  geaardheid  eene  gedurige 

verandering  en  wisseling  medebrengt,  standvastig  dezelfde  zamen- 
stelling hebbe,  of  liever,  dezelfde  zouten  blijve  bevatten.  Door 

verwarming  toch  ontstaan  bezinksels,  omdat  door  het  overvloe- 
dige alkali  de  zouten  der  alkalische  aarden  worden  ontleed. 

Er  wordt  in  de  eerste  plaats  koolzure  kalk  afgezet,  vervolgens 

koolzure  magnesia,  beide,  maar  vooral  het  eerste  door  ij  zero  ij  x- 
de  eenigzins  lichtgeel  gekleurd,  wanneer  dit  namelijk  in  het 

water  voorhanden  is.  Met  deze  beide  wordt  steeds  eenijx  kie- 

selzuur  afgescheiden  zoo,  ook  de  aluinaarde.  Nu  zet  zich  ook 

sulphas  calcis  af  en  ten  slotte  wordt  de  hoeveelheid  keuken- 

zout zeer  vergroot,  daar  de  koolzure  soda  het  chloor  ontnomen 

heeft  aan  het  calcium  en  magnesium,  om,  voor  zoo  verre  de 
hoeveelheid  toereikend  is,  deze  als  karbonaten  neer  te  slaan. 

Ware  de  dubbele  dekompositie  volkomen,  en  had  er  na- 

derhand door  de  gloeihitte  geene  ontleding  der  zouten  plaats, 

gepaard  met  gewigtsverlies ,  zoo  zouden  de  gevormde  bestand- 

deelen  der  zoutmassen  naauwkeurig  worden  uitgedrukt  door  de 

volgende  opgaven   (tabel  11). 
IX.  33 
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Het  vak  mi  dadelijk  in  het  oog,  dat  de  som   van  de  afzon- 

derlijke   bestanddeelen  groot  er  is  dan  de  hoeveelheid  vaste  stof- 

.  ioeijeu    vi  I>e    reden    daarvan   ligt    niet   in 

het  (luistere.      Emmers,  koolzure  magnesia  verlies!  bij  de  i 

hitte  een    gedeelte  van  het  koolzuur;  chloormagnesium  op  zich 

zelf   gegloeid,   verliest    chloor.     .Maar    dit    laatste    ontsnapt    na 

tuur  lijk  slechts  gedeeltelijk  of  in  het  geheel  niet,  wanneer  chloor- 

magnesium innig  gemengd  is  geweest  met  koolzure,   zouten  . 

er    zich    mede    kunnen    verbinden ,    om    het  naderhand  bij   ver- 

hoogde   temperatuur    niet    meer    los    te   laten.     ])c  werking  der 

zouten  op  elkander  in  de  gloeihitte  is  zeer  zomen  gesteld :  er  kan 

moeijelijk    overal  met  juistheid  rekenschap  van  worden  gege\ 

maar  genoeg:  gewigtsverlies  heeft  er  steeds  bij  plaats. 

Zoo  is  er  bij  de  zoutmassen  steeds  eene  alkalische  reaktie 

opgemerkt,  hoewel  na  volkomen  dubbele  dekompositic  onmoge- 

lijk carb.  sodae  in  liet  zoutmengsel  kan  zijn.  Maar  ook  uit 

andere  proeven  is  het  gebleken ,  dat  wanneer  soda  met  eenen 

overvloed  van  een  kalkzout  crcirloeid  wordt,  het  mengsel  na  de 

gloeihitte  toch  altijd  eene  alkalische  reaktie  behoudt. 

Uit  deze  tabel  (II)  kan  men  dus  in  verband  met  tabel  1 

onmiddellijk  zien  hoedanig  het  zoutgehalte  door  verhooging  van 

temperatuur  in  deze  bronwateren  is  toegenomen.  Maar  hier  is 

maximum.  Bij  eene  geringe  temperatuursverhoogiug,  zelfs 

bij  de  kookhitte,  heeft  de  ontleding  en  dus  ook  de  vorming 

van  meerder  keukenzout  slechts  gedeeltelijk  plaats.  Naarmate 

het  water  meerdere  warmte  erlangt  en  tot  geringer  volume 

wordt  uitgedampt,  zal  het  in  zamenstelling  meer  en  meer  na- 
deren tot  de  hier  opgegeven  bestanddeelen,  zonder  die  evenwel 

immer  met  volkomene  naauwkeurigheid  te  bevatten,  om  dezelfde 

reden,  zoo  even  opgegeven. 

Het  blijkt  alzoo,  dat  het  water  uit  deze  bronnen  wel  niet 

zeer  is  aan  te  bevelen  ter  bereiding  van  keukenzout:  een  enkele 

blik  in  de  tabel  overtuigt  ons  dat  het  zoutgehalte  van  ere- 

woon  zeewater,  meerdere  malen  dat  van  deze  bronwateren  over- 

treft. 

Ten  opzigtc  van  het  nut   voor  g  htig  gebruik  —  daar- 
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over  kan  ik  niet  beslissen,  maar  zoo  liet  de  ervaring  niet  reeds 

heeft  bewezen,  de  bestanddeelen  staan  hier  met  naauwkeurigf- 

heid  opgeteekend,  de  medicus  heeft  er  slechts  zijn  oog  op  te 

vestigen,  om  er  een  oordeel  over  nit  te  brengen,  voor  zooverre 

de  bestaande  kennis  daartoe  toereikend  is.  —  Heeft  de  ervaring 
reeds  de  heilzame  werking  voldoende  geleerd,  welnu,  het  zal 

niet  moeijelijk  vallen  aan  welke  der  bestanddeelen  zulks  zal 

moeten  worden  toegeschreven. 

Naar  mijn  inzien  zijn  deze  bronwateren  van  wetenschappelijk 

belang  in  hooge  mate.  Zij  toch  leveren  het  sprekend  bewijs 

van  een  feit,  waarvan  de  mogelijkheid  langen  tijd  door  schei- 

kundigen van  naam  is  ontkend,  en  eerst  in  den  laatsten  tijd 

is  men  toegetreden  om  er  geloof  aan  te  slaan,  maar  de  grond 

la""  nocc  steeds  in  het  duistere.  In  verdunden  toestand  kun- 

nen  kalk-  en  magnesia-zouten  met  koolzure  soda  in  dezelfde 

vloeistof  voorkomen,  zonder  'dat  deze  iets  van  hare  helderheid, 
verliest.  Be  vorm  waarin  zij  in  oplossing  verkeer  en  is  die  van 

dubhelzouten  van  de  koolzure  verbindingen.  Eerst  hij  voortge- 

zette kookliilte  en  gloeijing  heeft  er,  ofschoon  nog  altijd  on- 
volkomen, ontleding  plaats. 
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De  nieuwere  onderzoekingen  van  de  fauna  der  Moluksche 

wateren  leeren  meer  en  meer,  dat  de  schrijvers  der  vorige 

eeuw  de  voorstelling  van  den  rijkdom  dier  fauna  niet  alleen 

geenszins  hebben  overdreven,  maar  in  die  voorstelling  ver  be- 

neden de  werkelijkheid  zijn  gebleven.  De  talrijke  toezendin- 

gen van  Moluksche  visschen  li ebben  thans  reeds  bijkans  750 

vischsoorten  van  de  eigenlijke  Moluksche  wateren  doen  kennen 

en  dat  dit  cijfer  nog  slechts  een  gedeelte  der  daar  levende  soor- 

ten omvat,  blijkt  daaruit,  dat  ouder  die  toezendingen  niet  be- 

grepen waren  de  grootere  soorten,  welker  bewaring  bijzondere 

zorgen  en  moeite  in  had,  en  dat  het  zelfs  onder  de  nieuwste 

verzamelingen,  welke  mij  uit  de  Molukken  geworden  zijn  ,  nog  niet 

ontbroken  heeft  aan  soorten  welke  vroeger  van  daar  nog  niet 

bekend  geworden  waren.  Een  nieuw  voorbeeld  daarvan  levert 

eene  nieuwe  verzameling  op,  welke  ik  te  danken  heb  aan  de 

welwillendheid   van  den  heer    J.  G.   T.  Bebxelot   Moens  ,  offi 
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cier  van  gezondheid  der  2e  klasse,  thans  op  het  eiland  Batjan 

geplaatst.  Deze  verzameling,  bestaande  uit  55  soorten  van  zee- 

visschen  en  17  soorten  van  zoet  water  visschen  van  Batjan,  be- 

vat weder  veel  nieuws  voor  de  fauna  van  Batjan  zelf;  maar  bo- 
vendien ook  weder  eenige  soorten,  welke  in  de  Molukken  no^ 

niet  aangetroffen  waren  en  gedeeltelijk  tevens  nieuw  zijn  voor  de 

wetenschap.  De  bedoelde  verzameling  was  zamengesteld  als  volgt: 

Species  Batjanenses  in  mari  captae. 

1. 
*  Apogoa  koilomatodon  Blkr. 30. 

2. 
*  Serranus  celebicus   Blkr. 31. 

3. 
*          *          guttalus  CV. 32. 

4. *           hfxagonatus   CV, 33. 

5. »           inacrospilos   Blkr. 34. 
6. »         marginalis  CV, 

35. 

7. 
j»         mieroprion    Blkr. 36. 

8. »         nigripinnis  CV.  ? 
9. 

»          puoctulatus  CV. 
37. 

10. >         s.jilurus  CV. 38. 

11. 
*  Mesoprion  bottonensis   Blkr. 

39. 12. »            oclolinealus   Blkr. 

40.^ 

13. •»          semicinctus  CV. 
41. 

14. Therapon   Cuvieri   Blkr. 
15. »         seiTus  CV. 42. 

1G. *  üolocentrum  leonoïdes  Blkr. 43. 
17. *  Percis  cancellata  CV. 

44. 

18. 
*  Hïonocentris  japonicus   CV. 

45. 

19. Platycephalus   bataviensis  Blkr. 

46. 

20. 
':  Scolopsides  monograrmna  K.v.iï 47. 

21. 
Heterogaathodoo  bifasciatus  Blkr .  43. 

22. »          xanthopleura    Blkr. 
49. 

23 
'::  Perttapus  setosus  CV. 

50. 

2i *  Lethrinus   ilfoensii  Blkr. 
51. 

2r> laetodon  vagabundus    BI. 52. 

26 
Plalax   vespertiüo  Cuv. 53. 

27 omber  loo  CV. 54. 

28 Tracliinotus   Baillonii    CV. 55. 

29 *  Sclar   H«s»ellii    Blkr. 

Caranx   Forsten   CV. 

*  Equula  flligera   CV. 

*  Fistularia   immaculata  Comru. 

*  Cichlops  spilopterus  Blkr. 

*  »         trispilos   Blkr. 

*  Amphiprion  percula   CV. 
*  Pomacentrus  albifasciatus    Scli 

Hfill. 

*  »  prosopofaenia    Blkr. 

*  Dascyllus  polyacanthus   Blkr. 

*  Cossrphus  inacrodon   Blkr. 

*  Ju  lis  (Julis)  lunaris  CV. 

*  »     (Halichoeres)    dieschisme 
oacanthoïdes  Blkr. 

*  Cheilimis  celebicus   Blkr. 

*  »  oxycepkalus   Blkr. 
*  »  radiaius  Blkr. 

*  Scarus  micrognathos   Blkr. 

*  Plotosus  anguillaris   Cuv. 

*  Belone  cylindrica   Blkr. 

*  llarengula   moluccensis   Blkr. 

*  Saurus  synodus  CV. 
Rbornbus   pantherinus  Rupp. 

polysp Blki 

*  Dalophis  polyophtbalmus   Blkr 

*  Arplbron  hypselogeneion  Blkr. 
*  Balistes  lineatus   BI. 

>         praslinus   Lac, 
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Species  B  xaesin  fluminibuê  Amaëing  et  Madawang  captae 

1.  a\rabassia  batjauenjis  Bikr.  10.     EquuU  ensifera  CV. 

2.  *  Seiranus   Sebae    Bikr.  11.  *  Scatophagus   oinatu»    I    V. 

3.  Mesoprion  Fusoesoena  CV.  12.  *  Mugil  cylindricua  CV. 

•4.     Dulea  maculatus  CV.  13.  *  Ceatraeua  oxyrhynchoa  CV. 

5.  *  Tberapon  theraps  CV  14.     Gobiua  grammeponam   Bikr. 

C.     Siüago  malabarica   Cut.  15.  *  EleOtris  ajioros  Bikr. 

7.     Sphyreena  obiusata  CV.  16.  *  Amphiprion   percula  CV. 
C.     Caraoz   Forsleri  CV.  17.     tlemirampbua  Bufifonis  CV. 
9.           i»        ekala  CV. 

Van  de  70  soorten  dezer  verzameling  zijn  niet  minder  dan 

52,  de  met  een  *  gemerkte,  nieuw  voor  de  kennis  der  fauna 
van  Batjan.  Daarvan  zijn  tevens  nieuw  voor  de  kennis  der 

Moluksche  wateren  Serranus  'macrospilos  Bikr,  Serranus  nigri- 
pinnis  CV?,  Serranus  spilurus  CV.,  Percis  cencellala  CV., 

tocentris  japonicus  CV.,  Penlapus  setosus  CV.,  Cestraeus 

oxyrhynchos  CV.,  Cichlops  spilopterus  Bikr,  Pomacenlrus  albi- 

fasciatus  Schl.  Müll.,  Dascyllus  polyacanl/ius  Bikr,  Scarus 

micrognatlios  Bikr,  Rhombus  pol y  spil  os  Bikr  en  Dalophis  po- 

lyophihalmus  Bikr;  en  nieuw  voor  wetenschap  Serranus  macro- 

spilos en   Dascyllus  polyacantkus. 



