
p \
/, w^

.-.'i#^,.

r/'rf-^-

w »

,#^









NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT

VOOR

NEDERLANDSCH INDIË.





NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT

NEDEELANDSCÏÏ INDIË
UIÏGEGJJVEN nOOK DE

NATUURKUNDIGE Y E R E E N I G I N G

HIBISIL^HIISSCH IHBUlü,

OKDER HOOFDREDAKTIK VAN Dr. P. BLEEKER.

»RKT^ XIII.

DERDE SERIE.

nKKri III.

mw imt%.

BATAVIA,

LANGE & CO.

185 7.



/ 'S

i \



lAtnW Y9HSi

•OTvWtlCAi,

I M n O V B. a4J|Mi8|»

VAN HET

DERTIENDE DEEL (DERDE DEEL DER DERDE SERIE)

Geographïe , Geologie, Meteorologie, Inorganiiche Chemie.

Br-Ai)ï.

Verrigtingen der geographisclie ingenieurs in Nederlandsch ludie . . . 273

Verslag omtrent de verrigtingen der geograptische ingenieurs in Nederlandsch

ludie düor G. A. De Langk 466

Aardbevingen in den Indischen Archipel. ......;. 2GG

Vulkanische verschijnselen in den Indischen Archipel 401

Iets over den Goenoeng Baloeran , door H. Zolllnger 269

Eetbare aardsoorten en geophagie , door J. J. Altheek. . ; , ; . 83

Ongewoon luchtverschijnsel, waargenomen te Timhanganten. . ; . . 2GS

Over meteorologische waarnemingen in Nederlandsch Indië, door M. H.

Jaksen. .;.;. 101

Over het aantal onweder- en regendagen op Java, door H. Zoilingek. . 223

Over eenige warme bronnen en over eene solfatara op Java, door J, Vax

VoLLEKHOVEft' en J. Van Es. .,.,.,,, , 275

^^^ 1 Beschrijving van eene heete zoetwaterbron in het distrust Tjongaug

^èi afdeeling Soemedjing ; . . . , »

^^



TI INHOUD.

2 Be3clirijving van eene warme zoetwaterbron op den noordoostelijlcen

voet van den Tampomas 278

3 Warme Lroimen van Tandjongsari 279

4 Over eeue solfatara op de lielling van den Tanipomas 381

5 Zoutwaterwel te Tjiroeijah , in het distrikl Tjibcnrrum. . . . 282

6 Warme zoutbron te Pangirapan 283

Verrigtingen der mijningenieurs in Nederlandscli ludiü 274

Kort overzigt der verrigtingen van de ingenieurs voor het mijnwezen. . . 405

Botanie , Kultuurgewassen , Phytochemïe.

Over het begrip en den omvang eener Tlora malesiana door H. Zollingrr,

Opgedragen aan de Natuurkundige Vereeniging te Zuricb. . . .
29'

Verslag van de uitkomsten van het chemische onderzoek, hoofdzakelijk op

het suikergehalte vau verschillende suikerriet-soorten van Java, alsmede

van eenige monsters zoogenaamde ampas, door P. F. H. Fuomderq

{Vervolg van Deel XII, hladz. 470) 135

Beantwoording der vraag, of het sap dat in de ampas terugblijft, meer sui-

kerhoudend fs, dan hetgeen men door persing reeds heeft verwijderd,

door P. r. H. Fjiomberg 189

Verslag van het onderzoek van een aantal monsters arapas van suikerriet,

door P. r. II. FroMBERG c . 320

De tabaschiï van Java (singkara der inlanders) beschreven eu onderzocht door

D. W. EosT VAK TosnmcEir , . 391

Zoölogie.

Over bet voorkomen van olifanten en tijgers op Borneo, door II. Von Ro-

SE5BEI10. 9 469



VII

Berigt omtrent eenige reptiliën van Sumatra, BurneOj Batjan en Boero

,

door P. BiiKEKiiit. 470

Tweede Bijdrage tut de keiiuia der iclitliyologisclie fauna vaa Boero, door

P. Blelkich Ëa

Over eenige visclisoorteii nieuw voor de kennis der fauna van Biliton, door

P. Bleekeh 283

Descriplioues specienim pisicium javanensium novaruni vel minus cognitarum

diaguosticae nuct. P. Blekker 323

Bijdrage tot de kennis der ichtliyologiscbe fauna van Sangi-eilanden , door P.

Blekkür 3C9

Verslag van eene uienwe verzameling visscljcn van Baljan, door P. Bleeïeb. 381

Verslag omtrent eenige visclisoorten van Timor-koepang en Timor-dellii,

door P. Blükkeu 387

Ovor eenige visclivcrzamclingen van verscliülende gedeelten van Java, door

P. Bf.iiiiiciiK 408

1. Zuclvvatcrvissclicn van Lebak , van den heer C. P. Brest van Kempen. 475

2. Zuetwatcrvissclicii van Bantam, vanden Leer C. P. BuiiST van KiiMi'EN. 475

3. Zoetuatervissclien van Buitenzorg, van den lieer O. F. W. J. IIüguknin. 47G

4. Zoetwatcrvissclicn van Tjikoppo, n. w. voet van den Pangcrangoh. . . 477

5. Zoetwatervissclien van Tjipannas, noordhelling van den Gedeh, van den heer

J. E. Teusmann. 477

6. Zoetwatervissclien van Tjiandjoer, van Jkbr. Mr. H. C. Van dkr AVijck. 477

7. Zecvissclieu van Karangbollong, aan Java's zuidkust, van Dr. C. L. DoLE-

SCUALL 478

S, Visschcn van Karangbollong, aan Java's zuidkust, van den heer J. F.

SC1IULT7,K 478

9. Zeeviesclien van 1'rigi , aan Java's zuidkust, van den heer D. C. Nookdziek. 479

Bijdrage tot de kennis der Arachniden van den Indischen Arcliipel, door

C. L . DoiKscBALi (met platen) 399



Iet» over liet karakter der iusckteu-f.iuna van Aniboina , door C. L.

DwLESCUALL 287

Algemeen verslng der wcrk/;aaiulieJeii van de Natuiirkunilige Vereeuiging in

Nederlandscli IiiJic, voorgelezen in de ZeveuJe algemcene vergadering,

gehouden te Batavia den 12u February 1857, door P. Blkkkük,, Pre-

sident der Vcrecniging 1'o" o»

Programma van de Natuurkundige Vereenigiug in Nederlandscli ludië voor

liet jaar 1S57, vastgesteld ia de Zevende algemcene vergadering, gehou-

den den 12» Tebruary 1857 36

Naamlijst der leJeu van de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indic,

op den 12" February 1857 45

Vergaderingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie.

Bestuursvergadering gehouden den 4" February 1857 ..... 235

Algemeene Vergadering " « 12" February 1857. . . . 243

Bestuursvergadering « « 26" 1'ebruary 1857. . . . 245

Bestuursvergadering « , " 19" Maart 1857 249

Bestuursvergadering " " 9" April 1857. . , . .260

Bestuursvcrgaderiug v >• 23" April 1857. .... 435

Bestuursvergadering » « 14" Mei 1857. .... 441

Bestuursvergadering " " 28" Mei 1857 . . , .445

Bestuursvergadering v „ 11" Juny 1857 l % l , 449

Bestuursvergadering ' » 26" Juny 1857 . '. . . 454

G OUvernemcnts besluit omtrent handschriften en verzamelingen van ambtenaren. 481

Circulaire over de oprigtiug van een Museum der Vereeniging. , . . 483

Personalicn i . 290,487,



ALGEMEEN VERSLAG
DER

WERKZAAMHEDEN
VAN DE

Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië

voorgelezen ix de zevende al ce he e ne vergadering,

GEHOUDEN TE BATAVLV DEN 12" FEBRUARIJ 1S57
,

DOOR

Dr. P. BLEEKER, R. O. N. L., L. K. A. W.

President dei' Vereetiiging.

M.H.

!

Ten zeyendcn male door de keuze van het Bestuur-

der Vereem'ging geroepen , hare algemeene vergadermg

voor te zitten , en verslag uit te brengen van het door

de Vereeniging verrigte, is het mij aangenaam, ook nu

weder te mogen wijzen, op de uitkomsten, in het afgeloo-

pen genootschapsjaar verkregen , en op de teekenen , welke

den bloei der Vereeniging waarborgen voor de toekomst.

Indien wordt nagegaan , wat het lot is , en geweest is

,

van zoovele zusterinstellingen in deze gewesten , dan blijkt

het, dat geen dier instellingen bevrijd is mogen blijven

van de schokken en nadeelige invloeden , welke in deze

gewesten , helaas ook nog ten huldigen dage , de ontwikkeling

3c SERIE DL. III. 1
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van liet goede belemmeren of verhinderen. Onze instelling

heeft gelukkig die schokken weten te vermijden en de na-

deelige invloeden te overwinnen , en na meer dan 6 jaren

bestaans kan zij wijzen op eene afgelegde loopbaan, welke

de blijken heeft geleverd van een voortdurend frisch leven

en van toenemende kracht.

Inderdaad M.H,, onze instelling heeft in korten tijd veel

geleefd.