9. » 
10. 9 

11. » 
12. V 

13. V 

14. » 
15. » 

SPECIES      PISGIUM    BATJANENSES    HUCUSQUE     COGNITAE. 

1.  Apogon   bandanensis   Blkr,  Nat.   Tijdschr.   v.  Nederl.  Ind.   VI  p.  95, 

2.  »         koilomatodon    Blkr,    ibid.    IV    p.    134. 

3.  »        margarilophorus  Blkr,   il>.   Til   p.   3G2. 

4.  Ambassis  batjunensis  Blkr,   ibid.   IX   p.   106. 

5.  »  Dussumieri   CV.,    Verh.   Bat.   Gen.  XXII    Perc. 

6.  »          interrupta   Bikr,   Nat.   Tijdschr.   N.  Ind.  111   p.   69G. 

7.  Serranus  celebicus   Blkr,    ibid.   TI   p.  217. 

8.  »        gututus  CV.—  Serranus  cyanostigmatoïdes  Blkr,    Vcrli.    Bat. 
Gen.   XXII    Tere. 

hexagonatus  CV.,   Nat.  T.  N.  Ind.  VI  p.  191. 

macrospilos  Blkr,   ibid.   IX  p.  499. 

jnarginalis   CV.,    Verh.    B.   Gen.   XXII    Perrt, 

microprion   Blkr,   Nat.   T.  N.  Ind.   III  p.  552. 

nigripinnis   CV?    ibid.    IX   p.    1500. 

punclulatus  CV.,   ibid.  III  p.  570. 

Sebae   Blkr,    ibid.    VI   p.   483     Ilabit.   Kali     Amasing    Tel   B**- 
da  wang. 

16.  »        spilurus  CV.  ibid.  VI  p.  322. 

17.  Mesoprion   bottonensis  Blkr  —   Mesoprion    janthinurus   Blkr,    ibid.    II    p. 

170,   VI  p.  52. 

18.  »  coeruleopunctatus    Blkr,    ibid.  II  p.  169—    Goga  Baij.  Ilab. 
Kali    Amasing. 

19.  »  fulviflamma   Blkr,    ibid.  II   p.  169. 

20.  v  fuscescens   CV.,    ibid.     IX   p.   197.   Laü  bini    vel  Lawa  bini 

Ii.ilj.    Ilab.    Kali    Amasing  et   Madawang. 

21.  >  gembra  CV.—   Mesoprion  immaculatus  CV?   Blkr,   Verh.  B. 

Gen.  XXII    Pe.c.    Nat.    T.  N.    Ind.   IV   p.  246.    Laü  bini 

tel  Lawa  bmi  Batj. 

22.  »  inarginatus   Blkr,    Nat.   T.   N.    Ind.   lil    p.   554.-    Gadja  ku- 

ning  Batj.   Ilab.    Kali    Amasing. 

23.  »  octolineatus  Blkr,   Verh.   Bat.   Gen.  XXII   Perc. 

24.  >  semieinctus   CV.,    Nat.   T.   Ned.    Ind.   V   p.  331. 

25.  Dules  inacülatus  CV.,   ibid.   V  p.  333—   Dewang  Tel  Arimangan  Batj. 

Ilab.    Kali    Amasing   el    Itlada  vrang. 

26.  Therapoo  Cuvieri   Blkr,   ib.  VI  p.  211.—  Kura-kitra-i  Batj. 

27.  »         «er  vus  CV.,    Verh.   Bat.   (ien.    XXII    Perc—   Kaong  -ktrong 

Baij^.    Ilab.    Batjan. 
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23.  Therapon  iherapa  CV.   ibid.   Ha  bit.   Kali    Amaaing   rel  afadaweng, 

29.  Uolooentruro  leonoïdea  Dlkr,   ibid. 

30.  »  oiieiiule  CV.  ibid. 

31.  Pnns  eanoellala  CV.,   Nat.  T.  IN'.   lod.  IX   p.  501. 
32.  Siil;»j;o  maUbarica  Cu?.—  Siilago  aeuta  CV.,   Verh.  B.  Gen.  XXII  IVr.:. 

Lumpah  iwap  v.   Lumpah  iup   Iï»tj . 

33.  Sphyraena   brachygnathoa   Bikr,   ibid.   XXVI  Sphrraen.  Nat.  T.  N.  Ind. 

VI!   ,,.  3G3. 

34.  »  jello  CV.,    ibid.,   ibid.    Vil    p.    369.    Rao-rao   Balj.  Hal). 
Kali   Amaaing. 

35.  »  lanysar     Bikr,     ibid.,    ib.    VII    p.   367.     Sujalu    Balj.    Hab. 

batjan. 

3G.  »  obtusau   CV.,   ibid.,   ibid.   VII  p.  361.   Efab.   Kali    A.i.aiinj 

et   3Iadawan<;. 

37.  Polrnemns  plebejns  Bronss.  ,  Verli .  B.  Cen.  XXII  Perc.  lduiuj  la- 
mak   Batj. 

33.  Mulloïdes  flavolineatua   liikr ,   Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  697. 

39.  Jloaoceiiti is  japonicus  CV.  —   Monocentris  cataphracta    Ib.  Schn.,   Bikr, 

Eiidr.  tol  de    kennis  der  Ichtb.  Japan.  Amsterd.  1853  4°  p.  3. 
40.  Daclylopterua  orientalis  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III  p.  264. 

41.  PJalycephalua  bataviensia  Dlkr,   ibid.   IV   p.  4C0. 

42.  Pelor  obacurum   CV.,   ibid.  V   p.  241. 

43.  Corvina   Goldmanni     1 5 1  k r  ,     ibid.  VII  p.   371  —  liovi    batj.     Ilab.   Sun- 

geipuan. 
•il.    Scolopsides    linealus    QG.    ibid.    V    p.    73. 

45.  »  monograiuina   K.   r.  II.,    Verh.   bat.   Gen.  XXIII   Sciaen. 

4C.   Ileterojjnaibodon  bifasciatus  bikr.,   ibid.    Sisi demong  Batj.  Hab.  Batjaa. 

47.  »  xanthopleura    bikr,   ibid.  Nat.   T.  N.    Ind.  1   p.  01. 

43.   Letbrinus  Moensii   bikr,   Nat.  T.  IV.   Ind.   IX  p. 

49.  Pentapua  setosus  CV.,   ibid.   II   p.   175. 

50.  Cbaetodon    Ta»abundns    lil.,    Verli.    Bat.   Gen.   XXIII    Cbaet. 

51.  (   .laelodou    virescens    CV.,    ibid.   zz  Kalibubo    Balj.    Hab.   Ba»jan. 

52.  ScatOphaglM    aiê;,is    CV.,    ibid. 

5J.  »  ornalus   CV.,    Nat,    Tijd».  Ned.   Ind.    VI   p.   492.    Ilab.  Kali 

Amaaing  vel  Hadawang. 

51.    Prepane   punctata    CV.,    Verb.    Bat.    Gen.    XXIII   Cbaet. 

55.    I'lalax   vespertilio    Cut.    Rüpp.  —    Flalax    blocbii    CV.,    ibid. 

5C.    Paettua   rbo/nbens    CV.,    ibid.    —  liaru    meiau  Balj.    Hab.    Baljan. 

57.    Toxotes  jaeulator   CV.,    ibid. 

:»•:.  Seomber  loo  CV.,   ibid.  XXIV  |I«kr. 

59.   Cybium   korum   bikr,   ibid.   Nat.  T.  Ned.    Ind.   I   p,   357. 

CO.    Cborinemui  tol  C.V.,   ibid.    Verh.   Bat.  dni.    XXIV  Makr.  -Lassi   Balj 

liab.    i'.aljan. 
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Cl.   Trachinolua  Baillonii   CV,,  ibid.  zz  Bobara  lassa  Batj.  Ilab.  B-»i)an,  Ka- 

li  Amasing. 

02.    Elacate   inottah    CV.,    ibid. 

G3.  Trichiurus  haumela  CV.,  ibid. 

G4.   Caranx  ekala   CV.,    ibid.   Uab.   Kali   Amasing  vel   Madawang. 

65.  »       Forsteri  CV.,    ibid.  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  164  =;  Bobara  ku- 

ning  Batj.   Uab.    Bafjan  ,    Kali    Amasing  v.   Madawang. 

66.  Selar  boöps  Blkr,   Verh.  Bat.  Gen.  XXI V  Slakr. 

67.  »      Hasseltii  Blkr,  ibid.,  Nat.  T.  IN.  Ind.  I  p.  359. 

68.  Carangichthp  typus  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  760. 

69.  Carangoïdes  gallichthys  Blkr,   Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  jJIakr. 

70.  Gazza   tapeinosoma    Blkr,    Nat.    T.   N.   Ind.   IV   p.   260. 

71.  Equula  ensifera   CV.,    Verh.  Bat.    Gen.  XXIV  Makr.  Batja  Batj.  Hab. 

Batjan,    Kali   Amasing  -vel  Madawang. 

72.  »        filigera   CV.,    ibid.,   Nat.    T.   N.    Ind.   III   p.   165. 

73.  Amphacanthus  doliatus    CV.,    Nat.  T.   N.   Ind.    IV  p.    605.—   Uhiana 

Batj.    Hab.    Batjan. 

74.  »  dorsaiis  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII  Teuth. 

75.  Acanthurus   matoides   CV.,    ibid. 

76.  Mugii  cylindricus  CV.?  Nat.  T.  N.  Ind.  IV  p.  266.  Hab.  Kali   Ama- 

sing   vel    Madawang. 

77.  »       beterocheilos  Blkr,   ibid.  IX  p.  193. 

78.  >       rnelanochir    K.   t.   K.  ibid.  III  p.  423  S  Goru  vel  Goruü  Batj. 
Hab.  Morti. 

79.  Cestraéus    oxyrhynchos   CV.,    ib.   IX   p.   Hab.    Kali     Amasing     rel    Ma- 
dawang. 

£0.   Atherina  duodecimalis  CV.,   ibid.   II  p.  435. 

81.   (iobius  gramrnepomus    Blkr,   ibid.   IX  p.  200.  Hab.  Kali    Amasing   vel 
Madawang. 

32.  »       sphynx  CV.   ibid.  VI  p.  103. 

83.  Sicydium    cynocephalus    CV.  ibid.   IX  p.   201 .  :=!  Balhas    vel   Balhttsa 
Batj. 

84.  Eleotris  aporos    Blkr,     ibid.     VI   p.    59.    Hab.    Kali     Amasing    vel    Ma- 
dawang. 

85.  »         nigra   OG.   Verh.  Bat.   Gen.   XXV   Ichth.   Béng.   p.   105. 

80.  »         rnwralis    CV.,    Nat.    T.   N.    Ind.   III   p.    276. 

87.  Salarias  cyanostigma   Blkr,   Verh.   B.   Gen.  XXII    Blenn.   Gob. 

88.  Fistulari»   iramaculata  Comm.,   Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  201. 

89.  Amphisile   scutata    Cuv.,    ibid.    II    p.   245.   Piso    Batj.    Hab.    Morti. 

90.  Cichlops  spilopterus  Blkr,   ibid.  V  p.  1G8. 

91.  »  trispilos  Blkr,   ibid. 

92.  Premnas  biaculeatus  Blkr,   ibid.   VI  p.  330. 

93.  Aniiiiprion    nercula   CV.,    ibid.    III   p.   287. 
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94.   Poraacenlrus  albifaaoiatus  Sohl.  Huil.  :jPomecentrua  leucopleura    Ci Li 

ibid.   Vil  ,».  85. 

05.  v  prosopotaenia   Blkr,   ibid.    III.   p.  G7. 

00.   n.is.-yll.is   polyacanthus   lil k r  ,   ibid.   IX   p.  503. 

07.  Glyphisodou   batjanensis  Blkr,   ibid.    VII   p.  373. 
03.  »  rahti  CV,   Verh.   15.  Gen.    XXI    Labr.  eten.    Gut  ja    Batj. 

ïl . l> .   Baljan, 

00.  *  uoiocellatus  QG.,  Nat.  T.   N.  Ind.  IV  p.  119. 

100.  Cossyphua  diana  CV.  ,   ibid.   VII  p.  3G. 
101.  >         raacTodon  Blkr,   Verh.   B.  Gen.   XXII   Gladsch.   Labr. 

102.  Julia  (Julia)  lunaria  CV.  ibid. 

103.  »     (Halichoeres)  castuti  Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  III  p.  7G3. 

104.  »     (         »  )  dieschisrnenacanlhoïdea  Blkr.  ibid.  IV  p.  121. 

103.  Cheilinua  celebioua  Blkr,   ibid.  V.  p.  171. 

10G.         »  oxycephalua  Blkr,  ibid.  V  p.  349. 

107.  »  radiatus   Blkr  ̂   Cheilinua    dingrammus    CV.,   Verh.   B.    G 
XXII  Gladsch.  Labr. 

100.  Scarus  micrognalhoa  Blkr,  ibid. 

100.    Callyodun    waigiensis    CV?    Nat.    T.    N.    Ind.    II    p.    250. 

110.  I'lotosus    anguillaria    Cuv.  ~  Tlotosus    lineatua  CV.,    Verh.    Bat.    Oen. 
XXI   Siiur.   bat. 

111.  Belone  eyliridrica   Blkr,   ibid.  XXIV  Snoek. 

112.  Hemiramphua  Buffonia  CV.,    Nat.  T.  N.    Ind.    Ind.  III    p.  711.  Hab. 

Kali   Amasing  v.  Madawang. 