Toen zij, thans 6 ^ jaren geleden, tot stand kwam, tel-

de zij slechts een dertigtal leden. Bij slechts zeer enkelen

dier leden bestond de overtuiging, dat eene instelling, als

de pas opgerigte, kans had tot duurzaamheid van eenigen

omvang of tot ontwikkeling van eenig belang , en dat was toen

reeds een der redenen, waarom men haar den zedigen titel

gaf, welken zij totnogtoe behouden heeft. De leden zelve

beschouwden toen de oprigting der Vereeniging meer als

eene gewaagde proefneming , dan als eene aan de behoeften

des tijds en des lands beantwoordende stichting , en buiten de

Vereeniging om hield men haar toen vrij algemeen , of voor

het uitvloeisel eener te hoog gespannen verwachting van

eenige eerzuchtige personen , of voor een gezelschap , dat

zich meer ten doel had gesteld het houden van genoegelijke

bijeenkomsten , dan de bevordering der natuurwetenschappen.

De kern der leden had echter toen reeds eene geheel

andere overtuiging. Zij had de in Nederlandsch Indiö

aanwezige krachten gemeten. Zij had die krachten in ver-

band beschouwd, met wat in de voorafgegane tientallen

jaren, in de natuurkundige wetenschappen, in Nederlandsch

Indië had bestaan en gewerkt , en zij was tot de gevolgtrekking

gekomen , dat slechts eea middelpunt van werking noodig

was , om op meer uitgebreide schaal dan ooit te voren , tot

de kennis der natuur van deze gewesten te doen bijdragen.

Wèl had toen reeds de Natuurkundige Kommissie opgehou-
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den to bestaan en was van hare voormalige leden niemand

meer in deze gewesten , maar daarentegen waren nieuwe in-

rigtingen van wetenscliappelijken aard tot stand gekomen,

en bij en buiten die inrigtingen meerdere mannen opgetre-

den , van welke men mogt voorspellen , dat zij nuttig zou-

den worden voor de wetenschap, indien slechts een mid-

delpunt van werking voor hen werd gesticht.

Zoodanig middelpunt had, wat de natuurwetenschappen

betreft, in Nederlandsch Indië nooit bestaan.

Het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschap-

pen , het oudste wetenschappelijke ligchaam in deze gewes-

ten , had zich wel ook de natuurwetenschappen aangetrok-

ken , maar het omvatte tevens de meest verschillende an-

dere takken van kennis. De aanstoot, dien het gaf of

kreeg, was in den regel afhankelijk van den aard der stu-

diën , aan welke zich de vroeger ten allen tijde weinig

talrijke wetenschappelijke mannen in deze gewesten toe-

wijdden. Zoo bewoog dat genootschap zich nu eens in

eene meer natuurhistorische, dan weder in eene meer

taal- en letterkundige of ethnologische en archeologische

rigting, en blijkbaar was dan gewoonlijk de mindere be-

hartiging van die takken van wetenschap, welker bescher-

ming of ondersteuning minder in de rigting lag van de aan

het hoofd des genootschaps geplaatste personen. Daaraan

is het zeker, voor een gedeelte althans, toe te schrijven,

dat ten tijde van het aanwezen in Nederlandsch Indië van

zoovele natuuronderzoekers , van Horsfield , Reinwardt , Blu-

me, Kuhl en Van Hasselt, Boie, Macklot, Korthals,

Zippelius, S. Muller, Forsten, Hörner en anderen, in

deze gewesten in de natuurwetenschappen betrekkelijk zoo

weinig werd openbaar gemaakt.

In 1843 werd eene poging aangewend tot vorming van een

meer bepaald middelpunt, dan het Bataviaasch Genoot-
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nootschap van kunstoii en wetenschappen was, om hetwelk

de natuuronderzoekers in deze gewesten zich zouden

kunnen scliaren. Men besloot toen een orgaan te schep-

pen , hetwelk met regelmaat en spoed , in den tegenwoor-

digen tijd zoo onmisbaar, aangebodene bijdragen of ver-

handelingen tot openbare bekendheid zou kunnen brengen.

Dat orgaan bestond in het Natuur- en Geneeskundig Ar-

chief voor Nederlandscli Indiü, een tijdschrift, van hetwelk

3.J-
jaargangen zijn uitgegeven, en waarin de natuurlijke

geschiedenis op tamelijk ruime schaal werd vertegenwoordigd.

Dat tijdschrift hield evenwel geen stand. liet bleek wel-

dra , dat een tijdschrift
,

gelijktijdig gewijd aan de natuur-

kundige en aan de geneeskundige wetenschappen, nocli vol-

deed aan de natuurkundigen , noch aan de geneeskundigen.

Ieder vond te veel van wat hij niet zocht, en te weinig

van hetgeen hij wenschte. Daarbij kwam , dat eene re-

daktie , slechts uit zeer enkele leden bestaande , uit den

aard der Indische zamenleving , weinig waarborgen aanbood

voor de duurzaamheid van een zuiver wetenschappelijk tijd-

schrift, vermits de onzekerheid van duurzaam verblijf te Ba-

tavia van de meeste personen , spoedig leemten in zoodanige

redaktiën liet voorzien en daarmede achteruitgang of onder-

gang van wetenschappelijke organen, en zulks te meer,

omdat dergelijke organen in deze gewesten de kosten van

uitgave niet kunnen goedmaken en alzoo nog geldelijke

offers van de redakteurs vorderen , zonder kansen op stoffe-

lijk gewin.

Na den ondergang van het Natuur- en Geneeskundig

Archief voor Nederlandsch Indië verliepen 3 jaren , in wel-

ke, enkele door het Bataviaascli Genootschap van kunsten

en wetenschappen en het Indisch Archief openbaar gemaak-

te bijdragen uitgezonderd , in Nederlandsch Iiidie niets tot

uitbreiding dor natuurkennis van dezen archipel werd ver-

rio-t, en zulks, niettegenstaande het niet ontbrak aan per-



sonen , Vcan welke men goede vruchten voor de wetenschap

mogt verwachten.

Men gevoelde toen , dat die geringe blijken van werkzaam-

heid hunnen grond hadden in het ontbreken van een or-

gaan , dat gelijktijdig den aanstoot gaf tot onderzoek, en

de middelen , om dat onderzoek vruchtbrengend te doen

zijn voor de wetenschap.

Maar men begreep tevens , dat het , om iets blijvends

nuttigs ten dezen te stichten, niet genoeg was, eene redak-

tie zamen te stellen ter oprigting van een tijdschrift. Men

had geleerd, dat de vereeniging der natuurkundige en

der geneeskundige wetenschappen in een zelfde orgaan

,

hoe naauw ook de onderlinge verwantschap is dier weten-

schappen , als onpraktisch , buiten overweging behoorde te

blijven.

Alzoo ontstond allengs het denkbeeld tot oprigting onzer

instelling en werd den 19" Julij 1850 die oprigting ver-

wezenlijkt.

Vergelijken wij thans M.H. het toen en het heden. In de

ruhn zes jaren van 1850 tot heden zien wij in Nederlandsch

Indië in de natuurwetenschappen meer openbaar gemaakt,

dan in het ruime tijdvak tusschen 1850 en de herstelling van

het nederlandsche gezag in deze gewesten
,
ja , ik mag gerus-

telijk zeggen , dan gedurende de eerste twee en een halve eeu-

wen van onze vestiging in deze kolonie. Zoodanig tijdperk

van bloei heeft de w-eteuschap der natuur hier AToeger

nooit gekend. De feiten spreken , voor wie deze bewering

gewaagd mogt voorkomen. Ik wijs op de twaalf deelen

van het Tijdschrift onzer Vereeniging, welke hier voor

u liggen en op den eersten bundel haren Akten. Dat zijn

de vruchten van den arbeid der Vereenimncj p;edurende

haar nog betrekkelijk zoo kort bestaan , en indien zij van

hare oprigting af aan over ruimere middelen had kunnen be-

scliikken , zouden bovendien nog meerdere omvangrijke ver-
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handelingen door haar zijn uitgegeven geworden , welker

openbaarmaking, uit niet beschikbaarheid van genoegzame

middelen , moest worden overgelaten aan hare oudere zuster

,

het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen.

Indien wij ons de vraag stelden M.H. , of zonder de

oprigting der Vereeniging dergelijke uitkomsten zouden zijn

verkregen, wie onzer zou aarzelen daarop te antwoorden?

Het is toch een feit , dat de wetenschappelijke werkzaam-

heid wordt opgewekt in evenredigheid tot de middelen

,

daargestcld, om de uitkomsten der nasporingen tot open-

bare bekendheid te brengen. Dat feit was den oprigters

onzer instelling reeds in 1850 voor oogen en werkte mede

tot de vestiging hunner overtuiging , dat onze Vereeniging

,

onder doelmatige leiding, niet zou nalaten de twijfelaars

te beschamen.