113.  Dussümieria    Hasseltii    Blkr,    ibid.   I  p.  422,     Verh.   B.    Gen.    XXIV 

Chir.   elc.  Maki  ijina  Batj.   Hab.   Batjan. 

111.  Barengula  raoluccensia   Blkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  IV  p.  G00. 

115.  »  melanurus    Blkr,   ibid    V   p.    245.    Bik  Jiokkoa    Batj.    Hab. 
Kali   Amasing. 

110.   Engraulii  Brownii  CV.,   Verh.  Bat  Gen.    XXIV  Haring.    Gnafti  Batj. 
Hab.  Kali   Arnasing. 

117.  •»  encrasicholoïdes  Blkr,   ibid.  Nat  T.  N.  I.  III  p.  173. 
118.  »  Grayi   Blkr,  ibid.,  ibid.   II  p.  492. 

119.  Chatoessua  nasua  CV.,   Nat.  T.  N.  Ind.  II  p.  223. 

120.  Saurus  synodus  CV.  ibid.  II  p.  257. 

121   Rhorabua    pantherinua    Rüpp.  ̂   Rhombui    surnatranus    Blkr,    Nat.    T. 

N.   Ind.   I  p.  409,   VIII'  p.  173. 
122.         »  polyapiloa  Blkr,   ib.  IV  p.  503. 

12:).    Plagusia  marmorata   Blkr,    ib.   1  p.  411.   Verh.  Bat.   Gen.   XXI V  ricnr. 

121.  Dalophia  polyophthalraus   Blkr,    N..t.   T.   X.   Ind.  IV    p.  299. 

125.   l'.alistes  lineatus  BI.  Terh.   l5.Gen.XXIV  Baliat.  Nat.  T.  N.  Ind.  p.  260. 
120.          »        praalimua   Lae.   Verh.   Bat.    Gen.  XXIV    Balist. 

127.         »        Tiridescens  Lac,  Nat.  T.   N.  I.   VII   p.  374. 
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128.  Mcnacanthus  triohurus  Blkr,    ibid.   IV    p.    125. 

129.  Triacaolhus   bracliysoiua   Blkr, -ibid.  IV    p.  128.   Verh.   B.  Gou.  XXlV 
Balist. 

130.  Aroihroti    hypselogeneioq    Blkr  :=!  Telraödon    hypselogenr  ion    Blkr,    Nat, 

T.  N.  I.mJ.  III  p.  300. 

131.  »  laterna  Bikr^  TetraÖdoö    laterna    Richds.     Nat.    T.    ÏN\   Ind. 

III  p.  299. 

132.  »  virgatus  Blkr  =;  Tetraödon   virgatus   ttichds.  ,   ibid.   UI  p.  299. 

Kul  ju  hut  ju  Batj. 

133.  Solenognatbus   Bloehii   Blkr,    Yerh.   Bat.    Gen.    XXV   Troik.   Vissch. 

134.  Pegasus   draconis   L.  ,   ibid. 

135.  Hemiscyllium  malayanum  BI II. ,   Nat.   T.  Ned.  Ind.   VIII   p.  377. 



DESCPiIPTIOXES  SPECIERÜM  DIAGXOSTICAE. 

PERCOIDEL 

Serranus  macrospilos   Blkr. 

Serran.  eorpore  oblongo  compresso  ,  altitudine  ix3  circiter  in  ejus  longitu- 

rline  ,  latitudine  2  fere  in  ejus  altitudine;  capite  eonvexo  3^  ei  rei  Ier  in 

longitudine  corporis;  altitudine  capïtia  1  £.  ad  i|  in  ejus  longitudine;  oculis 

diametro  4  ei  rei  ter  in  longitudine  capitis;  linea  rostro-dorsali  toio  capite 

convexa;  rnstro  toto  squamosoj  maxilla  superiore  maxi  Ha  inferiore  breviore, 

post  oculum  desiüente,  capite  duplo  circiter  breviore  .  osse  supramaxillari  squa- 

mis  minimis  parcis;  osse  intermaxillari  (lentibus  pluriseriatis ,  serie  externa 

eonicis,  seriebus  internis  setaceis  antice  longioribus  in  thurmas  2  collocatis  et 

insuper  caninis2  mediocribus;  rnaxilla  inferiore  dentibus  antice  pluriseriatis  , 

serie  interna  longioribus,  antice  caninis2  parvis;  rielu  parum  obliquo;  prae- 

operculo  obtusangulo  ,  margine  posteriore  convexo,  denticulis  plus  quam  30 

serrato ,  denticulis  angulo  ceteris  major i bus;  subopereulo  interoperculoque 

edentulis;  operculo  spinis  3,  spina  media  spinis  superiore  et  inferiore 

subaequalibus  multo  longiore;  dorso  elevato  ventre  rnulto  convexiore;  linea 

laterali  regulariter  curvata;  squamis  lateribus  85  p.  m.  in  serie  longitudi- 

nali;  pinnis  dorsali  et  anali  rotundatis;  dorsali  spinasa  dorsali  radiosa  bu- 

miliore  spinis  4a  et  5a  spinis  sequenlibus  paulo  tantum  longioribus  eorpore 

duplo  circiter  humilioribus ,  Spina  la  spina  5"  plus  duplo  breviore,  metn- 

brana  inter  singulas  spinas  emarginata  leviter  lobata;  pecloralibus  obtusis 

rotundatis  -il  circiter,  ventralibus  aoutiuscule  rotundatis  6j  circiter,  caudali 

obtusa  rotundata  5  circiter  in  longitudine  corporis;  anali  spina  media  spinis 

ceteris  longiore  eorpore  duplo  circiter  bumiliore;  colore  eorpore  umbrino- 

•»iridi  vel  fuscescente-viridi  ;  capite  totoque  eorpore  raaculis  magis  parcis 

dislantibas  rolandis  nigricante-fuscis  non  seriatis,  operculnm  inter  et  pinnara 

caudalem  7  p.  m.  in  serie  longitndinali ,  4  p.  m.  in  serie  transversali; 

pinna  dorsali  iimlu -ino-anrantiaca  maeulis  magnis  fuscis  irregulariter  bise- 

riatis  basi  ntraque  serie  p.  m.  7,  serie  inferiore  basi  pinnae  sita  ,  serie  su- 

periore margini  pinnae  saperiori  approximata,  lobulis  membrana  interspi- 

nali  f.ivis;  pecioralibus  et  Tentralibus  profuode  violaceis,  immaculatis .  pec- 

toralibui  fl  ivo  marginatis;  anali  dimidio  basali  umbrina,  dimidio  libero 

vio  »cea,   medio  et  postice    macula   nigra  ,     inferne   (lavo  marginata;    caadali 
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aurantiaca   dimidio   basalt   maculis    3  magnis  rotandis  nigris,  dimidio  posten 

ore   fascia  laliss'una   transversa   nigricante-violacea,   postice   tlavo  marginata. 
B.  7.  D.  11/17  vel  11/18.   P.  2/17.  V.  1/5.  A.  3/8  vel  3/9.  C.  1/15/1 

et  lat.   brev. 

Ilabit.      Baljan  ,    in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici   119"'. 

Aanm.  Mijn  voorwerp  onderscheidt  zich  van  de  talrijke 

reeds  bekende  soorten  van  Serranns  met  bruine  vlekken  op  het 

ligchaam  door  de  grootte  en  spaarzaamheid  dier  vlekken,  slan- 

ken ligchaainsvorm,  regelmatig  bol  profiel  van  den  kop,  zwar- 

te ongevlekte  borst-  en  buikvinnen ,  door  den  breeden  dwarschen 
zwarten  band  over  de  achterhelffc  der  staartvin,  enz.  Serranus 

bontoïdes  Blkr  heeft  insgelijks  on  gevlekte  borst-  en  buikvinnen , 

maar  de  kop  is  er  zeer  spits  en  naauwelijks  bol,  terwijl  de 

vlekken  van  ligchaam  en  rugvin  er  veel  kleiner  zijn  en  talrijker. 

Serranus  nigripinnis  CV.  Poiss.  II  p.  253? 

Serr.  corpore  oblongo  compresso  ,  altitudine  3|  circiter  in  ejus  Jongitu- 

dine,  latitndine  2*  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  convexo  3i-  circiter  iu 

longitudine  corporis;  altitudine  capilis  1|  circiter  in  ejus  longitudine ;  oculis 

diametro  5  circiter  in  longitudine  cnpitis;  linea  rostro-dorsali  roslro  et  vertice 

convexa  ,  ante  oculos  coneaviuseula;  rostro  lateribus  squamoso  medio  ale~ 

pidoto;  maxilla  superiore  maxilla  inferiore  breviore,  sub  oculi  parte  pos- 

teriore  desinente,  capite  duplo  fere  breviore;  osse  supramaxillari  squaruis  mini- 

mis sed  bene  conspicuis;  osse  intermaxillari  dentibus  pluriseriatis,  serie  exte'r- 
na  conicis,  seriebus  internis  setaceis  antice  longioribus  in  thurmas  2  collo- 

catis  et  insuper  caninis  2  vel  4  mediocribus;  maxilla  inferiore  dentibus  antice 

pluriseriatis,  serie  interna  longioribus  antice  caninis  2  vel  4  mediocribus; 

rictu  vaide  obliquo ;  praeoperculo  obtusangulo  ,  margine  posteriore  convexo 

denticulis  minimis  plus  quam  60  denticulis  angularibus  ceteris  tarnen  majori- 

bus  ;  suböperculo  et  interoperculo  margine  libero  denticulis  numerosis  serratis; 

operculo  spinis  3,  spina  media  spinis  ceteris  longiore ,  spin»  inferiore  spina 

superiore  breviore;  dorso  parurn  elerato  ventie  non  vel  vix  convexiore; 

iinea  laterali  valde  curvata  ,  supra  pinnas  pectorales  et  initio  caudae  angu- 

Iata  ;  squamis  lateribus  100  p.  on.  in  serie  longitudinali ;  pinnis  dorsali  et 

anali  rolundatis;  dorsali  spinosa  dorsali  radiosa  humiliore  spinis  posteriori- 

bus  subaequalibus  spinis  auterioribus  longioribus  corpore  triplo  circiter  bu- 

ruilioribus ,  spina  la  spina  ultima  duplo  circiter  breviore;  membrana  inter 

singulas  spinas  emarginata  leviter  Iobata  j  pectoralibus  obtusis  rotuodatis 

4»,   ventralibus    acute    rotundatis    5»   circiter,    caudali  obtusa  rotundata   5» 
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.     in  longitudine  corporis;  anali  apina  media  ipina  ."■■  craasiore  seii 
■  i<-  oorpore  triplo  Fere    huroiliore;    colore   corpore  superne  yiridi-um- 

brino,   inferna  roseo-margaritaceo;  capite  dorsoqne  anticc  ocellia  valde  con« 

fertis  eoeruleia    (vel  rubro-tiolaceis) ,    dorso    postice   caudaque  ;;uttis  fu 

magis  distaotibua;   membrana  operculari    inacula    fusca;    pinn*    dorsali   utn 

brino-aurantiaca    spinis  radiisque  parte   basali   fusco  linotia,    dorsali  spinosa 

nigricante-violaceo  margiaata  ,    dorsali  radiosa  dimidio  basali  fusco  guttata  , 

dirnidio  libero  nigricante-violacea  coerulea  guttata;  piunis  pectoralibus  v> -n 

tralibusque  fusco-tiolaceis ,     pectoralibus    aurantiaco    marginalia;    anali   basi 
ut  dorsali  radiosa  sed  sine    maculis    fuscis;    caudali    fusco-fiolacea    coeiuleo 

guttata,  postice  aurantiaco  marginata. 

B.  7.   D.  9  '15  vel  9/1G.   V.  2  .-17.   \.  1/5.  A.  3/9  vel  3/10.  C.  1/15/1 
et  Lat  Ui-v. 

Sjnon.     Mérou  a  nageoires  noires  CV.  Toiss.  II   p.  253° 
Elabit.      Batjan  ,   in  mari. 

Longitudo  speciminis  unici  1G9  ". 

Aanm.  Serranuê  nigripinnis  CV.  is  in  de  groote  ITistoire 

naturelle  des  Poissons  zoo  kort  aangeduid  (1),  dat  liet  moei- 

jelijk  valt,  daarnaar  alleen  over  dé  identiteit  er  mede  van  on- 

der werpelijke  soort  te  beslissen,  waarom  ik  mijn  voorwerp 

slechts  voorloopig  daartoe  breng.  Serranus  hemistiktos  Rüpp. 

is  eene  er  aan  verwante  soort  wat  liet  algemeene  der  kleurtee- 

kening  betreft,  doeli  volgens  de  afbeelding  van  den  heer 

Rüppell  te  oordeelcn  wijkt  zij  zelfs  in  de  bijzonderheden  der 

kleurteekening  en  vooral  in  den  habitus  van  den  kop  er  nog 

aanmerkelijk  van  af. 

Percis  cancellaia  CV.  Poiss.  III  p.  200. 

Pere.  corpore  e!on<jnto  antice  cylindraceo  postice  compreSSO  ,  nltitudine 

8  fere  ad  8|  in  ejus  longitudine;  <lorso  humili;  oapite  acuto  conreso  i\ 

ui  41  m  longitudine  corporis;  altitudine  capitis  2  et  paulo,  latitudine  i\ 

id    1-   circiter  in  ejus  longitudine;  oculis  diametro  i[   id  4j    in  longitudine 

(1)  a*Sur  nu  fond  brun  son  corps  est  semé  de  'acties  petiles ,  nom- 

»bieuses  et  serrées  ,  qui  ,  ;'i  l'état  sec,  paraissent  blaoches.  Ou  en  reinar- 
»que  un  plus  grand  noinbre  vers  la  région  antérieure.  Les  nageoires  sont 
»arrondiea  et  leur  couleur  est  brun  tres  foncé  ou  noiratre.  !).  9  15.  P 

.17.   V.   1/5.   A.  3/9.  C.   17." 
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enpitis;  rostro  oculo  aelate  niimts  provectis  oculo  non  aelate  proTeclionbir; 

oculo  longiore,  toto  ut  et  fronte  et  vertiee  alepidotis ;  osse  suborbitali  ocuü 

diametro  multo  minus  duplo  humiliore:  maxilla  superiore  maxi  11a  inferiore 

paulo  breviore  sub  oculi  parte  anteriore  desinente ;  dentibus  maxillis  plu- 

riseriatis  serie  externa  conicis  majoribus,  maxilla  superiore  antice  14  p.  m. 

eaninoideis,  maxilla  inferiore  antice  caninoideis  6  p.  m.  et  utroque  latere 

medio  caninoideis  3  vel  4;  dentibus  vomerinis  pluriseriatis  parvis  in  vittam 

semilunarein  disposilis;  dentibus  palatinis  nullis;  praeoperculo  margine 

rotundato  denticulato-crenulato :  operculo  spinis  2  superiore  acuta  inferi- 

ore obtusa  longiore;  suboperculo  interoperculoque  edentulis;  squamis  late- 

ribus  ciliatis  65  p.  m.  in  serie  longitudinali ;  pinnis  dorsali  spinosa  dorsali 

radiosa  multo  humiliore  spina  4a  spinis  ceteris  longiore  ,  spina  5a  spina 

4»  duplo  circiter  breviore;  dorsali  radiosa  corpore  multo  humiliore  poslice 

rotundata  radiis  plerisqne  ra  mulo  anteriore  paulo  producto;  pectoralibus 

obtusis  convexis  et  ventralibtis  maxima  parte  ante  pectorales  insertis  acu- 

tis  et  caudali  margine  posteriore  cojnvexa  radiis  angularibus  plus  ruiousve 

productis  absque  radiis  produetis  7  fere  ad  7j  in  longitudine  corporis  ; 

anali  dorsali  radiosa  humiliore  postice  angulata ;  colore  corpore  superue 

viridi-roseo,  inferne  margaritaceo-roseo ;  fascia  ccphalo-caudali  fusca  undu- 

lata  antice  infra  lineam  lateralem  incipiente  supra  apicem  pinnae  pectoralis 

linenn»  lateralem  secante  et  cauda  supra  lineam  lateralem  desinente,  super- 

ne  et  inferne  fascias  fuscas  transversas  edente  ,  fiscus  superioribus  et  infe- 

fioribus  alternantihus  ,  dorso  et  venlre  cum  fiscus  literis  oppositi  unilis, 

superioribus  3  vel  9  qaadratiusculis ,  inferioribus  9  vel  10  margaritacen 

limbatis  medio  quam.  superne  et  inferne  latioribus,  medio  circiter  vitta 

fnscescente  unitis,  anteriore  basin  pinnae  pectoralis  amplectente  basi  pec- 

toralis inferne  macula  lutescente  ;  spaliis  inlerfascialibus  series  3  longi- 

tudinales  macularam  dilutiorum  efucienlibus  ,  maculis  oculo  majoribüs, 

seriebus  superioribus  plus  minnsve  rotundatis  ,  serie  inferiore  quaclralius- 

culis,  seriebus  omnibus  centro  plus  minus vc  fusco  tinctis  vel  pünctalis; 

regione  supraopercalari  macula  rotunda  coeruleo  cincta  et  interne  annulo 

coeruleo  ornata;  capite  fasciis  2  latissimis  fuscis,  anteriore  suboeulari  mar- 

garitaceo  limbata  ,  posteriore  totutn  operculum  amplectente;  fronte  striis 

2  vel  3  ni<;ricantibus  transversis  ,  iridem  inlrantibus;  labiis  mentoque  fus- 

cis ;  pinna  dorsali  spinosa  aurantiaca  antice  praesertim  fusco  nebulata;  dor- 

sali radiosa  membrana  hy  alino-rosea  radiis  aurantiaca,  membrana  inter 

singulos  radios  gutlis  2  vel  3  nigris  coeruleo  annulatis;  pectoralil)us  aurau- 

tiacis;  ventralibus  aurantiacis  basi  margaritaceis  j  anali  membrana  rosea  ra- 

diis aurantiaca,  radiis  inferne  ni»ricante-fuscis  leviter  coeruleo  marginalis, 

membrana  inter  radios  posteriores  vulgo  gutta  nigra  coeruleo  annulata  .  cau- 

dali membrana  rosé»  radiis  aurantiaca  ,  membrana  inter  radios  omnes  fere 

guttis  2  ad  5  nigris  coeruleo  cinctis  ,  basi  superne  insuper  macula  niyra  ma  - 
jore   annulo    dilutiore    cincta. 
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B.   B.   D.  5    21   vel  5/22.   P.  2/1G   V.    1/5.     A.    1/17   vel   1/18.   C.    17   el 
lat.    bret. 

Synoo.  Labru*  tetracanthus  Lae.  Poiss.  III  p.  423,  473,  (1  tab.  13  fij.  3. 
Labrc  tétraeantke   Lae.  ibid. 

mus  tetracanthus  Lae.  ibid.  IVT  p.  235,  302. 
Bodiim  tètracantht   Lac.  ibid. 

P«r«*  trciUisé  CV.  Poiw.  III  p.  200. 

llabit.      Baljan,    in    mari. 

Lonjjiiudo  2  specimiaum  193'"  et  233'". 

Aanm.  Hoezeer  deze  fraaije  soort  reeds  ruim  een  halve  eeuw 

in  de  wetenschap  bekend  is,  wist  men  tot  nog  toe  niets  van 

hare  juiste  woonplaats.  De  verschere  toestand  mijner  voorwer- 

pen heeft  mij  toegelaten  de  kleuren  juister  te  beschrijven  dan 

mijnen  voorgangers  mogelijk  was. 

LAB1101DEI   CTENOIDEI. 

Daseyllus  polyacanthus  Blkr. 

Dascyll.  corpore  oblon^o  compresso  ,  altitudiue  2j  cnciter  in  ejus  longi- 

tudine  cum  ,  2  fere  in  ejus  longitudine  absque  pinna  caudali  ;  latitudine 

corporis  3  circiter  in  ejus  altitudine;  capite  obtuso  5i  ad  ol  in  longitudine 

corporis  cum  ,  3*.  circiter  ia  longitudine  corporis  absque  pinna  caudali  , 

altiore  quam  longo  ;  oculis  diametro  2|  circiter  in  loogitudiae  capitis;  li- 

nea rostio-frontali  declivi  rectiuscula  ;  osse  suborbitali  sub  oculo  oculi  dia- 

metro duplo  ciniter  bumiliore  ,  squamato  ,  non  emar^inato  ,  postice  denti- 

culato;  deotibus  maxillis  serie  externa  conicis  aculis,  seriebus  iuternis  minimis; 

praeoperculo  subrectangulo  angulo  rotundato  margipe  posteriore  et  inferiore 

denliculato;  operculo  spiuis  conspicuis  nullis  ;  dorso  ventre  altiore;  squamis 

latei  i  bus  32  p.  m.  in  serie  longitudinali ;  linea  laterali  sub  dorsali  radiosa 

interrupta  ,  antiee  lubuÜS,  sub  dorsali  radiosa  caudaque  poris  tantum  notala 

piimis  dorsali  radiosa  et  anali  aoutis  corpore  duplo  circiter  humilioribus, 

dorsali  spiuosa  spiaa  postica  spinis  ceiens  ioagiore  dorsali  radiosa  mullo 

bumiliore,  inembrana  interspinali  parura  eroargioala  lobata;  pecloralibua 

acute  roluodatia  et  ventraii  bus  acutis  radio  1°  producto  4  circiter,  caudali 

profunde  incisa  lobis  acutissiinis  superiore  inferiore  lon;;iore  producto  3j 

circiter  ia  loogitudiae  totius  corporis;  anali  spina  2™  spiaa  l1  plus  duplo 

loagiore  ,  radiis  ruediis  radiis  cetens  longioribus  ;  colore  corpore  piooisque 

yiolascente-fusco,  vcntie  dilutiore;  piooa  caudali  dimidio  posteriore  medio 

et   ventralibus   poitice   fusceiCGate-aurautiaciSi 

IX.  06 
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B.  5.  D.  17/14  vel  17/5.  P.  2/15.  V.  1/5.  A.  2/15  vel  2/16.  C.  1/13/1 
et  lat.  brev. 

Habit.  Batjan  ,   ia  mari. 

Longitudo  speciminis  unici  119'". 

Aanm.  Deze  soort  is  zeer  gemakkelijk  herkenbaar  aan  hare 

donkere  kleuren  en  17  rugdoornen,  alsmede  aan  haar  regt 

profiel ,  diep  gespletene  staartvin ,  enz. 

Scripsi  Batavia  Calendis  Avgusti  mdccct.v. 



BESTUURSVERGADERING. 

GEHOUDEN    DEN    4Q    AUGUSTUS     1855    TEN    HUIZE    VAN    DEN  HEER 

G.  A.  De  Lange. 

Tegenwoordig  zijn  de  Direkteureu  de  HH. 

P.    BlEEKER,   President. 

J.  J.  Altheer. 

J.    GROLL,     Thesaurier. 

R.  F.  De  Seijff. 

W.  M.  Smit. 

A.  W.  P.  Weitzel. 

G.  A.  De  Lange,    SekretanV 

terwijl    het   lid,  de  heer  J.  G.  X.  Broekmeijer  de  vergadering 

als  gast  bijwoont. 

Worden  voorgelezen : 

1.  Twee  brieven  van  het  lid,  den  heer  J.  A.  Krajenbrink 

van  Telokjambe  den  lSn  Julij   1855. 

De  eerste  dezer  brieven  strekt  ten  geleide  van  twee  stop- 

flesschen,  de  eene  bevattende  eene  hoeveelheid  klei  zoo  als  zij 

vóór,  de  andere,  klei,  zoo  als  die  na  het  kleijen  in  zijne  sui- 
kerfabriek voorkomt. 

De  heer  Altheer  neemt  op  zich  het  scheikundig  onderzoek 

dezer  kleisoorten  te  bewerkstelligen. 

De  tweede  brief  van  den  heer  Krajenbrink  strekt  ten  ge- 

leide van  6  flesschen  water  uit  eene  warme  bron,  gelegen  op 

twee  palen  afstands  van  de  kampong  Tjiampel.  De  heer  Altheer 

neemt  op  zich  ook  dit  water  scheikundig  te  onderzoeken. 

2.  Rapport  van  den  heer  Melvill  van  Carnbee  over  de 

kaarten,    der  Yerecniging  aangeboden  door  den  kolonel,  direk- 
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teur  der  eenie,  den  lieer  W.  C.  Von  Sckierbeand,  lid  der 

Vereeniginer. 

De  ontvangene  kaarten  zijn: 

I.  Zeekaart  van  het  zeestrand  tusschen  de  rivieren  van  Ta- 

wang  Trassie    en  Claijarang,  door    Van  Waeij  enz.  1804. 
IL  Zeekaart  van  liet  zeestrand  tusschen  de  rivieren  van  Tor- 

baija  en  Claijarang,  door  Yan  Waeij  enz.  1S03. 
III.  Zeekaart  van  de  raodclerbank  voor  de  Boeloesan^sche 

rivier,  door  Yan  Waeij  enz.   1805. 

IY.  Reede  van  Paccalongang. 

Y.    Baai    van    Patjietang,    door    den    luitenant   ter  zee  Cor- 
NELIUS. 

VI.  De  kust  van  Wedie  Alloe  tot  de  rivier  van  Poeger  met 

de  aanligbende  landstreek,  door  Kortzius  enz.  1807. 

VIL  Partie  nord-est  de  1'ile  de  Noussa  Baroe ,  par  Ie  Sr.  Mi- 
ROIR    DE    JOUVENCY,    1795. 

YIIT.  Gedeelte  der  Noord-oost  kust  van  Banka,  gekopieerd 
door  den  luitenant  ter  zee  Schuler. 

IX.  Kaart  van  het  eiland  Celebes. 

X.  Het  Z.  W.  schiereiland  van  Celebes. 

XI.  De  kust  van  Celebes  van  T.  Lassoa  tot  Laikan  met 

liet  aangrenzend  terrein. 

XII.  De  landschappen  bezuiden  't  kasteel  Rotterdam ,  behoo- 
vende  onder  het  gebied  der  Makassaren. 

XIII.  Kaart  der  Residentie  Maros. 

XIY.  Schetskaart  van  de  Westkust  van  Borneo. 