Maar hoezeer het geen twijfel lijdt, dat onze instel-

ling den aanstoot heeft gegeven tot de veelzijdige na-

sporingen, welker uitkomsten voor een groot gedeelte in

hare werken zijn nedergelegd , vordert de billijkheid , te er-

kennen de gunstige omstandigheden , welke , na het te bo-

ven komen van de aanvankelijk bestaande moeijelijkheden

en bedekte tegenwerkingen , hebben medegewerkt tot den

steeds toenemenden bloei der Vereeniging, en daardoor tot

het erlangen der verkregen resultaten voor de wetenschap,

V/ant is het alwaar, dat een genootschap, aan ecne bij-

zondere afdeeling van wetenschappen gewijd, krachtiger tot

uitbreiding van kennis kan werken , dan zulks kan geschie-

den, door de op zich zelve staande pogingen van afzonder-

lijke personen , toch gevoelt men , dat meer noodig is , zal een

genootschap aan zijne roeping voldoen, dan zijne eenvoudi-

ge oprigting en de benoeming van leden.

Veel ligt bij zoodanige instelling aan hare toetten , meer nog

aan den geest die haar bezielt, veel aan den aard van haar

bestuur , en niet minder aan den ijver harer leden.
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Het is voor de gosclnedenls der Vereeiiiging niet onbe-

langrijk , M.H. , dat wij haar met betrekking tot de ge-

noemde punten met een paar woorden nader beschouwen.

Die beschouwing zal als van zelve leiden tot de kennis

der oorzaken van den bloei onzer instelling , en van de re-

den , waarom zij zich in zoo vele opzigten gunstig onder-

scheidt van de zusterinstellingen in deze gCAvesten , welke

vóór of na haar zijn tot stand gebragt.

De wetten der Vereeniging onderscheiden zich door

niets, ten zij door eenvoudigheid. Hare voorschriften zijn

weinig in getal en gemakkelijk op te volgen. Zij geven de

noodige magt aan het bestuur. Zij laten slechts tot het

lidmaatschap toe die personen , welke zich jegens de na-

tuurwetenschappen of jegens de Vereeniging hebben ver-

dienstelijk gemaakt, waardoor de benoeming tot het lid-

maatschap steeds gebleven is eene onderscheiding, waarop

prijs wordt gesteld, en welke nog voortdurend aanspoort

tot werkzaamheid in het belang der wetenschap en der Ver-

eeniging.

Ten einde dit beginsel van onderscheiding onver-

zwakt te bewaren , zijn den leden geenerlei verpligtingen

opgelegd van geldelijken aard. Geen der leden is gehou-

den tot eenige geldelijke bijdrage. Alle geldelijke midde-

len der Vereeniging zijn het gevolg van vrijwillige bijdragen,

tot welke de leden zich verbonden hebben. Die vrijwillige

toetreding tot het verleenen van geldelijke te gemoetkomingen

is zoo algemeen geweest , dat slechts zeer enkele leden zouden

kunnen worden genoemd, welke zich daarvan onthouden

hebben. Niemand der leden is verpligt het Tijdschrift der

Vereeniging of hare bundels Verhandelingen te ontvangen

,

en toch is de deelneming bij het uitgeven der Akten zoo al-

raeen geweest, dat slechts een enkel lid zich niet als in-

teekenaar op de Verhandelingen heeft laten inschrijven , ter-



wijl bovendien nog meer clan 100 ingezetenen van Neder-

landscli Indic , niet tot het lidmaatschap der Vereeniging

behoorende, zich als inteekenaren hebben aangemeld. Dit

beginsel van vrijwilligheid in alles , wat voor de leden

van geldelijke gevolgen is, heeft tot nu toe uitmuntend

gewerkt.

De overtuiging bestond ook, dat geldelijke ondersteuning

niet zou uitblijven , indien die zou blijken noodig te zijn en

men heeft ten dezen moo;en ontwaren , dat de b elan o-stellino;

in de Vereeniging gelijken tred heeft gehouden met den

omvang harer werkzaamheden en stoffelijke behoeften.

De Vereeniging heeft steeds als beginsel aangenomen,

dat de kennis der natuur van deze gewesten, met het oog

op het altijd geringe aantal hier aanwezige geleerden van

vak , niet in wenschelijke mate zou zijn uit te breiden , indien

zich daarop slechts toelegden die weinige personen , welke

daartoe bijzonderlijk geroepen zijn , hetzij uit den aard hun-

ner betrekking, hetzij door de bijzonderheid hunner studiën

.

Zij heeft begrepen, dat ook de minder ervarenen en niet er-

varenen in de wetenschappen der natuur, in deze nog zoo

weinig bekende gewesten , even nuttig konden zijn voor

de uitbreiding van kennis, als de eigenlijke vakkundigen,

Inderdaad , de natuurwetenschappen , zich slechts bewegen-

de op het terrein van feiten, verlangen in de eerste plaats

kennis van feiten en die kennis kan slechts worden ver-

kregen door waarneming, door de erkenning van de be-

trekking, in welke de voorwerpen der natuur staan tot onze

zintuiiren. Maar, vermits hier te lande slechts zeer enkele

vakkundigen in de gelegenheid zijn , zelve zich de voor-

werpen, tot onderzoek benoodigd, te verschaffen en dan

altijd nog in zeer beperkte mate, is het immer van hoog

belang , de personen , op de verschillende plaatsen in dezen

uitgestrekten archipel gevestigd, tot medewerking uit te
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lokken door liet daarstellen van verzamelingen en de op-

zending daarvan , ter plaatse , waar zij in het belang der

wetenschap kunnen worden bewerkt. De verzamelaars zijn

alzoo niet minder noodig en nuttig dan de bewerkers, en

dit beginsel voorop stellende, heeft de Vereeniging gemeend
,

alle personen met het lidmaatschap te mogen vereeren , welke

door toezendingen van voorwerpen uit de verschillende rij-

ken der natuur wezenlijk tot uitbreiding der wetenschap

helpen medewerken , terwijl tevens algemeen zorg is ge-

dragen , dat in de bijdragen en verhandelingen , welke naar

aanleiding van die toezendingen zijn bewerkt en openbaar

gemaakt , steeds hulde is gebragt aan de verdiensten , in

die toezendingen gelegen.

Maar indien opwekking tot medewerking en erkenning

van verdiensten noodio; werden sjeoordeeld tot vestiii'ino: van

den bloei onzer instelling , van niet minder gewigt werd

het geacht, dat het ligchaam der direktle steeds bleef zamen-

gesteld op eene wijze, dat de eendragtige en vriendschap-

pelijke zamenwerking geen gevaar liep van verstoring.

Van de stichting onzer instelling af aan , heeft dit denk-

beeld steeds op den voorgrond gestaan bij de keuze van

nieuwe leden des bestuurs. Daaraan is het voor geen ge-

ring gedeelte toe te schrijven , dat de bestuursvergaderin-

gen steeds zijn geweest bijeenkomsten , door de leden der

direktie gewenscht en steeds bijgewoond, wanneer geene

verhinderingen , in de bataviasche zamenleving zoo veel-

vuldig, zich daar tegen stelden. De gang der zaken werd

door deze veelvuldige bestuursvergaderingen , welke in den

regel twee maal 's maands plaats hebben , zeer bevorderd.

Indien bij meerdere zustergenootschappen niet hetzelfde

gunstige verschijnsel werd opgemerkt , was zulks zeker voor

een gedeelte daaraan toe te schrijven , dat bij de zamen-

stelling der besturen , niet een dergelijk beginsel werd ge-

huldigd, als bij onze instelling.



.^ 10 —

Maar wat zeker van groot belang is voor den bloei

der Vereeniging, zijn de ijver en zucht tot medewerking

van hare talrijke leden, welke op Java en de buitenbezit-

tingen zijn verspreid. Algemeen mag men zeggen
,
gevoe-

len onze medeleden buiten Batavia , dat zij niet slechts in

naam aan onze instelling zijn verbonden , maar dat zij er

een wezenlijk deel van uitmaken. Zij is zoowel hunne Ver-

eeniging, als de onze. Zonder hen zou hare bloei onbe-

staanbaar zijn. Wat zij belangrijks tot openbare bekend-

heid brengt, vloeit haar grootendeels toe van buiten de

hoofdplaats , hetzij in den vorm van handschriften , hetzij

als naturaliën , dat is , als grondstoffen voor ter hoofdplaatse

te bewerken wetenschappelijke bijdragen. De direktie heeft

dan ook niet nagelaten , telkens wanneer daartoe aanleiding

bestond, de verdiensten der buitenleden openlijk te erken-

nen en door „den keizer te geven wat des keizers is'^ op

te wekken tot de instandhouding en uitbreiding van dien

goeden geest, waaraan de Vereeniging zoo veel te danken

heeft.

Ik heb het niet ondienstig geacht M.H. een' blik te

werpen in het inwendige onzer Vereeniging , omdat velen

,

met mij , in de ontvouwde bijzonderheden zullen zien eenc

eenvoudige verklaring van hetgeen meerderen een raadsel

was, hoe namelijk de Vereeniging met de beperkte, haar

ten dienste staande middelen , het door haar verrigte heeft

kunnen tot stand brengen.

De kennis van die inwendige kracht der Vereeniging is

nuttig , omdat zij er toe kan en zal leiden , die kracht in

stand te houden en daardoor den bloei der Vereeniging

onafhankelijk te doen blijven, van het aanwezen in Indië

van enkele personen.