XV.  Ankerplaats  te  Waliaai  op  Ceram's  Noordkust. 
XVI.  Schets  van  het  eiland  Gisser. 

XVII.  Pigurativc  schets  van  het  eiland  Honimoa  of  Saparoea. 

XVIII.  Schets  der  Westkust  van  Sumatra,  nabij   Kauer. 

De  drie  eerstgenoemde  kaarten  hebben  betrekking  op  de  kust 

in  de  onmiddellijke  nabijheid  van  Samarang.  Volgens  aantee- 

keningen,  op  de  kaarten  voorkomende,  zijn  de  opnemingen 

geschied  en  de  jaren  1803,  1804  en  1805,  op  last  van  den 

gouverneur  van  Java's  noord-oost  kust  Nikolaas  Engelhard, 

door  de  //  Informateurs'  van  de  Marineschool  te  Samarang,   den 
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kapitein    ter   zee    H.   W.    Van    Waeïj,    den  kapitein-lui  tenant 
ter    zee    J.    GEELi.CH    en   de    lüitS.    '    /.       II.    P.    1).    KoETZlUS     CU 

J.  1'.  Busschee,  benevens  verscheidene  kadets  van  dat  gesticht, 
waarvan  met  namo  genoemd  zijn:  D.  Van  Emmerik,  II.  Muu- 

m:i;MA\  en  J.  J.  \\n  Hoorn.  De  bedoelde  opnemingen  blij- 
ken met  de  noodige  naanwkeurigheid  gedaan  te  zijn,  zoodat 

die  kaarten,  hoewel  de  kust  van  Samaraug  in  de  laatste  jaren 

op  nieuw  met  zorg  is  opgenomen,  ook  thans  nog  zekere 

waarde  hebben,  vooral  omdat  eene  vergelijking  van  de  vroegere 

met  de  thans  verkregene  resultaten  tot  de  kennis  leidt  van  de 

veranderingen,  die  de  bodem  en  de  diepte  der  zee  gedurende 

eene  halve  eeuw  ondergaan   hebben. 

Kaart  N3.  IV",  de  reede  van  Pekalongan ,  zonder  jaartal  of 
naam  van  opnemcr,  schijnt  mij  van  denzelfden  tijd  afkomstig 

te  zijn,  zoomede  de  kaart  N°.  V,  de  baai  van  Patjitan,  door 
den  luitenant  ter  zee  CoENELIUS,  welke,  zoowel  wat  het  be- 

loop der  kust  als  de  diepte  betreft,  zeer  goed  overeenkomt 

met  de  latere ,  uiterst  naauwkenrige  opnemingen  van  de  luitenants 
ter  zee  HudEXHOLTZ  en  Voet  in  1820  en  den  luitenant 

ter  zee  P.  J.  B.  De  Peeez  in  1831.  Alleen  de  kleine  inham, 

aan  de  oostzijde  in  de  baai  van  Patjitan  gelegen  en  door  dè 

latere  opnemers  de  Pollux-baai  geheeten,  is  door  CoENELIUS 
niet  in  kaart  gebragt. 

De  kaart  N0*.  VI  dagteckent  ongeveer  van  denzelfden  tijd  als  de 
No.  I  tot  V,  namelijk  van  het  jaar  ISO 7  en  bevat  de  zuidkust  van 

Java,  van  af  Poeger  en  Noessa  JSaroen  westwaarts  tot  en  met  het 

eiland  Sempoe  en  de  ten  westen  hiervan  gelegene  bogt  of  Wedie  Al- 
be. Deze  kaart  is  nogtans  de  beste  voorstelling  van  dat 

gedeelte  van  Java.  De  opneming  is,  blijkens  eene  aanteeke- 

ning  op  de  kaart  voorkomende,  geschied  door  den  luitenant 

ter  zee  en  3^n  informateur  van  de  Marineschool  te  Samaravg 

II.  P.  D.  Kortzius,  geassisteerd  door  //den  kadet  bombardier 

der  artillerie  J.  A.  Du  Bols,  benevens  de  vier  kadetten  T. 

Bos,  J.  Frankanel,  P.  E.  BeüIJNE  en  II.  Hou  van 
instituut. 

Kaart  N°.  VIT  is  van  ecnicre  jaren  vroegere  da sjteekenin 2  dan 
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de  voorgaande  en  bevat  eene  zeer  gedetailleerde  opneming  van 

de  ankerplaats  bij  den  N.  O.  hoek  van  het  eiland  Barong  nabij 

Java's  zuidkust,  tegenover  Poeger.  De  opname  geschiedde  van 
den  20a  Maart  tot  den  17n  April  1795  aan  boord  van  het  jagt 
Soerabaja,  door  den  luitenant  ingenieur  Miroir  de  Jouvencij, 

terwijl  de  loodingen  zijn  gedaan  door  den  élève  van  de  ma- 

rineschool te  Samarang,  Dirk  de  Jong.  Deze  kaart,  zoo  me- 

de N°.  VI,  werden  mij  eerst  ongeveer  een  jaar  geleden  bekend, 
en  daar  zij  beter  zijn  dan  de  andere  kaarten  van  dit  gedeelte 

bij  het  Depot  van  zeekaarten  berustende ,  heb  ik  er  van  gebruik 

gemaakt   om  de  zeekaart  van  Java  te  verbeteren. 

De  bovengenoemde  kaarten,  zoowel  als  verscheidene  andere 

bij  het  Depot  van  zeekaarten  voorhanden,  leveren  het  bewijs, 

dat  men  zich  in  het  laatst  der  vorige  en  de  eerste  jaren  der 

tegenwoordige  eeuw  bijzonder  heeft  toegelegd,  om  de  zeekaar- 

ten van  Java  te  verbeteren  en  dat  dit  speciaal  plaats  had  tij- 

dens het  bestuur  van  den  heer  N.  Esgelhaud,  als  gouverneur 

van  Java's  noord-oostkust,  naardien  uit  de  titels  der  kaarten 
blijkt,  dat  vele  der  opnemingen  op  zijnen  last  gedaan  zijn. 

Die  opnemingen  zijn  meestal  geschied  door  zee- officieren,  wel- 
ke geattacheerd  waren  aan  de  marineschool  te  Samarang,  en 

uit  de  omstandigheid,  dat  steeds  verscheidene  kadets  daarbij 

tegenwoordig  waren,  schijnt  men  te  mogen  opmaken,  dat  men 

dit  werk  tevens  liet  strekken  tot  onderwijs  van  de  leerlingen 

der   gemelde    school. 

Kaart  N°.  VIII  schijnt  dezelfde  te  zijn  als  eene  bij  het 
Depot  van  zeekaarten  berustende,  die  vervaardigd  zou  zijn  door 

de  heeren  Hoogenberg  en  Godt.  Zij  is  alleen  daarom  van 

nut,  dat  er  eenige  riffen  op  voorkomen,  die  op  vroegere  kaar- 

ten gemist  werden,  hoewel  voor  het  overige  op  de  juistheid 

der  kaart  geenszins  te  roemen  valt. 

De  kaarten  IX  tot  XIII  hebben  betrekking  tot  Celebes. 

Geene  jaartallen  of  namen  van  zamensteller  komen  er  op  voor. 

N°.  IX  geeft  een  overzigt  van  het  geheele  eiland  en  is  eigen- 
lijk meer  zee-  dan  land-kaart.  Zij  schijnt  mij  in  het  begin 

dezer  eeuw  vervaardigd  te  zijn.     N°.  X  is  eene  uitvoerige  land- 
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kaart,  iii  4  bladen ,  voorstellende  het  geheele  zuidwestelijke  sehier- 
eiland  van  Celehes,  van  Makassar  en  Bonthein  noordwaarts  tot 

en  met  Mandhar,  en  bevattende  ook  het  rijk  van  JJo/i/',  Toadjo 
enz.  Zij  schijnt  mij  van  het  begin  dezer  eeuw  te  zijn,  terwijl 

kaart  N°.  XII,  die  alleen  de  omliggende  landen  van  het  fort 

'Rotterdam  behandelt,  en  het  gebied  der  Makassaren  aantoont, 
van  veel  oudere  dagteekening  is.  De  kaarten,  die  men  tegen- 

woordig van  Celebes  bezit,  zijn  zonder  twijfel  veel  beter  dan 

de  bovenvermelde.  Mogen  deze  dus  voor  de  hedendaagsche 

geografie  van  niet  veel  nut  zijn,  uit  een  geschiedkundig  oog- 

punt beschouwd,  kan  de  raadpleging  van  dergelijke  oudere  stuk- 

ken dikwijls  te  pas  komen  en  van  veel  belang  zijn. 

Kaart  N°.  XIV  schijnt  te  dagteekenen  van  den  tijd  des 
gouverneurs  generaal  Van  der  Capellen,  hoewel  jaartal 

noch  naam  van  vervaardiger  er  op  vermeld  staan.  Eene  ver- 

gelijking van  dit  stuk  met  de  kaarten,  welke  thans  van  die 

bezittingen  bestaan,  als  een  gevolg  van  de  opnemingen  van 

Schwaner,  Von  KesseI  en  anderen,  en  vooral  van  die,  welke 

sedert  de  laatste  expeditiën  en  onze  meerdere  bemoeijing  met 

de  Westkust  plaats  hebben ,  doet  zien ,  hoe  zeer  de  geografische 

kennis  van  dat,  op  Nieuw-Holland  en  jNTieuw-Guinea  na  het 

grootste  eiland  der  wereld,  in  de  laatste  kwart-eeuw  met  reu- 

zenschreden  is  vooruit  gegaan. 

De  kaarten  N°.  XV  tot  en  met  XVIII  schijnen  mij  van 

zeer  weinig  waarde  te  zijn. 

Als  slotsom  van  mijn  onderzoek  vermeen  ik  te  mogen  in 

overweging  geven: 

1.  den  kolonel  direkteur  der  genie,  voor  het  geschenk 

der  kaarten  den  dank  der  Vereeniging  te  betuigen. 

2.  de  kaarten  K°.  I  tot  VIII  als  meer  bepaaldelijk  zee- 
kaarten zijnde,  aan  te  bieden  aan  de  Kommissie  tot  verbetering 

der  Indische  Zeekaarten,  als  kunnende  voor  haar  van  nut 

zijn. 

3.  De  overige  kaarten  in  het  archief  der  Vereeniging  te 
bewaren. 

Aan    het   eerste  voorstel  door  den  heer  Milvill  van   Cakn- 
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bee,  der  Direktie  in  overweging  gegeven,  is  reeds  voldaan. 

Het  tweede  wordt  in  zooverre  gewijzigd,  dat  de  opgenoemde 

kaarten  immer  ter  beschikking  zullen  zijn  van  de  daarin  ge- 

noemde Kommissie,  doch  eigendom  blijven  der  Vereeniging. 

Het  derde  punt  wordt  aangenomen. 

De  Direktie  vleit  zich,  dat  de  bezitters  van  kaarten  en  oude 

plannen  het  voorbeeld  van  den  direkteur  der  genie  zullen  vol- 

gen, waardoor  aan  het  XX Ve  desideratum,  voorkomende  in  het 

Programma  der  Vereeniging  voor  het  jaar  1855  zal  worden 

voldaan. 

3.  Extrakt  uit  het  Journaal  van  het  barkschip  //Schevenin- 

gen"  gezagvoerder  A.  D.  Brenning,  gehouden  op  reis  van  Rot- 
terdam naar  Batavia,  handelende  over  een  op  zee  gezien  groot 

zeedier,  hetwelk  geacht  wordt  tot  de  Walvischachtige  Zoog- 
dieren te  beliooren. 

Wordt  besloten  tot  plaatsing  in  het  Tijdschrift  der  Vereeniging. 

4.  Brief  van  het  Lid,  den  heer  J.  K.  Hasskaïil  vanden  19u 

Junij  1855,  waarin  hij  meldt,  dat  zijne  onderzoekingen  van 

nieuwe  plantensoorten,  en  voornamelijk  zijne  onderzoekingen 

van  boomvarens  worden  voortgezet.  De  uitkomsten  van  die 

nasporingen  wenscht  hij  voor  het  Tijdschrift  der  Vereeniging 
te  bestemmen. 

Verder  blijkt,  dat  de  schrijver  met  den  resident  der  Pre- 

anger  regentschappen  Jonkhr  Van  der  Wijck  pogingen  doet 

om  de  getah-pcrtja    soorten  in  die  residentie  op  te  sporen. 

"Wijders  zegt  de  heer  Hasskaïil: 
Bij  deze  gelegenheid  moet  ik  nog  aanhalen,  dat  de  door  mij 

in  den  jare  1841  naar  den  plantentuin  te  Buitenzorg  gezonden 

getah-pertjah  boom,  welken  de  heer  Teijsmann-  in  het  Natuur- 
kundig Tijdschrift  deel  I,  pag.  476  heeft,  vermeld,  thans  door 

mij  bestemd  is ,  en  een  nieuw  geslacht  der  Sapotaceae  uitmaakt, 
hetwelk  ik  Kakosnanthus  en  den  boom  zelvcn  Kahosnanthus 

macropMjllus  heb  genoemd.  Verder  behoort  ook  de  Balam 

tandoek,  waarvan  de  heer  Teijsmann  inliet  deel  Nat,  tijdschrift 

pag.  116  onder  den  naam  van  Azoala  Leerii  melding  maakt,  tot 

een  nieuw  geslacht,  dat  ik  naar  den  maleischen  naam  tandoek  en 
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omdat  de  vrachten  als  kleine  horentjes  verschijnen  Keratopho- 

i:i  s    heb    genoemd,   en    den    boom    Keratopkorvs  Leerii.      Dit 

voorloopt  ter  kennis  brengende,  acht  ik  echter  heide  hoornen 

belangrijk    genoeg,    om    de    beschrijving    daarvan    nog    in   de 

zia   1"  op  te  nemen. 
De  heer  Hasskarl  deelt  voorts  nog  mede  dat  door  zijnen  tuin 

eene  streep  van  gele  tjatas  loopt,  die  op  enkele  plaatsen  knollen 

vertoont,  welke  de  tuinwerkers  als  steenen  oitwerpen.  J lierdoor 

oplettend  geworden  vond  hij  ,  dat  liet  eene  soort  van  verharde 

mergelklei  is ,  die  vol  is  van  afdrukken  van  bladen  van  dikotijle- 

donen,  dus  van  heesters  en  hoornen.  Deze  bladen  schijnen 

dus  door  eene  moddermassa  overstelpt,  de  laatste  verhard  en 

zoo  de  bladen  in  afdruk  bewaard  gebleven  te  zijn.  Ik  weet 

mij  niet  juist  te  herinneren,  of  dit  verschijnsel  onder  gelijke 

omstandigheden  op  andere  plaatsen  van  Java  is  waargenomen, 
doch  vermeen  zulks  in  het  werk  van  den  heer  JüNGïTUHN  over 

Java  te  hebben    gelezen. 