Zware verliezen hebben de Vereeniging in de ruim 6

jaren Aan haar bestaan getroffen. Niet minder dan 23 Ie-
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den heeft zij door den dood verloren, en de omvang van

dat verlies zal een ieder onzer levendig voor oogcn zijn,

wanneer ik herinner de namen van Schwaner , Smits

,

Van Heijuingen , Van der Pant , Van Lijnden , S. H.

De Lange en Mclvill van Carnbee, die allen der Vereeni-

cinc; zoozeer tot sieraad strekten.

Maar die verliezen hebben juist bewezen de kracht
,
gele-

gen in Vereenigingen als de onze. Instellingen van dezen

aard hebben eene grootere levensvatbaarheid dan stichtingen

van afzonderlijke personen , welke , veelal van die personen

afhankelijk, met hen bestaan en te gronde gaan. Zij zijn

gelijk een boom , wiens kracht bestaat in de opeenhooping

van de planten-eenheden , waaruit hij is opgebouwd, en

waaraan die eenheden gedeeltelijk kunnen worden ontno-

men, zonder dat hij in zijne kracht of pracht verzwakt.

Thans M.H. heb ik meer in het bijzonder verslag te

doen van de verrigtingen en lotgevallen onzer instelling,

in het jongste vereenigingsjaar.

In de eerste plaats zij het mij veroorloofd uwe aandacht

weder te vestigen op het Tijdschrift.

Sedert de jongste algemeene vergadering, gehouden den

28n Februari] van het vorige jaar, zijn weder uitgegeven

twee deelen van het Tijdschrift, het lic en 12e deel of het

Ie en 2c deel der Derde Serie. De bouwstoffen voor die

beide deelen had de Vereeniging te danken aan de heeren

J. J. Altheer , Aquasie Boachi , J. M. Van Bemmelen , J.

H. Croockewit, C. L. Doleschall, E. Everwijn, P. F. H.

Fromberg, W. Hubers van Assenraad, J. Hageman Jcz.

C. C. Hardenberg, O. F. U. J. Huguenin , A. F. J. Jansen
,

A. J. Krajcnbrink, M. J. H. Kollman, G. A. De Lange,
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P. Baron Melvill van Carnbcc, J. G. T. Bernelot Moens,

D. W. Rost van Tonningen, R. F. De Seijff, J. E, Teijs-

mann en referent.

In do jongste algcmcene vergadering is bepaald geworden

dat de Vereeniging, belialve het Tijdschrift, nog zou uit-

geven bundels Verhandelingen

Het Ic deel dier Verhandelingen is m Oktober des vori-

gcn jaars verschenen. Daarin zijn opgenomen bijdragen

van de adviserende leden , de hoeren J. K. Ilassharl en

H. Zollinger , alsmede van referent.

Gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar zijn de werk-

zaamheden der Vereeniging , wat het publiceren der weten-

schappelijke bijdragen betreft, onverflaauv/d voortgegaan.

Men mag zeggen, dat met de uitgave van de bundels Ver-

handelingen, de Vereeniging een nieuw tijdperk is ingetre-

den.

Meerdere bijdragon in de llo en 12c declon van het Tijd-

schrift en het Ie deel der Acta opgenomen , had de Vereeni-

ging te danken aan de belangstelling van het gouverne-

ment.

Deze bijdragen zijn

:

1. Verslag eener dienstreis der geogxvapliische ingenieurs van

10 November tot 28 December 1855 door de Preanger-re-

gcntschappen , door G. A. De Laxge.

2. Verbinding van Batavia met Cheribon. door G. A. De

Laxge.

3. Verslag van een' togt naar den Goenoeng Klam en naar

het Penein-gebergte, door J. IL Croockewit Hz.

4. Bijdragen tot de geologische en mineralogische kennis van

Nederlandsch Indië. door de ingenieurs van het mijnwezen

in Nederlandsch IndIë.

XV. Onderzoek naar tinerts in het landschap Kandawaugan,

door R EvERAviJ^.

XVI. Onderzoek naar het aauAvezen van steenkolen in het
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terrein aan de Tjlletoekbaai, residentie Picanger-rcgcnt-

scliappeu, door Aquasie Boaciii.

XVII. Onderzoek naar het aanwezen van steenkolen in het

terrein aan de Tjlletoekbaai, residentie Prcanger-regeutschap-

pen, door O. F. W. J. HuGUEXI^;.

5. Scheikundig onderzoek der penghaAvar-djambi , door J. M.

Van Bemmele>^.

6. Uittreksel uit het dagverhaal eener reis door Oost-Java,

Karimon-Java , en Bali-Boleling door J. E. Teijsmann".

7. Berigt over een scheikundig onderzoek van muskaatnoten-

schillen met het oog op hare bruikbaarheid, door P. F. H.

Frojiiierg.

8. Scheikundig onderzoek van het mineraal water van Sadjira

in de residentie Bantam, door J. J. Altiieer.

9. Verslag over de proeven met kuituur van suikerriet, door

P, F. II. Fromberg.

10. De zoutbron aan de Spauk-rivier in het landschap Sintang,

residentie Wester-afdeeling van Borneo, door J. H. Crooc-

kewit Hz.

11. Scheikundig? onderzoek van een mineraalwater afliomsti»-

van het eiland Borneo , door D. W. Rost vax Toxxixgex.

12. Physisch en chemisch onderzoek van de gronden der sui-

kerfabriek Wonopringo in Pekalongan, uitgevoerd door

D. W. Rost vax Tonxixge:^.

13. Verslag van de uitkomsten van het chemisch onderzoek,

hoofdzakelijk op het suikergehalte van verschillende suiker-

rietsoorteu van Java alsmede van eenige monsters zooge-

naamde ampas, door P. F. IL Fromberg.

14. Retzia sive observationes botauicae quas inprimis in hor-

to botanico bogorieusi fecit J. K. Hasskarl.

15. Observationes botanicae quas de filicibus horti botanici bo-

goriensis nee non ad montem Gedeh aliisque locis sua spon-

te crcscentibus annis 1855 et 1856 fecit J. K. Hasskarl.

Voor liet 13^^ deel van het Tijdschrift en het 2^= deel der

Acta zijn meerdere bijdragen beschikbaar, welke gedeeltelijk

reeds zijn afgedrukt t. w.
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1. Eetbare aardsoorten en gcophagie, door J. J. Altheek.

2. Verslag van de geodesische triangulatie der residentie Ban-
joemas door G. A. De Lange en J. J. Van Limburg Brou-

wer, door G. A. De Lange.

3. Over het aantal onweder- en regendagen op Java » door H.
ZOLLINGER.

4. Observationes botanicae novae, door H. Zollinger.

5. Vervolg van het verslag van de uitkomsten van het che-

misch onderzoek van verschillende suikerriet-soorten enz.

door P. F. H. Frombekg.

6. Over meteorologische waarnemingen in Nederlandsch Indic,

door M. H. Jansen.

7. 10* Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van

Borneo, door referent.

8. Conspectus specierum piscium moluccensium hucusquc cog-

nitarum, door referent.

9. G^ Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Suma-

tra. Visschen van Padang, Oelakan, Priaman, Sibogha en

Palembang, door referent.

10. Observationes botanicae, quas de filicibus horti bogoriensis

nee non ad montem Gedeh aliisque locis sua sponte cres-

centibus 1855 et 1856 fecit J. K. Haskarl (continuatie).

11. 8" Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Amboina,

door referent.

12. Tweede bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna

van Boero, door referent.

13. Bijdrage tot de nadere kennis van het geslacht Collocalia

Gr. (Cypselus esculentus en Cypselus nidificus), door A.

Bernstein.

14. Verslag van het onderzoek van een aantal monsters ampas

van suikerriet, door P. F. H. Fromberg.

15. Over het begrip en den omvang eener Flora malesiana, door

H. Zollinger.

16. Vierde Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Japan,

door referent,

17 Massieve en molekulaire schommelingen. Herziening van

staande en voortgaande schommelingen, door B. H, Egberts»
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Uit deze rei van beschikbare bouwstoffen , meerdere van

welke van vrij grooten omvang zijn , kan ontwaard worden

,

dat het zelfs met behulp van het Tijdschrift en van de Akten

der Vereeniging, thans reeds moeijelijk valt, de openbaar-

making der ingezondene stukken met den wenschelijken spoed

te doen plaats hebben.

Zooals te voorzien was, is het publiceren van de Acta der

Vereeniging niet zonder geldelijke gevolgen voor haar ge-

bleven. De kosten der uitgave worden evenwel door de in-

teekenings-gelden der leden en niet-leden voor het grootste

gedeelte goedgemaakt en indien, gelijk onder het bestuur

van onzen honorairen beschermheer, den heer Duymaer

van Twist, de kosten van drukken enz. der door het gou-

vernement ter plaatsing aangeboden stukken , door de staats-

kas werden gedragen , waarop door de direktie gerekend

was, zouden de overige lasten der drukwerken gemakke-

lijk door de Vereeniging kunnen worden bestreden.

Zeker was het eene teleurstelling voor de direktie, toen

zij moest vernemen, dat tegenwoordig niet wordt gehuldigd

het beginsel, dat de kosten der openbaarmaking van die

stukken, welker openbaarmaking door het gouvernement

zelf wordt verlangd, niet door de staatskas behooren ge-

dragen te worden, wanneer zij aan wetenschappelijke lig-

chamen ter openbaarmaking worden afgestaan;— maar die

teleurstelling, werd veel vergoed door de officiële mededee-

ling, dat de tegenwoordige opperlandvoogd immer bereid

zal bevonden worden, kunsten en wetenschappen te bevor-

deren , ook door het verleenen van toelagen aan weten-

schappelijke genootschappen. Die mededeeling is voor de

direktie niet verloren gegaan en zij heeft , naar aan-

leiding daarvan , zich tot de regering gewend met het ver-

zoek, dat haar eene vaste jaarlijksche tegemoetkoming uit

de staatskas werd toegestaan , als ekwivalent voor de tege-
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moetkoming, welke onder het bestuur van den heer Duymaer

van Twist werd verleend als terugbetalingen van wegens

de plaatsing van gouvernementsstukken voorgeschoten druk-

loonen. Op dit adres, in Oktober des vorigen jaars inge-

diend , is de Vereeniging nog beschikking wachtende.

Ten opzigte van de verzending van het Tijdschrift en van

de Akten der Vereeniging aan Akademiën en Genootschap-

pen in Nederland en het Buitenland zijn bezwaren gerezen

,

gelegen in het hooge bedrag der porten, welke voor eenige

landen meer bedragen, dan de verkoopprijs van het Tijd-

schrift en waardoor de waarde van de werken der Ver-

eenio'ino; als schenkincr geheel werd wecrorenomen. De di-

rektie heeft zich, ten einde die bezwaren opgeheven te zien , tot

de regering gewend, met het verzoek, dat voortaan die verzen-

ding raogt plaats hebben door tusschenkomst der regering,

even als zulks geschiedt ten opzigte der verzendingen van het

Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. De

beslissing op dit verzoek is onderworpen geworden aan het

opperbestuur in Nederland, en nog niet ter kennis van de

direktie gekomen.

Zeer levendig is in het afgeloopen vereenigingsjaar ge-

weest de gemeenschap met buitenlandsche wetenschappelijke

instellingen. Nieuwe betrekkingen zijn aangeknoopt met de

Koninklijke Akadcmie van Wetenschappen te Madrid, de

Koninklijke Akademie van geneeskunde te Brussel, de Ame-

rikaansche Akademie van kunsten en wetenschappen te Boston,

de Smitsonian Institution te Washington, de Kaiserlich-kÖnig-

lichen geologischenReichsanstalt te Weenen, de Naturforschen-

de Gesellscliaft te Zürich , de Liunean Society te Londen , de

Philosophical Society te Victoria , het Australian Museum

te Sydncy, meerdere van welke Akademiën en Ge-

nootschappen het initiatief hebben genomen om met de

Vereeniiïiuo; een stelsel van ruilino; van boeken en natuur-
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voorwerpen aan te gaan. De vfcrken der Verecniging v,'or-

clen thans geregeld verzonden aan de volgende wetenscliap-

pelijke instellingen.

IN NEDERLANDSen INDIË.

Bataviaascli Genootschap van kunsten -wetenschappen te Ba-

tavia.

Vereenigiiig ter bevordering der geneeskundige wetenschap-

pen in Nederlandsch Indië te Batavia.

Nederlandsch-indische Maatschappij van Nijverheid te Ba-

tavia.

Koninklijk Instituut van ingenieurs, Afdeeling Oost-Java

te Soerabaja.

Maatschappij tot nut van 't algemeen in Oost-Indlë, te Ba-

tavia.

IN NEDERLAND.

Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amster-

dam.

Hollandsche Maatschappij der wetenschappen te Haar-

lem.

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en we-

tenschappen , te Utrecht.

Koninklijk zoölogisch genootschap Natura artis magistra

te Amsterdam.

Koninklijk nederlandsch meteorologisch instituut te Utrecht.

Bibliotheek der Hoogeschool te Leiden.

Eedaktie van het Tijdschrift de Gids te Amsterdam.

Eedaktie van de algemeene Konst- en Letterbode , te 's Gra-

venhage.

Eedaktie van het Tijdschrift voor Nederlandsch Lidiö , te

's Gravenhage^ ^..^:::%!i^ c,-^' ^H. ^^/^ ^^-c.^ "^-^^-^--'^ (^Y^-^c^^

3i' fSERIE DL. m.-.=- -r^r-
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In het Buitenland.

EUROPA.

a, Frankrijk.

Academie impériale des sciences, te Parijs.

Muséum d'Histoire naturelle te Parijs.

Sücieté impériale des sciences naturelles te Clierbourg.

Académie des sciences, arts et belles lettres te Dyon.

Societé géologique de France, te Parijs.

h. Duitscliland.

Kaiserlicli-königliclie Akademie der Wissenschaften te Wee-

nen.

Kaiserlicli-königliclie geologische Reichsanstalt te Weenen

Koniglich Baierische Akademie der Wissenschaften te

Münchcn.

Koniglich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften te

Praag.

Koniglich Preussische Akademie der Wissenschaften te Berlijn.

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften , te Goettingen.

Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum,

te Breslau.

Senckenbergische Naturforscliende Gesellschaft te Frank-

fort a/M.

Kedaktie van het Archiv für Naturgeschichte te Bonn.

c, Engeland,

Royal Society te Londen.

Zoological Society te Londen.

Linnean Society te Londen.

Werncrian Society of natural history, te Edinburgh.

Cambridge philosophical Society, te Cambridge.

d. België.

Académie Royale des sciences , arts et belles lettres, te Brussel.
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Academie Royale de medécinc, te Brussel.

e. Denemarken.

Kongelige Danske Videnskabernes Sellskab, te Koppcnlia-

gen.

Naturliistorisk Forening, te Koppenliagen.

f. Zioeden.

Kongelige Svenska Vetenskaps Akademieu te Stockholm.

g. Rusland.

Acade'mie imperiale des sciences, te St. Petersburg.

Société impériale des Naturalistes te Moskou.

Ji. Zwitserland.

Société de pliysique et d'histoire naturelle te Geuèvc.

Naturforscliende Gesellscliaft te Zürich.

i. Sardinië.

Academia reale delle scienza te Turin.

Je. Napels.

Reale Academia delle scienza e belle lettere, t3 Napels.

l. Spanje.

Academia Keale dos ciencias, te Madrid.

m. Portugal.

Academia Reale de sciencias, te Lissabon.

Amerika.

American Academy of natural science te Philadelj)liia.

American Academy of arts and sciences te Boston.

Smitlisonlan Institution te Washington.

New-Orleans Academy of science.

Azië.

Asiatie Society of Bengal te Calcutta.
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Wcdcrkeerig ont^-angt de Verccniging van meerdere

der bovengenoemde instellingen de door haar uitgegeven

wordende werken.

Behalve de schenkingen dier wetenschappelijke ligchamen

heeft het niet ontbroken aan talrijke aanbiedingen van boek-

Averken door bijzondere personen. Deze boekgeschenken zijn

alle vermeld in de notulen der in het jongste jaar gehouden

bestuursvero'adcrinjren.

Zoodra de Vereeniging in het bezit zal zijn van een

gebouw , waarin zij hare boekerij behoorlijk zal kunnen plaatsen

en ten algemeenen nutte ten gebruike openstellen, zal een

volledige katalogus der boekerij worden gedrukt en aan

elk der leden een exemplaar daarvan worden aangeboden.

Talrijk zijn gedurende het afgeloopcn vereenigingsjaar

geweest de toezendingen van voorwerpen tot natuurkun-

dig onderzoek.

Naturaliën uit het rijk der delfstoffen had de Vereeni-

ging te danken aan de heeren G. F. De Bruijn Kops,

P. Van Bleiswijk Ris, F. C. Schneider en generaal Van

Swieten.

Planten on voorwerpen uit het plantenrijk van verschil-

lende eilanden van den Indischen Archipel werden der

Vereeniging aangeboden door de heeren leden A. J.F. Jan-

sen, M. J. II. Kollmann, generaal Van Swieten, J. E.

ïeijsmann en den direkteur der produkten en civiele ma-

gazijnen.

Talrijker waren de toezendingen van voorwerpen uit het

dierenrijk. Ten dezen hebben zich jegens de Vereeniging

verdienstelijk gemaakt de heeren leden C. L. Doleschall , J.

F. Gijsbers, J. W. Goetzee, C. Ilelfrich , F. Junghuhn, A. J.

F. Jansen , J. J. Lindgreen , C. P. Brcst van Kempen, E. F.

J. Van Kappen, M. J. IL Kollmann, E. ÏI. H. Mühlert,

D. C. Noordziek, J. O. Van Polanen Petel, J.B. Quartero,
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D. Sigal, P. L. Van Bloemen Waanders, J. II. Walbeelim en

Jhr Mr. H. C. Van der Wijck , terwijl de Vereeniging bo-

vendien eene fraaije verzameling nieuw-liollandsclie vogels

ontving: van liet Victoria-Museum te Melbourn.