5.  De  heer  Bleeker  brengt  verslag  uit  omtrent  eeuige  ver- 

zamelingen van  Reptiliën  van  Palembang,  gedeeltelijk  reeds  se- 

dert eenige  jaren  in  zijn  bezit,  gedeeltelijk  onlangs  hem  ge- 

worden door  den  heer  L.  Lindmann,  officier  van  gezondheid 

der  lc  klasse  en  het  Lid  der  Verecniging  den  heer  P.  L.  Van 

Bloemen  Waanders.  In  die  verzamelingen  bevonden  zich  de 

volgende  soorten. 

1.  Crocodilus  biporcatus  Cuv. 

2.  Ilemidactijlus  marginatos  Cuv. 

3.  //  variegatus  Cuv. 

4.  Lophijrus  sumatranns  Blkr.  nov.  spec. 
5.  Draco  fuscus   Dand. 

G.  Taehijdromus  sexlineatns   Daud. 

7.  Euprepes   Ernesti  Dam.  Bibr. 

8.  Pijthon  reticulatus  Gr. 

(J.  Corijphodon    korros    Dum.  Bibr. 

]  0.  Dendrophis  piela   Dum.  Bibr. 

11.  //  oetolincata  Dum.  Bibr. 
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12.  Tropidonotus  vittatus  Schl. 

13.  Simotes  purpurasens  Blkr^  Xenodon  purpurascens  Schl. 
14.  //        octolineatus  Duin.  Bibr. 

15.  Amphiesma    subrniniatum  Duin.  Bibr. 

16.  Psammophis    pulverulentus  Boie. 

17.  Tragops  prasinus  Wagl. 

18.  Eurostus  plumbeus  Dum.Bibr. 

19.  Chrijsopelea  rhodopleuron  Boie. 

20.  Triglijphodon    dendrophilum  Dum.  Bibr. 

21.  Bungarus    semifasciatus  Wagl. 

22.  Naja  tripudians  Wagl. 

23.  Rana  tigrina  Daud. 

Alle  deze  soorten  zijn  nieuw  voor  de  kennis  der  fauna  van 

de  residentie  Palembang,  hoezeer  meerdere  er  van  reeds  van 
Sumatra  bekend  waren.  Van  de  beide  nieuwe  soorten  deelt  de 

heer  Bleeker  de  kenmerken  mede,  welke  nader  in  het  Tijd- 

schrift Vereeniging  zullen  worden  beschreven. 

6.  Worden  voorgesteld  en  aangenomen  als  kandidaten: 

Voor  het  korrespon  derend  lidmaatschap: 

C.  Mulder,     hoo^leeraar  te  Groningen. 

Voor  het  gewoon  lidmaatschap: 

L.  Lindmann,  officier  van  gezondheid  1  klasse  te  Palembang. 

7.  Door  de  niet  aanwezigheid  van  den  direkteur,  den  heer 

Stelnmetz,  kunnen  de  beraadslagingen  over  het  oprigten  van 

een  gebouw  voor  de  Vereeniging  niet  worden  hervat. 

8.  Ingekomene  boekwerken: 

Schets  van  het  leven  en  karakter  vau  Alexander  Nümah  1853.  door  C.  Star 

Nu  man. 

Over   het   fossiKL    gewoon  hert,  opgedolven  te  Schildwolde,  door  C.  Mulder. 

Aanteekening  over  den  groei  van  de  vrucht  van  Glaucium  luteum,  door  C. 

Mulder,  Groningen  1848. 

Verslag  van  de  feestviering  der  vrijwillige  oud-jagercompngnie  van  de  Utrecht- 

sche    hoogeschool    op    den    12    Augustus    1851.     Utrecht  1852. 

Journal  of  the  Asiatic  Socictij  of  Bengal:  No.  II  1855.     Van  de  Redaktie. 

Bibliotheca  Indica,  a  Collection  of  oriental  works,  published  under  the  Patro- 

nage of  the  Hon.  court  of  Direclors  of  the  East  India  Companij,  and  the  Su- 
perintendence    of    the    Asiatic  Societij  of  Bengal  No.  110,  112,    113.  behelzende: 

Wakidij's  historij  of  Mohammad  'scnmpa'gns  bij  Aboo  abdollah  Mohammad 
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Rin  Omar  ai,  wakidij,  edited  bij  Alfkkd  von  Kkhmf.r,  of  the  austrian  con- 

sulate  gcueral  at  Alexandria.  1'asc.   I.  II.  III.  (van  de  redaktie). 
Biang-Lala.  Indisch  leeskabinet  tot  aangenaam  en  gezellig  onderhoud.  IX 

Jaargang.     Aflevering  II  en  III.     (van  de  redaktie). 

Java-Iiode.  Nieuws-,  Handels-  en  Advertentie-blad  voor  Nederlandsen  In  die  , 

1855  No.  57,  59,  GO;  (van  de  redaktie). 



BESTUURSVERGADERING. 

GEHOUDEN     DEN     23n     AUGUSTUS     1855,    TEN     HUIZE     VAN    DEN 

heer  P.  Baron  Melvill  van  Carnbee. 

Tegenwoordig  zijn  de  besturende  Leden,  de  HH. 

P.    BLEEKER,    President. 

J.    GROLL,    Thesaurier. 

G.  P.  De  Bruijn  Kops,  Bibiiothekaris. 

P.    J.   MaIER,    Pirekteur  van  het  Museum. 

P.  Baron  Melvill  van  Carnbee. 

W.  M.  Smit. 

A.  J.  D.  Steenstra  Toussaint. 

A.  W.  P.  Weitzel. 

G.    A.    De    LANGE,   Sekretaris. 

terwijl  de  lieer  J.  J.  Altheer  schriftelijk  te  kennen  geeft,  dat 

ongesteldheid  hem  verhindert,  de  vergadering  bij  te  wonen. 

Worden  voorgelezen : 

1.  Brief  van  den  resident  der  Zuid-en  Ooster-afdeeling  van 

Borneo,  den  heer  A.  Van  der  Ven,  den  8U  Augustus  1855, 
van  Bandjermasin,  meldende  de  verzending  van  twee  manden 

met  zoetsmakende  aarde,  en  geleidende  eene  missive  van  den 

adsistent  resident  van  Koetei,  waarin  berigt  wordt,  dat  de 

gezondene  aardsoort  verzameld  is  vijf  dagreizen  boven  Sa- 

marinde,  ongeveer  zes  rijnl.  voet  boven  den  gemiddelden 

waterstand,  aan  den  twaalf  rijnl.  voet  lioogen  regtcrocver 

der  kreek  Leteth,  ter  plaatse  waar  zij  zich  in  de  Koetei- 

rivier  stort,  en  dat  de  Dajakli  long-wahi  en  long-belékh,  bc- 
hoorcndc   tot    den  uitgebrciden    stam  der  Modavgs,  de  eenigen 
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zijn,   die   bovengenoemde    aardsoort    bij    wijze     van    Lekkernij 

gebruiken,  even  als  de  Javaan  de  ampo,  met  dit  verschil, 

dat  de  ampo  vooraf  gebakken  en  de  gezondene  aardsoort, 

genoemd  tanah  Mop  of  tanah.  lijat  enkel  in  de  zon  wordt 
gedroosd.     De  kinderen  en  vrouwen  houden  meer  van  deze  aarde 

dan   de   mannen. 

(Zie  omtrent  de  aanleiding  tot  liet  onderzoek  naar  deze  bij- 

zonderheid de  notulen  van  de  bestuursvergadering  van  den  9n  Ja- 

nuarij  1855.) 

Wordt  besloten,  na  de  ontvangst  der  aarde,  haar  zoo  mo- 

gelijk raikroskopisch  en  chemisch  te  doen     onderzoeken. 

...  Zinsnede  uit  een1  brief  van  den  19u  Augustus  1855  van  liet  lid 
den  lieer  J.  K.  Hasskarl  aan  den  President  der  Vereeniging,  waar- 

in gezegd  wordt:  //De  in  het  9e  deel  op  bladzijde  .'32:2  in  het 
Tijdschrift  der  Vereeniging  vermelde  Lawanboom  is  misschien  de 

Culillawan  van  Rumphius  Herb.  Amb.  II."  In  liet  onzekere  la- 

tende, of  RuiiPHIus  reeds  van  het  gebruik  der  olie  gewag  heeft  ge- 

maakt, wordt  herinnerd,  dat  hij  wel  gesproken  heeft  over  de  aanwen- 

ding van  den  bast,  en  opgemerkt,  dat  ingeval  de  bovengenoemde 

boom  dezelfde  is,  welke  Rumphius  heeft  beschreven,  welligfc 

de  werking  der  olie  kan  worden  afgeleid  uit  de  bekende  van  den 

bast."     Zie  notulen  van  14  Julij   1855. 
liet  vermoeden  van  den  heer  Hasskarl  is  sedert  door  een 

berigt  van  den  lieer  Teijsmann  gebleken  juist  te  zijn,  welke 

de  hem  gezondene  bladen  herkend  heeft  te  zijn  die  van  Cin- 
nan  ulillawan.     Deze  boom  bevindt  zich  nou  niet  in  den 

plantentnin  te  Buitenzorg,  waarom  de  resident  van  Manado 

zal  worden  uitgenoodigd  zaden  daarvan  alsmede  van  den  Mas- 
soi,  naar   Buitenzors  te  doen  overbrengen. 

3.  Twee  brieven  van  den  heer  Yox  BoSENBERG  van  Nias  den 

2GU  Junij   1855    mededeelende    de   toekom  fzending    van 
vischsoorten  uit  de  wateren  van  NTias.  ])e  ander*;  brief  strekt 

ten  geleide  van  twee  soorten  van  Krustaceën  en  van  een  kies 

van  Cervus  eqninus,  aangeboden  voor  liet  Museum,  echter  zonder 

opgave,  waar  de  petrefakten  gevonden  zijn. 

!.   Brief  van  den  direktcur  der  kulturcs  van  Batavia  den  17,; 
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Augustus  1855  aanbiedende  het  verslag  van  het  door  den  heer 

Rost  van  Tonningen  bewerkstelligd  onderzoek  van  een  mineraal- 

water, afkomstig  van  Tjipamingies,  residentie  Buitenzorg. 

Wordt  besloten,  gemeld  stuk  in  het  Tijdschrift  der  Vereeniging 

op  te  nemen. 

5.  De  President  brengt  ter  tafel  een1  stuk  gom  elastiek  alsme- 
de eenige  specimina  van  versteend  hout  uit  Palembaug,  door  den 

heer    Labaar,  officier  der  infanterie,  gezonden. 

6.  Brief  van  de  hoofd-kommissie  in  .Nederland  ingesteld  om 
gelden  te  verzamelen  voor  de  oprigting  van  een  sterrewacht 

te  Leiden.  Wordt  begrepen,  dat  deze  aangelegenheid  al  zoo  lan^ 

bij  het  publiek  behandeld  is,  dat  de  Vereeniging  hierop  niet  meer 

van  een  nuttigen  invloed  kan  zijn.  Indien  men  zich  vroeger  in 

deze  zaak  tot  de  Vereeniging  had  gewend,  zoude  zonder  twijfel 

de  Direktie  van  hare  belangstelling  de  duidelijkste  en  voor  de 

zaak  hoogst  nuttige  bewijzen  hebben  kunnen  leveren. 

7.  De  President  legt  de  besturende  leden  een  projekt  voor, 

ontworpen  door  den  medebestuurder,  den  heer  J.  C.  R  Stein- 

metz,  naar  hetwelk  een  gebouw  ten  behoeve  der  Vereeniging  ge- 
sticht kan  worden.  De  ontwerper  is  er  van  uitgegaan  dat  de 

Vereeniging  beperkt  is  door  hare  middelen  en  dat  daarom 

het  gebouw  op  geene  groote  schaal  ontworpen  is. 

Eenige  leden  der  Direktie  vereenigen  zich  met  de  zienswijze 

van  den  ontwerper  en  keuren  zijn  plan  goed.  Andere  dirige- 
rende leden  verlangen  een  aanzienlijker  en  grooter  gebouw,  dus 

ook  kostbaarder,  met  het  oog  op  de  waarschijnlijkheid,  dat  de 

Vereeniging  door  eene  snelle  ontwikkeling  welligt  nog  grooter 

lokaal,  dan  de  ontwerper  aannam,  zal  behoeven.  Terwijl  in 

den  loop  der  diskussien  getracht  wordt,  deze  uit  een  loopende 

gezigtspunten  tot  elkander  te  brengen,  bleek  de  noodzakelijkheid 

om  vooraf  het  gevoelen  van  den  Beschermheer  der  Vereeniging 

in  te  winnen.  Daarom  wordt  den  President  en  Sekretaris  opge- 

dragen, namens  de  Direktie  een  gehoor  bijden  Beschermheer  te 

verzoeken  en  de  meening  van  zijne  exellentie  omtrent  het  on- 

derwerpelijk  plan  in  te  winnen. 

8.  Worden  voorgesteld  en  aangenomen. 
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1.  Voor  liet  korrespoiiderend  Lidmaatschap: 

De   heer  M.  C.  Van  Hall,  hoogleeraar  te  Groningen. 

2.  Voor  het   gewoon  lidmaatschap. 

De  heer   W.  C.  Muller,    officier    van   gezondheid  le  klasse 

bij   Z.   M.  marine. 

Ingekomene  boekwerken. 

Java-bodc.  Nievnvs-  Handels-en  Advertentie-blad,  No.  62—67  (Van  de  Rediktie). 



BERIGTEN  VAN  VERSCHILLENDEN  AARD 

Aardbevingen  in  den   Inclischen  Archipel. 

Op  den  5en  dezer  kwam  ter  reede  Batavia  van  Amboina  aan  het 

nederlandscli  indisch  koopvaardij  schip  So-ot  Algeir,  gezagvoerder 

I\  M.  Hornung,  hebbende  de  hoofdplaats  der  Molukken  den  26tt 

Julij   verlaten. 

De  tijdingen,  rnet  dien  bodem  aangebragt,  zijn,  wat  de 

residentie  Ternate  aangaat,  zeer  ongunstig.  Op  den  23tt  Julij 
had  men  te  Amboina  de  mededeeling  ontvangen,  dat  in  het 

midden  dier  maand,  gedurende  verscheidene  dagen  zware  schok- 

ken van  aardbeving  op  het  eiland  Ternate  waren  gevoeld, 

die  groote  schade  en  verwoesting  hadden  aangerigt.  Onder  an- 
deren was  de  dalem  van  den  sulthan  ingestort  en  34  personen 

waren  daarbij  omgekomeu.  De  residentiewoning  was  door  het 

instorten  van  het  dak  en  het  scheuren  der  muren  en  grond- 

vesten geheel  onbewoonbaar  geworden,  hetgeen  ook  met  vele 

andere  huizen  het  rreval  was  geweest.  De  schokken  der  aard- 

beving  bleven  steeds  aanhouden,  doch  waren  niet  meer  zoo 

zwaar  als  in  den  beginne.  Al  de  door  dit  droevig  natuurver- 
schijnsel te  weeg  gebragte  ongelukken  waren  nog  niet  ten  volle 

bekend. 

(Java  Bode,  11   Augustus  1S55   N°.  CA). 

De  Javasche  Courant   van  25    Augustus    1855  N°.  68  deelt 

itrent  de  bovengemelde  aardbevingen  nog  het  volgende  mede. 

Ternate.  —  Het  eiland  Ternate  is  onlangs  weder  door  hevige 

:dbevingen  geteisterd. 

Dan   Uden    Junij    jl.,    des    voormiddags    tan    11    ure,   werd 
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een   Bcho  n   zich   des  namiddags    ten   5    nre    en 

vervolgens  bij  tussclienpoozcn  gedurende  den  nacht  herhaalde. 

Zes  dagen  lang  werden  van  tijd  tot  tijd  nog  schokken  gevoeld. 

De  rigting,  voor  zoover  die  is  opgemerkt,  was  van  noord  naar 
zuid;  vele  schokken  waren  echter  vertikaal. 

De  ingezetenen  herinnerden « zich  niet,  na  1840,  zulke  zwa- 
re schokken  te  hebben  gevoeld.  Eene  vrouw  was  van  schrik 

illen  en  plotseling  overleden. 

Ook  op  Dodinga  (Halmaheira)  waren  de  schuddingen  waarge- 
nomen. 

Sedert  werden  nog  van  tijd  tot  tijd  ligte  schokken  gevoeld, 

doch  op  den  Uden  Julij  ,  des  namiddags  ten  4  ure,  werd  ee- 

ne allerhevigste  schudding  ondervonden,  die  vertikaal  begon  eu 

horizontaal  eindigde.  Deze  schudding  hield  gedurende  twee 

minuten  aan  en  veroorzaakte  vele  ongelukkeu.  Eene  vrouw, 

haar  huis  willende  ontloopen ,  werd  door  eenen  nederstortenden 

balk  gedood,  en  drie  of  vier  andere  personen  werden  meer  of 

min  zwaar  gewond. 

Alle  gebouwen  hebben  zwaar  geleden;  het  residentiehuis  en 

kantoor  zijn  bijna  onbruikbaar  geworden;  op  verscheidene  plaat- 

sen eu  vooral  in  het  chinesche  kamp  zijn  huizen  geheel  of  ge- 

deeltelijk ingestort;  ook  des  sulthans  kraton  is  zwaar  beschadigd. 

De  schade  aan  partikulieren  veroorzaakt  werd  begroot  op 

f  50,000. 

Bij  het  afzenden  van  dit  berigt  (17  Julij  jl.),  duurden  de 

schuddingen  bij  korte  tussehenpoozen  nog  voort.  De  meeste  men- 
schen  hadden  hunn"  steenen  of  houten  huizen  verlaten  en 

woonden  in  lootsen  of  pendopos. 

Het  schijnt  dat  de  schuddingen  op  Tidore  eu  Halmaheira 

nog  erger  dan  op  Ternate  zijn  geweest. 

Op  Tidore  warm  25  huizen  ingestort  en  daarbij  10  mannen 

en  14  vrouwen  omgekomen,  terwijl  3  mannen  en  5  vrouwen 

in  de  nabijheid  van  het  bergje  Dojado,  op  dat  eiland,  door  af- 

rollende steenen  werden  gedood. 

Van  andere  plaatsen  was  nog  geen  bepaald  berigt  ontvangen. 
\\  37 
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Er  was  geene  werking  van   den    vuurberg  te    Temate    waar- 

genomen. 
(Javasche   Courant  van   25    Augustus  1855  No.  68). 

Preanger  regentschappen.  In  de  afdeeling  Soemedang  en 

Soekapoera  zijn  aardbevingen  waargenomen,  t.  w.  op: 

Zondag  den  29n  Julij  des  morgens  ten  10  ure. 

Maandag  den  30n  Julij  des  namiddags  ten  5  ure. 

Dingsdag  den  31n  Julij  des  morgens  ten  9  ure. 

Vrijdag  den  3n  Augustus  des  middags  ten  12  ure. 
De  schuddingen  waren  alle  vertikaal  en  duurden  van  10  tot 

20  sekonden.     De  laatste  was  de  hevigste. 

In  de  vulkanen  Goentoer,  Tjermei  en  Slamat  was,  voor 

zooveel  dit  uit  de  verte  kon  worden  geobserveerd,  geene  buiten- 

gewone werking. 

Evenwel  moet  de  aardbeving  van  den  30**  Julij  te  Tjikadjang, 
meer  in  de  nabijheid  der  vulkanen  Goentoer  en  Papan  da  jan  <* 

gelegen,  vrij  hevig  zijn  gevoeld. 

Cheribon.  In  den  avond  van  den  9  dezer  zijn  door  de  ge- 

heele  residentie  Cheribon  twee  op  elkander  volgende  schokken 

van  aardbeving  gevoeld;  de  rigting  was  van  het  zuiden  naar 
het  noorden.     Schade  werd  hierdoor  niet  veroorzaakt. 

(Java  Courant  18   Augustus  1855  N°.  66) 

Manado.     De  berigten  over  Junij  jl.  luiden  als  volgt: 

De  weersgesteldheid  was  over  het  algemeen  gunstig. 

Eenige  ligte  aardbevingen  werden  waargenomen,  als: 

Den  21n  Junij  te  Kema  drie  schokken,  des  morgens  ten  tien 
en  des  middags  ten  drie  ure. 

Den  24  Junij  te  Manado  des  morgens  ten  acht  ure. 

Den  27  Junij  te  Amoerang  des  morgens  ten  tien  ure. 

Van  Banda  wordt  het  volgende  gemeld. 

Op  den  43  Julij  zijn  weder  aardbevingen  gevoeld  en  wel  te 

half  twaalf  ure  des  voormiddags  en  te  half  tien  ure  des  avonds. 

De  bewegingen  waren  zacht  en  liepen  van  het  oosten  naar  het 

westen,  zoo  als  daar  meestal  plaats  vindt. 
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lu  den  nacht  van  dm  13  daaropvolgende  en  wel  te  half  een 

ore,  is   andermaal    een    hevige  schok    van    aardbeving  gevoeld, 
die  zich  een  half  nur  later   herhaalde,  maar  toen   weder  slechts 

eene  schommelende  beweging  veroorzaakte. 

Zoo  veel  in  den  nacht  waar  te  nemen  was,  had  ook  deze 

aardbeving  de  rigting  van  het  oosten  naar  het  westen. 

Gedurende  de  maand  Junij  was  het  weder,  wat  regen  aan- 

gaat, eenigzina  getemperd.  De  westmoesson  begon  zich  ech- 
ter met  hevige  winden  in  te  stellen. 

(Javasche  Courant  van  25   Augustus   1855  Nu.   CS) 

Verrigtingen  der  mijningenieurs  in  Nederland sch    Indië. 

Preanger-regentschappen.  —  De  buitengewone  ingenieur  der. 
3de  klasse  Aqüasie  Boa chi  vertrok  den  2 5 sten  Julij  1855  naar 

de  Wijnkoopersbaai,  alwaar  een  aanvang  werd  gemaakt  met  het 

oprigten  van  eene  woning  voor  hem  en  zijn  werkvolk ,  benoo- 
digd  voor  het  daar  ter  plaatse  in  te  stellen  onderzoek  naar 

steenkolen,  en  met  het  hakken  van  venen  weg  door  het  bosch. 

De  gesteenten,  welke  afkomstig  waren  van  de  Tjilctoek  en 

die  men  voor  steenkolen  heeft  aangezien,  zijn  door  den  inge- 

nieur voornoemd  herkend  van  plutonischen  oorsprong  te  zijn. 

Banka — De  aspirant  ingenieur  Akkeringa  heeft  gedurende  de 
maand  Mei  twee  putten  mei  de  ijzeren  schaft  in  het  terrein 

van  Ajer  Bringin  doen  zinken,  waarvan  liet  verkregen  ertsge- 

halte ongunstig  is  geweest.  —  Ook  werden  drie  kleine  putten 
aan  de  S.  Pekandong  gegraven,  die  eveneens  ongunstige  resul- 

taten  hebben  opgeleverd,  terwijl  uit  het  overige  deel  der  S. 

Pekan  long,  beneden waarts ,  met  den  sjam  slechts  fijne  erts  op- 

gehaald is.  Om  deze  reden  wordt  het  graven  van  putten  in 
dien  omtrek  vooreerst  gestaakt. 

Aan  de  S.  Kendong  nabij  Patar  heeft  men  drie  putten  met 

de  ijzeren  schaft  doen  zinken,  doch  er  is  ̂ ocn  erts  gevonden; 

wel  vond  men  pijrict  als  omkorsting  op  takjes  enz.,  of  waren 

deze  geheel  in  pijriet  overgegaan. 
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Uit  een  hooger  opgegraven  put  aan  Ajer  Kidjip,  een'  tak 
der  S.  Kendong,  is  fijne  erts  opgehaald,  wel  niet  in  groote 

hoeveelheid,  naar  genoegzaam  om  hooger  op  te  gaan  graven. 

Dit  geschiedde  in  de  maand  Junij.  De  erts  was  grof  van  kor- 

rel; doch  de  laag  niet  rijk.  —  Bij  het  hakken  van  een 

weg  werd  in  het  zwaar  geboomte  op  een  thebat  en  eene  vroe- 

gere ontginning  gestuit;  deze  werken  waren  van  ouden  datum, 

daar  zich  niemand  dezelve  herinnerde  en  zij  bij  de  inlanders 

geheel  onbekend  waren. 

Het  onderzoek  bij  deze  oude  mijn  leverde  niets  op.  Ver- 

volgens werd  de  Soengie  Poeding  onderzocht,  alwaar  vrij  wat 

erts  uit  de  eerst  gegravene  put  is  opgehaald.  Het  onderzoek 

aldaar  wordt  nos,*  voortgezet. 

(Javasche  Courant    van   11    Augustus  1855   N°.  64). 

Vruchtbaarheid    van  tijgers. 

Men  meldt  ons  uit  Eemban^  liet  volgende: 

Het  hoofd  van  de  dessa  Meraijan,  gelegen  in  eene  boschrij- 

ke  streek,  ongeveer  30  palen  van  deze  hoofdplaats,  rigtte  de- 

zer dagen  een  tijgerval  op,  ter  plaatste  alwaar  vele  sporen  ge- 
vonden werden  van  die  gevaarlijke  woudbewoners. 

In  den  val  (srembong)  had  hij  eenige  stukken  vleesch  van 

een  jong  kalf  geplaatst  en  dezelve  met  wali  kambing  bestreken, 

ten  welken  einde  hij  eenige  insnijdingen  in  het  vleesch  had 

gedaan. 
Twee  da^en  daarna  ontdekte  men  een1  grooten  tijger  in  den 

val,  welke,  door  de  wali  kambing  bedwelmd,  er  was  ingeloo- 

pen. 
Men  besloot  nu  om  den  tijger  door  een  geweerschot  af  te  maken. 

Bij  het  vervoeren  van  den  gedooden  tijger,  die  bleek  een 

wijfje  te  zijn,  lagen  vier  jongen  in  den  val,  welke  aan  de  ge- 

volgen van  het  eten  van  dit  met  wrali  kambing  doortrokken 
vleesch  gestorven  waren. 

Van  deze  vier  tijgertjes  behoorde  slechts  een  tot  het  man- 
nelijke geslacht. 
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Men  ziet  hieruit  het  nut  van  dit  bedwelmend  middel,  waar- 

van de  Javaan  zich  op  ecne  meesterlijke  wijze  weel  te  bedienen 

hij  het  vangen  van   dit   verschrikkelijk  B,    hetwelk  meest 

overal  op  «Java  wordt  aangetroffen,  terwijl  daardoor  tevens  het 

ongegronde  wordt  bewezen  van  het  beweren  dat  eene  tijgerin 

nimmer    meer  dan   sleollts    twee    jongen   werpt. 