Ik mag ook niet nalaten te vermelden , dat de Vereeni-

ging in het jongste jaar ook begiftigd is geworden met do-

tatien in geld van haren overleden vicepresident wijlen

P. Baron Melvill van Carnbee en van de heeren G. G.

Couperus, Dr. D, L. Van Ilattura en J. A. Krajenbrink.

De heer Ilaskarl , wegens ziekte naar Nederland hebbende

moeten vertrekken heeft, voor zijn vertrek, do bepaling ge-

maakt , dat bij zijn eventueel overlijden , zijne boekerij het

onbezwaard eigendom der Vereeniging zal worden.

Het hd de heer J. C. AY. Baron Van Ileeckeren tot

Wallen heeft de Vereeniging aan zich verpligt , door de be-

werking voor de publiciteit van eenige hem ten dien einde

in handen gestelde manuskripten.

De bestuursvergaderingen hebben gedurende het afgeloo-

pen jaar op de gewone wijze plaats gehad, IMeermalen

werden deze vergaderingen bijgewoond door gewone leden

der Vereeniging. De notulen dier vergaderingen in het Tijd-

schrift opgenomen zijnde , zij het mij veroorloofd , omtrent

het daarin verhandelde naar het Tijdschrift te verwijzen.

De direktie vleit zich , dat daaruit zal blijken , dat ook

weder dit jaar hare werkzaamheden zich niet hebben be-

paald tot het beschouwend gedeelte der wetenschap , maar

ook gerigt geweest zijn op de stoffelijke voordoelen , voor de

maatschappij uit de Avetenschap te behalen.

Omtrent de erlanging van een gebouw voor de Vereeni-

ging, welk onderwerp reeds in vorige algemeene versla-

gen besproken is , is nog geene voldoende uitkomst bereikt.

De middelen , welke der direktie toeschenen , het meeste
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geschikt te zijn ter verwezenlijking harer wenschen ten dezen

,

zijn niet in werking kunnen M'orclen gebragt, vermits de

aanvragen om een niet benuttigd wordend stuk gouverne-

mentsgrond , alsmede do toestemming tot de uitschrijving

eener loterij, door de regering zijn gewezen van de hand.

Overtuigd , dat deze afwijzende beschikkingen niet haren

grond hadden in geringe belangstelling der regering, ver-

mits de regering officieel verklaard heeft bereid te zijn tot

liet vcrleenen van stoffelijke ondersteuning, is de direktio

er toe overgegaan, die ondersteuning in te roepen, door

het gouvernement te verzoeken , dat der Vereeniging wor-

de verleend een renteloos voorschot ter gemoetkoming in

de crlanging van een gebouw, bestemd tot museum en boe-

kerij der Yereeniging. Op dit verzoek, gedaan in de maand

Oktober des vorigen jaars, is de direktie nog beschikking

wachtende.

In het Programma der Vereeniging van het vorige jaar is

de aandacht van verzamelaars en onderzoekers gevestigd op

talrijke punten, welker toelichting door de Vereeniging

werd gewenscht. Meerdere dier punten zijn, zoo als ter

kennis der direktie is gekomen , het onderwerp geweest van

nasporingen van meerdere personen in deze gewesten , en

omtrent enkelen dier punten zijn in de, in het vorige

jaar uitgegevene en nog ter perse zijnde werken der Ver-

eeniging nieuwe waarnemingen en beschouwingen neder-

gelegd , zooals over de nederlandsch-indische eetbare aard-

soorten , den oorsprong en aard der stof van de eetbare vo-

gelnesten , de kikvorschaardige reptiliën van den Indischen

Archipel, de insektcn welke de kultures op Java schade-

lijk zijn , de javasche dipteren , de verbreiding der cypri-

noïden beoosten Java en Borneo, de toezending van petre-

fakten , enz.

Niettegenstaande door die waarnemingen reeds veel licht
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over de bedoelde onderwerpen is verspreid, blijft ten dezen

nog veel te onderzoeken over , en de direktie heeft gemeend

bij voortduring de aandacht op alle vroeger in liet Program-

ma opgenomen punten te moeten vestigen. Zij zal voor

het Programma voor het jaar 1857 bovendien nog de uit-

schrijving van eenige nieuwe punten van onderzoek aan

de goedkeuring der algemeene vergadering onderwerpen.

Is het afgeloopen jaar in zoo ruime mate der Vereeniging

gunstig geweest, het is ook weder niet voorbijgegaan zon-

der dat haar gevoelige slagen zijn toegebragt.

Den 2<ieii Oktober 1856 ontviel haar door den dood, hare

vicepresident P. Baron Mclvill van Carnbee.

Het is nog geen jaar geleden, dat ik mij, in onze jongste

algemeene vergadering, van eene dergelijke treurige taak

had te kwijten als thans. De vervanger in het ondervoor-

zitterschap van onzen waardigen S. II. De Lange, heeft

even als hij , zijn"' werkzamen geest voor den dood moeten

doen bukken, en is even zoo van ons weggegaan in de

kracht van den mannclijken leeftijd, bezwijkende onder de

slagen van een noodlottig klimaat, te midden van eene groote

wetenschappelijke onderneming, welke hij niet ten einde

heeft mogen brengen.

P. Baron Melvill van Carnbee werd geboren te 's Graven-

hage den 20'' Mei 1816 uit Augustus Isaak Baron Melvill

van Carnbee en Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa De
Salis, dochter van Rudolph Baron De Salis. Plij stamde

af van een oud adellijk geslacht in Schotland , en wel van

sir Richard de Melvill, die in het midden der 13c eeuw

leefde en wiens zoon Robert , de baronnie Carnbee , in het

graafschap Fife, verkreeg. Een tak van dat geslacht ves-

tigde zich in het begin der vorige eeuw, in Holland, in

John Melvill van Carnbee , die als kapitein in het regiment
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van Argylo iii don slng van Malplaquet sneuvelde.

In Nüvomljcr 1831 op 15-jarigen leeftijd werd onze

Melvill geplaatst als adelborst der 3<^ klasse bij het konink-

lijk instituut voor de marine te Medemblik, waar hij, we-

gens meerdere aan den dag gelegde kennis , dadelijk werd

toegelaten in het 2e studiejaar, waardoor hij reeds in 1834

kon worden benoemd tot adelborst der Ie klasse. In dien

rang vertrok hij in 1835 met z. m, korvet Boreas naar

Indië, waar hij tot in 1838 verbleef, na in deze gewesten

de rccdo van Riouw en omliggende vaarwaters te hebben

opgenomen en aan boord van de Bellona de reis van prins

Hendrik der Nederlanden in deze gewesten medegemaakt.

In Junij 1839 tot luitenant ter zee der tweede klasse be-

vorderd, kwam hij in Julij 1839 voor de eerste maal

in Nederland terug, doch vertrok nog voor het einde van

hetzelfde jaar weder naar Indiö met z. m. korvet Boreas.

De talenten en kennis van Melvill werden , na zijne te-

rugkomst in Indie, spoedig op prijs gesteld. In 184-0 ge-

plaatst bij de kommissie tot verbetering der Indische zee-

kaarten en in 1S41 belast met het beheer van het depot

van zeekaarten te Batavia, legde hij weldra de grondslagen

van den roem , dien hij zich in de hydrographie en geo-

graphie van Nederlandsch Indiü heeft verworven.

In 1845 andermaal naar Nederland terug gekeerd, zijnen

weg nemende over Bengalen en Egypte, werd Melvill in

het begin van 1846 geplaatst bij het departement van ma-

rine te 's Gravenhage, waarbij op zijn voorstel, in Oktober

1849, werd opgerigt een geo- en hydrographisch bureau,

lietwclk echter een maand na zijne oprigting weder werd

opgeheven. Tijdens het 2*^ verblijf van Melvill in Neder-

land , in zijn' rang van luitenant ter zee der tweede klasse

gaf hij daar uit de „ Moniteur des Indes orientales et occi-

dentalcs" ,van welk tijdschrift 3 declen in 4"^ zijn verschenen.
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In de Moniteur zijn talrijke kaarten geplaatst , door Melvill

naar de beste bestaande gegevens zamcngesteld, terwijl daar-

in bovendien meerdere artikels van zijne hand voorkomen
,

deels handelende over onze koloniale staatkunde en de

strekking hebbende die staatkunde tegen de aanvallen van

liet buitenland te verdedigen , deels meer bepaald gewijd aan

de geograpliie , etlmologie en statistiek van deze gewesten.

Onderscheidingen bleven niet achter. Eeeds in 1843 werd

Melvill geschonken het ridderkruis der orde van den neder-

landschen leeuw. Achtereenvolgens benoemd tot lid, kor-

responderend en besturend lid van het Bataviaasch Genoot-

schap van kunsten en wetenschappen , van de keizerlijke en

koninklijke Geographische Genootschappen te Parijs, Berlijn

en Londen , van het Historisch genootschap te Utrecht , en

tot ridder der orde van het legioen van eer, raogt Melvill

de voldoening hebben , dat het nut zijner werken , zoowel

in het vaderland als in het buitenland werd erkend.