Ongo  Yobdo  heeft  zijn1  buit  naar  de  hoofdplaats  gebragt,  alwaar 
hem  de  belooning  is  uitgereikt,  welke  voor  het  uitroeijen 

der  tijgers  door  het  gouvernement  is  toegekend. 

(Java-Bode  van  25  Julij    1855  N°.  59). 

Over  een  vermoedelijk  walvischachtig  zoogdier  van  buitengewone 

grootte  gezien    op  oG°   19  z.  b.  3°,47   o.  1. 

De  redaktie  acht  het  niet  overbodig  op  het  hier  vol- 

gende extrakt  uit  het  scheepsjournaal  van  den  gezagvoerder 

Breuning  door  opname  in  dit  Tijdschrift  nader  de  aandacht  te 

vestigen, 

Extrakt  uit  het  journaal  van  het  barkschip  Scheveningen , 

kapitein    K.    1).  Breuning,  gehouden  op  de    réis   van 
erdam    naar  Batavia. 

Op  zondag,  20  Mei  1855,  ontwaarden  wij  des  namiddagsten 

3  ure,    in    het    n.    o.    een     voorwerp     veel    gelijkende    op    een 

eiland,  en  in  vorm  overeenkomende   met  dat ,  genaamd  v  Toppers- 

hoedje",  in  straat  Sun  da. 
De  kapitein  ging  met  den  verrekijker  in  den  barkstop  en 

bleef  overtuigd  niets  anders  dun  land  te  zien.  Wij  waren  volgens 

bestek  o0>°  19  z.b.  en  3°47  o.l.,  en  op  deze  hoogte  geene 
rots,  klip  of  eiland  bekend  zijnde,  besloot  de  kapitein  om  af 

te  houden,  ten  einde,  indien  liet  werkelijk  iets  dergelijks  was, 

te  trachten  hetzelve  naauwkeurig  te  onderzoeken  en  zoo  moge- 

lijk ten  algemeenen  nutte,   de  lengte  en  breedte   er  van   te  be- 
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palen;  —  hielden  dus  af  en  bleven  al  naderende  bij  de  vroeger 
geuite  meening,  totdat  eene  n.o.  afwijking  van  het  voorwerp  hier- 

aan eenigzins  deed  twijfelen;  hadden  echter  sedert  eenige  dagen 
dergelijke  afwijking  ondervonden  en  dachten  dit  ook  hier  het 

geval  zoude  zijn;  al  meer  en  meer  trok  het  om  de  noord; 

stuurden  n.  ten  o.  en  geraakten  in  de  veronderstelling  dat  het 

een  omgekanteld  schip  mogt  wezen,  daar  de  spiegelgladde  op- 

per valkte  de  gedachte  van  land  te   zien  geheel  deed  op  houden. 

Allengs  kreeg  het  al  meer  het  aanzien  van  een  verongeluk- 

ten bodem  en  won  de  meening  veld,  dat,  hoewel  hiertoe 

nog  al  groot,  dit  werkelijk  zoo  was;  werden  in  die  veronder- 

stelling nog  versterkt,  doordien  het  scheen  geplankt  te  zijn. 

Besloten,  daar  er  geene  branding  of  iets  gevaarlijks  in  den  om- 

trek te  zien  was,  er  digt  aan  langs  te  houden,  ten  einde  het 

zoo  juist  mogelijk  op  te  nemen. 

Op  ongeveer  eene  halve  mijl  genaderd,  bespeurden  wij  eene 

streep  vet  of  traan  op  het  water  en  werden  tegelijker  tijd  een 

walgelijken  reuk  gewaar;  konden  nog  niet  met  zekerheid  bepalen, 

welk  voorwerp  er  gezien  werd. 

Tot  op  twee  kabellengten  afstand  genaderd ,  zagen  wij  dat  het 

een  zeegedrogt  was  van  verschrikkelijke  grootte,  en  aan  het  eerst- 

naderend  eind,  een  staart,  veel  gelijkende  op  een  uitstekend  rif, 

hebbende  eene  kwalachtige  kleur;  bemerkten  ook  aan  de  zijde, 

eene   reusachtige  vin  en  iets  daarboven  een  blaasgat. 

De  gedaante  van  het  ligchaam  was  eivormig,  eenigzins  inge- 

bogen  op  het  l/%  gedeelte  van  voren,  van  waar  eene  geelachtig 
witte  streep  afdaalde  tot  op  de  vin;  door  die  deuk  werd  het 

ligchaam  in  2  ongelijke  deelen  verdeeld ,  welke  beide  zeer  re- 

gelmatig eene  geribte  bedekking  hadden,  het  meest  overeenko- 

mende met  de  deelen  eener  geklonkene  boot;  deze  ribben  wa- 

ren van  verschillende  kleur  en  wel  om  den  anderen  geelachtig 

graauw  en  bruinachtigzwart,  op  de  naden  afgescheiden  door 

eene  streep  gelijk  aan  de  kleur  van  den  staart. 

Kregen  van  den  kop  niets  te  zien;  deze  stak  onder  water, 

doch  zagen  het  gcdrogt  water  opblazen  tot  op  halver  hoogte 

van  het  ligchaam. 



Konden,  daar  inmiddels  de  zon  was  ondergaan  en  hét  te 

duister  werd  om  het  schip  te  wenden,  ten  einde  hel  reusach- 

tige dier  andermaal  te  bezigtigen,  het  niet  naauwkeuriger  on- 
derzoeken. 

atten,  volgens  algemeen  gevoelen,  de: 

Lengte  van  het  ligchaam  120    voeten. 

Breedte  »       n         » 

Hoogte    n        >i  » 

Lengte  van  den  staart 

40  //  Alles  voor 

4-0         //  zoover 

30         //  zigtbaar. 
Breedte  n       »         »  8         » 

Beschouwen  het  als  een  nooit,  ten  minste  zeer  zelden  gezien 

zeegedrogt,  hebbende  niemand  der  aan  boord  aanwezige  per- 
sonen ooit  van  het  bestaan  van  zulk  een  monster  gehoord. 

K.  D.  Breuning  gezagvoerder. 

N   P.  Van  dex  Beug,  passagier. 

A.  J.  Baudewin,  passagier. 

P.  I.   Torley  Du  we  L,  passagier. 

C.  Schröder,  passagier. 

E.  F.  Sterler  ,  passagier. 

J.  A.  Grotie,  passagier. 

.J    II.  IIoogerwerff,  1c  stuurman. 
J.   IL  Bijsse.  2C         // 

Jan  Schep.  3e        // 
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Personaliën. 

Overgeplaatst   van   Batavia   naar    Makassar  en    derwaarts    vertrokken  ,   het   Lid 

der  Vereeniging  de   heer   J.   G.   X.   Broekmeijer  ,   officier    van   gezond- 

heid  der  2e   klasse. 

Benoemd    tot  chef  van     de    gou vernements     Schoeners    en   kruishooten  ,     liet 

Besturend   lid   de   lieer   J.    Groll. 

Benoemd   tot  onderhavenmeester   te     Batavia,   het  Besturend     lid   de  heer  G. 

F.  Du   Bruijei  Kops. 

Benoemd    tot   waarnemend    geografisch   ingenieur  voor    Nederlandsch   Indië  , 

het    Besturend   lid   de   heer   G.    A.    De    Lasgk. 

Bevorderd   tot  officier  v»n   gezondheid   der   le  klasse     het  Lid    der  Vereent - 

ging  de   heer  J.   R.   Bauer  ,   te   Soerabaja. 

(besteld   ter   beschikking  van   den   resident  van   de  westerafdeeling  van   Bor- 

neo   met  den    titel   van   adsistent  resident  ,   het  Lid  der   Vereeniging  de 

heer  II.   Voiï   DlwaI.l. 

Te  Batavia  aangekomen   het  Lid    der    Vereeniging  de  heer  »!.  C.    J.  IIell- 

Wüth  ,   officier  van   gezondheid    der   2e  klasse. 

Overgeplaatst   van   Batavia   naar   Wonosobo   het   lid   der  Vereeniging   de  heer 

J.   C.   J.  ÏIellmütü  ,   officier   van    gezondheid   2e  klasse, 
okken   naar  Banka   liet   Li< 

inspekteur  der  hospitalen. 
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1.  Ambassis  batjancnsis  Blkr  p.   196. 

2.  Serranus  Goldmanni   Blkr  p.  434. 

3.  ,,       macrospilos  Blkr  p.  499. 

4.  ,,       nigripinnis  CV?  p.  500. 

5.  Mcsoprion  fusccsccns  CV.  p.   197. 

6.  Ilolocentruni  niehuiotopterus   Blkr  p.  302. 

7.  Percis  cancellata  CV.  p,  501. 

8.  Lethrinus  Mocnsii  Blkr  p.  43"). 
9.  Ophiceplialus  melanoptcms   Blkr  p.   420. 

10.  Diagramma  chryiotaenia  Blkr  p.  303. 

11.  Selai  Broekmcyeri   Blkr  p.  398. 

12.  Naseus  annulatua  Blkr  p.  304. 

13.  „       breviroetris  CV.  p.  306. 

14.  Mugil  brachysoma  Blkr  p,  399. 

15.  ,,       hctcrochcilos  Blkr  p.   198. 

16.  Cestraeus  oxyrhynchos  CV.  p.  307. 

17.  Gobius  graminepomus  Blkr  p.  200. 

18.  ,,        oxypterus  Blkr  p.  400. 

19.  ,,      xanthotaenia  Blkr  v.  308. 

20.  Sicydinm  cynocephalaa  CV.  p.  201. 

21.  Apocryptcs  bornecnsia  Blkr  p.  421. 

22.  ,,       bracbypterns  Blkr  p.  401. 

23.  Platyptera  aspro  V.  Hass.  p.  310. 

24.  Elcotris  bcteropterus  Blkr  p.  4J2. 

25.  Echeiieis  remoroïdes   Blkr  p.  70. 

26.  Pseudocbromis  discus  M.  Troscb.  p.  69. 

27.  Cichlops  trispilos  Blkr  p.   110. 

28.  Ampbiprioa  peridcraiora  Blkr  p.  437. 

29.  Dascyllus  polyacantlnis  Blkr  p.  503. 

30.  Julis  (Julis)  annulatus   CV.  p.  311. 

31.  ,,       (    ,,    )  cclebicus  Blkr  p.  313. 

32.  Ariua  microcephalus  Bikt    p.  423. 

Batjan. 

Obij-mnjor. 
Batjan. 

Batjan. 
Batjan. 

Celebes. 

Batjan. 

O  bij -major. 
Bornco. 

Celebei. 

Java. 

Celebes. 

Amb.  Cclebes. 
Java. 

Batjan. 

Celebes,  Batjan. 

Jav.,  Cel.,  Suuiatr.  Batjan. 
Java. 

Cclebes. 

Jav.,   Cel.,  Suniatr.    Batj. 
B  >rneo. 

Java. 

Celebes. 

Bornco. 
Batu. 

Batu,  Ceram,   Flores. 
Halmaheira. 

Obijmajor. 
Batjan. 

Cclebes. 

Celebes. 

B jrneo. 
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33.  Pimelodus  platypogonides  Blkr  p.  272. 

34.  Barbus  binotatus  Kuhl  p.  408. 

35.  „       javanicus  Blkr  p.  403. 

36.  Barbus  macrophthalmus  Blkr  p.  404. 

37.  „       platysoma  Blkr  p.  404. 

3S.       „       rubripinnis  K.  v.  II.  p.  406. 

39.  Capoeta  Deventeri  Blkr  p.  413. 

40.  „       javanica  Blkr  p.  412. 

41.  „       tetrazona  Blkr  p.   262. 

42.  Systomus   albuloïdes  Blkr  p.  425. 

43.  ,,       apogonides  Blkr  p.  410. 

44.  „       lawak  Blkr  p.  411. 

45.  Luciosoma  setigerum  Blkr  p.  264. 

46.  „       spilopleura  Blkr  p.  265. 

47.  Leuciscus  leptosoma  Blkr  p.  269. 

48.  Rohita  brachynotopterus  Blkr  p.  266. 

49.  „       Schlegelii  Blkr  p.  426. 

50.  Lobocheilos  pleurotaenia  Blkr  p.  267. 

51.  Epalzeorbynchos  kaloptcrus  Blkr  p.  270 

52.  Exocoetus  speculiger  CV??  p.  273. 

53.  Clupeicbtbys  goniognathus  Blkr  p.   275. 

54.  Moringua  macrocbir  Blkr  p.  71. 

55.  Muraena  bullata  Riehds.  p.  276. 

56.  ,,       isingteena  Richds.  p.  277. 

57.  „       melanospilos  Blkr  p.  279. 

58.  „       tile  Cant.  p.  427. 

59.  Arothron  melanorhynchos  Blkr  p.   111. 

60.  Syngnatbus  Helfricbii  Blkr  p.  42S. 

Sumatra. 

Java. 

Java. 
Java. 
Java. 

Java. 

Java. 

Java. 
Sumatra. 

Borneo. 
Java. 

Java. 

Java,  Sumatra. 
Sumatra. 

Sumatra. 

Sumatra. 

Borneo. 

Sumatra. 

Sumatra,  Borneo. 

Sumatra. 

Sumatra. 

Bnta. 

Sumatra. 

Amb.  Cer. ,   Tern.,  Sum.,  Butn. 
Sumatra. 

Borneo,  Bengalen 
Halmalieira. 

Borneo. 
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