In 1849 werd Melvill het aanbod gedaan met rang van

kapitein- luitenant ter zee in oostenrijksche dienst over to

gaan. Hij gaf echter de voorkeur aan een ander aanbod

,

dat van den viceadmiraal Van den Bosch , om hem als adju-

dant in zijn kommandement der zeemagt in deze wateren ter

zijde te staan en dien ten gevolge vertrok hij in 18o0 ten

derden male naar Nederlandsch Indië.

Dit laatste verblijf van Melvill in deze gewesten was niet

het minst belangrijke tijdvak van zijn leven.

In Maart 1850 bevorderd tot luitenant ter zee der 1^

klasse , werd hij in Mei van hetzelfde jaar benoemd tot lid

der kommissie ter verbetering der Indische zeekaarten.

In July 1850, toen het plan tot stichting onzer Ver-

eeniging tot uitvoering kwam , behoorde Melvill tot de op-

rigters onzer Vereeniging, In hetzelfde jaar nog, na het

aftreden als president van den medeoprigter der Veree-
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niging C. L. Sclnvancr, word Melvill tot president gekozen,

welke betrekking hij toen ecliter, met het oog op de onze-

kerheid van zijne positie in Indië meende niet te mogen

aannemen. Toen later het vicepresidium der Vereeniging

door het vertrek wegens ziekte naar Nederland van onzen

S. II. De Lange openviel , en de stelling in Indië van

Melvill meer vastheid had , werd het ondervoorzitterschap

hem aangeboden en door hem aanvaard. In die betrekking

tot de Vereeniging is hij haar door den dood ontvallen.

Na Melviirs tweede verblijf in Indië was aan het hoofd

van het depot van zeekaarten opgetreden onze onvergete-

lijke II. D, A. Smits, die zich, even als Melvill, heeft

beroemd gemaakt door zijne hydrographische kaarten van

den Indischen Archipel en evenzoo behoord had tot de

oprigters onzer Vereeniging, van welke hij bestuurder en

sekretaris was. Na het overlijden van Smits, in February

1853, werd Melvill, eerst voorloopig, en na zijn ontslag

uit het vaste korps der nederlandsche marine gevraagd en

erlangd te hebben, voor vast bij de zoogenaamde seden-

taire marine in Indië geplaatst en benoemd tot de betrek-

kingen, reeds vroeger door hem, en na hem door Smits, be-

kleed bij het depot van zeekaarten en de kommissie tot

verbetering der indische zeekaarten. Hierdoor had Melvill

weder gelegenheid zijne krachten te wijden aan zijne heve-

lingsstudie , de hydrographie en geographie van den Indi-

schen Archipel en werden nog eenige belangrijke, door

het overlijden van Smits onvoltooid geblevene hydro-

graphische kaarten afgewerkt, terwijl hij tevens aan zijne

groote onderneming, de vervaardiging van een' uitgebreiden

atlas van Nederlandsch Indië, een begin van uitvoering

kon geven.

In 1853 huwde Melvill, jonkvrouw Louisa "VVilhelmina

Geertruida De Koek , dochter van den raad van Nederlandsch
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Indië, Baron Albertus Hendrik Wendelien De Koek. Zijno

jeugdige echtgenoote werd echter reeds in 1854 door den

dood van hem weggerukt, na hem een' zoon geschonken te

hebben, die eenige maanden na zijne geboorte de moeder in

het eraf volü'de. Zeker hebben deze treffende slagen van

het noodlot, Avelke gade en zoon achtereenvolgens van zijne

zijde rukten , er toe bijgedragen , de gezondheid van Mel-

vill, sedert jaren reeds min of meer lijdende, verder te

schokken.

Meermalen dan ook ontkiemde in hem het voornemen , in

het belang zijner gezondheid , naar Nederland terug te kee-

ren , doch de voorliefde voor den door hem opgevatten

arbeid , zijn Atlas van Nederlandsch Indië , welks voortzet-

ting bij zijn vertrek uit deze gewesten , aan onoverkomelijke

zwarigheden scheen bloot te staan , deed dat voornemen tel-

kens onderdrukken.

Met den .hem eigen ijver bleef hij dan ook aan zijne hy-

drographische kaarten en aan zijnen grootcn Atlas arbeiden,

toen hij in Augustus 1856 bevorderd werd tot kapitein-lui-

tenant bij het sedentaire zeewezen en benoemd tot direkteur

van het maritiem etablissement op het eiland Onrust.

Deze bevordering , welke Melvill zoo zeer had verdiend

,

doch hem in een' zeer bedrijvigen werkkring plaatste

op een ongezond eiland , verhaastte het einde van zijne loop-

baan. Naauwelijks 2 maanden in zijne nieuwe betrekking

werkzaam, werd hij door eene hevige dysenterie aangetast,

welke den 24^ Oktober 1856 een einde aan zijn nuttig le-

ven maakte. Zijn sterfbed getuigde nog van zijne liefde

voor de wetenschappen zijner keuze en ofschoon hij zich

met gelatenheid aan zijn lot wist te onderwerpen, trof het

het ons meermalen , wanneer in half ijlenden toestand de

woorden „atlas en kaarten" op zijne lippen zweefden.

Gewis moet het sterven minder ligt zijn, voor wicn nog
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eene grootsclie taak te vervullen overblijft.

Van Melvill zijn de volgende werken bekend geworden.

1. Kaart van het eiland Java en omliggende eilanden en

wateren, uit de jongste borigten en opnamen te zanienge-

steld in 1842. Uitgegeven in 18i5; verbeterd in 1848.

2. Zcemansgids voor de vaarwaters rondom het eiland Java;

Ie uitgave, Amsterdam 1842 4°, 2^ omgeAverkte en verbeter-

de uitgave, Amsterdam 1849 4°.

8. Kaart van de vaarwaters en eilanden tusschen Sumatra en

Borneo. 1843—1846.

4. Kaart van de Zuid- en Oostkust van Linga, 1844, In het 5e

deel van Tijdschrift toegewijd aan het Zeewezen.

5. Plan der baai van Riouw, opgenomen in 1837. Ibid.

G. Hoogte der Bergen op Java, met eene kaart en tafel.

In Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen

4c deel 1844.

7. Berigt, betrekkelijk de zamenstelling van de kaart van Java

en omliggende eilanden. Ibid. 5e deel 1845.

8. Oppervlakte van het eiland Java. In het Tijdschrift van

Neerl. Indië Jaarg. V.

9. Oppervlakte der voornaamste eilanden, gelegen in den Ne-

derlaudsche- oostindischen Archipel. Ibid.

10. Oppervlakte der Nederlandsche oostindische bezittingen. Ibid.

11. Iets over de mahomedaansshe tijdrekening op Java. Ibid.

12. Over de hoogte der bergen in den indischen Archipel. Ibid.

Jaarg. VI.

13. Iets over den Nederlandschen sterrekundige Johan Maurits

Mohr te Batavia. Ibid.

14. Nog iets over der bergen in den Indischen Archipel. Ibid.

15. Aanteekeningen, gehouden gedurende eene reis, van Java

over sommige der engelsche oostindische bezittingen en

Egypte naar Europa. Ibid, Jaarg VIL

IG. Onnaauwkeurigheid van de europesche zeekaarten. In Verh.

en Berigten in beti'ekkelijk het zeewezen. Jaarg. 1849.

17. De Loosduinshoocrte in de chinesche zee. Ibid. Jaarg. 1848.
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18. Cartc generale des posscssions neerlandaiscs aux Indes orieu-

tales. IMoniteur des Indes. Vol. I. 1816.

19. Carte géne'rale des possessions nëerlandaises aux Indes orien-

tales. Ibid. 1846.

20. Carte liypsométrique de rarcliipel des Indes orientales.

Ibid. 1846.

21. Carte des iles de Bali et de Lombok. Ibid. 1846.

22. Carte de l'ïle de Java. Ibid. 1847.

23. Carte des iles. Moluques Ibid. Vol. II. 1847.

24. Carte gëue'rale des possessions nëerlandaises sur la cóto

de Guine'e (Afrique) Ibid. 1847.

25. Carte de rarclüpelde Rioiiw, Singapore et Linga Ibid. 1848.

26. Carte de l'ile de Borneo. Ibid. Vol. III. 1848.

27. Carte de l'lIe deCëIëbes. 1848. Ibid..

28. Carte de l'ile de Sumatra. 1848. Ibid.

29. Essai d'une dëscription des iles de Bali et de Lombok.

Ibid. Vol. L
30. Tableaux gënëraux de la population des Indes orien-

tales et des possessions nëerlandaises dans rArcbipel Indien

oriental. Ibid.

31. Un mot sur l'ëtat actuel de la littërature et des recher-

eliers scientifiques dans les Indes orientales nëerlandaises. Ibid.

32. Tableaux et documents statistiques relatifs a la popu-

lation et a l'ëtendue de TArcliipel des Moluques. Ibid Vol. II.

33. Tableaux et documents statistiques relatifs a la popula-

tion de Java. Ibid. Vol. II.

34. Kaart van de Java- zee en aangrenzende vaarwaters

door Smits en Melvill. 1853—1854.

35. Kaart van de Oostkust van Celebes met aangrenzende vaar-

waters, door Smits en MelvIU, 1855.

36 Atlas van Nederlandsch Indië:

Van dezen Atlas waren bij liet overlijden van Melvill reeds

meerdere kaarten in manuskript in gereedheid, waarvan tlxans

naar ik meen reeds in den handel of ter perse :

Cl. Kaart van de residentie Batavia. 1853.

b. Kaart der Nederlandsche Bezittingen op het eiland

Nieuw Guinea. 1853.
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c. Kaart van het eiland Nieuw-Guluea. 1853.

d. Kaart van de Afdeeling KraAvang. 1853.

e. Kaart van de Llinahassa in de residentie Meuado. 1853.

ƒ. Kaart van het midden en zuidelijk gedeelte van den

Molukschen Archipel. 1853.

g. Kaart van de residentie Ternate. 1854,

h. Kaart van de residentie Amhoina. 1854.

i. Kaart van de residentie Banda. 1855.

k. Kaart van het eiland Amhoina. 1856.

l. Kaart van de residentie Ilembansr. 1856.

771. Kaart van de residentie Krawang. 1853.

Deskundigen alleen kunnen beoordeelen, de inspanning,

welke liet moet hebben gekost , in betrekkelijk zoo gerin-

gen tijd zoo veel arbeids te verrigten , als aan MelvilPs

kaarten is besteed.

De mare van Melvill's dood was te Batavia eene treur-

mare. De ter aarde bestelling van den ontslapene getuigde

van de algemeene deelneming der ingezetenen van Batavia.

Ieder gevoelde het , dat de wetenschap in Melvill een groot

verlies had geleden.

Dadelijk , na de bijzetting van Melvill's lijk , vormde zich

eene kommissie, als tolk der verschillende standen van de

maatschappij , ter oprigting van een openbaar gedenkteeken,

den verdienstelijken afgestorvene waardig.

Een tweede verlies leed de Vereeniging in het afgeloo-

jaar door het overlijden van H. W. Schwanefeld.

H. W. Schwanefeld, gewoon lid der Vereeniging, offi-

cier van gezondheid der 2e klasse, heeft wel niet in de

wetenschap geschitterd, maar toch der wetenschap wezen-

lijke diensten bewezen.

Geboren te Embden den 25n Maart 18 10, volbragt hij zij-

ne geneeskundige studiën te Goettingen , waarna hij eenige

jaren als officier van gezondheid in pruissische dienst was.
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In het jaar 1841 ging hij over in nederlanclsche dienst als

officier van gezondheid 3e klasse en vertrok nog in hetzelfde

jaar naar deze gewesten. Op zijne verschillende standplaat-

sen, op Java en Sumatra, wist hij zich geacht en bemind

te maken als geneesheer. Tijdens zijne plaatsing ter West-

kust van Sumatra w^as hij meermalen door het gouverne-

ment der kust in kommissie gesteld ter nasporing van de

mineralogische rijkdommen van onder Sumatra's Westkust

behoorende landstreken, en daar was het ook, dat hij zich

onledig hield met het daarstellen van verzamelingen van

natuurvoorwerpen , welke gediend hebben om voornamelijk

de kennis van Sumatra's vischfauna uit te breiden. Drie

van de vele door hem ontdekte vischsoorten dragen zijn'

naam , eene Barbus, eene Julis en eene Lobocheilos. In 1847

werd hij bevorderd tot officier van gezondheid der tweede

klasse. Hij overleed te Banjoewangi in de maand Decem-

ber 1856.

Overzien wij M.H. na deze treurige herinneringen, de

overige veranderingen, welke in het personeel der Vereeni-

ging hebben plaats gegrepen.

Toen de vorige opperlandvoogd de heer Mr. A. J. Duy-

maer van Twist het gezag over deze gewesten nederlegde,

wenschte hij tevens af te treden als Beschermheer der Ver-

eeniging. De direktie meende echter, dat verzoek slechts

gedeeltelijk te mogen inwilligen. De Vereeniging heeft te

groote verpligting aan den heer Dujmaer van Twist, dan

dat zij zou mogen toelaten , dat hare betrekking tot dien

waardigen opperlandvoogd werd verbroken. De direktie

besloot alzoo den heer Duymaer van Twist den titel van

Honorair Beschermheer aan te bieden , als een blijk , op hoe

hoogen prijs werd gesteld , al hetgeen hij als opperlandvoogd

voor de Vereeniging heeft gedaan.
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Ons medelid in het bestuur de heer W. M. Smit, ver-

trok in Mei des vorigen jaars met den afgetreden gouver-

neur generaal naar Nederland. Uit aanmerking van zijne

verdiensten jegens de Vereeniging heeft de direktie den heer

Smit benoemd tot honorair lid.

Het besturend lid de heer R. F. De Seijff is, wegens

zijne verplaatsing in Cheribon , bij de geographische opna-

me dier residentie, overeenkomstig de wetten der Vereeni-

ging als direkteur afgetreden , en weder onder de gewone

leden opgenomen.

Ter voorziening in de opengevallen plaatsen door deze af-

tredingen in de direktie veroorzaakt, zijn tot direkteuren ver-

kozen , de gewone leden de heeren M. Th. Reiche en D.

J. Uhlenbeck , welke sedert in do direktie hebben zitting ge-

nomen.

Meerdere leden der direktie zijn gedurende het vorige

jaar voor korteren of langoren tijd van Batavia afwezig ge-

weest, waardoor het nu en dan moeijelijk was, de bestuurs-

vergaderingen geregeld te doen plaats hebben. De heeren

Croockewit, De Groot en Rost van Tonningen zijn door

hunne dienstbetrekking voortdurend van Batavia afwezig,

terwijl de heeren Groll, De Lange en De SeijfF wegens

dienstreizen de hoofdplaats meermalen voor korteren of lan-

goren tijd hebben moeten verlaten en de heer "VVeitzel de

militaire expeditie in de Lampongsche distrikten heeft mede-

gemaakt.

De heer Groll , door zijne nieuwe betrekking als chef

van de telegraphische dienst dikwerf bulten Batavia moe-

tende verblijven, heeft den wensch te kennen gegeven,

zijne betrekking van thesaurier neder te leggen. De heer

J. C. R. Steinmetz heeft die betrekking toen tijdelijk wel

willen aanvaarden en is sedert bij de jongste jaarlijkscho

verkiezingen tot thesaurier benoemd voor liet loopende jaar.
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Deze nieuwe verkiezing had even^Yel naauwelijks pkiats ge-

had, toen ook de heer Steinmetz, wegens overplaatsing als

luitenant-kolonel onder direkteur der genie te Soerabaja , het

penningmeesterscliap heeft moeten ncderleggen. De keuze

der direktie is toen gevallen op den heer Reiche, welke de-

zer dagen de betrekking van tlicsaurier heeft annAaard.

Bij de overige verkiezingen tot de verschillende betrekkii)gen

bij de direktie zijn de keuzen weder gevallen op de heeren ,

welke die betrekkingen reeds bekleedden , zoodat ten deze

geene verandering heeft plaats gehad.

Ter vervanging van onzen overleden vicepresident IMelviU

is verkozen de heer i)r. A. J. D. Steenstra Toussaint.

De Vereeniging is in het afgeloopen vercenigingsjaar met

vrij talrijke leden vermeerderd geworden , terwijl slechts zeer

enkele leden door vertrek naar Nederland zijn afgetreden.

De Vereeniging bestaat thans uit 208 leden t. w.

Honorair Beschermheer 1

Besturende leden 14,

Honoraire leden 4,

Korresponderende leden in Nederland 30

„ „ „ „ het Buitenland, . . 80

Adviserende leden 3 .

Leden korrespondenten in Nederlandsch Indië. . 7

Gewone leden in Nederlandsch Indië 117

,, „ buiten Nederlandsch Indië. ... 2

Sedert het laatste algemeen verslag is het aantal leden

met 48 toegenomen, waaronder 25 gewone leden.

ïen einde eenen vasten regel te stellen bij het verlee-

nen van onderscheidigen aan personen buiten Nederlandsch

Indië, welke zich in de natuurwetenschappen een' beroemden

naam hebben gemaakt, en ten einde aan die onderschei-

dingen eene hoogere waarde bij te zetten, is het aantal

korresponderende leden voor den vervolge bepaald op 60,
3e SEKIE DL. III. 'J
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waarvan 30 in het moederland en 30 in het buitenland,

terwijl tevens is aangenomen , dat voor de benoeming tot

korrespondcrcnde leden in het buitenland slechts in aan-

merking zullen mogen komen de meest beroemde natuur-

kundigen. Het bepaalde cijfer dier leden thans bereikt

zijnde, zullen nieuwe benoemingen voortaan slechts mogen

plaats hebben bij ontstane vakatures en uit eene vooraf op-

gemaakte lijst van kandidaten.

De finantiële toestand der Vereeniging blijft bij voortdu-

ring gunstig, doch laat nog niet toe, alle die maatregelen

te nemen in het belang der werkzaamheden van de Veree-

niging, welke wenschelijk zijn. Het vooruitzigt bestaat,

zooals hicrvoren reeds is gemeld , dat eene vaste gouver-

nements-toelage de nog bestaande bezwaren tegen eene ver-

dere uitbreiding der werkzaamheden zal wegnemen.

Ik heb thans M. H. medegedeeld, wat sedert onze laat-

ste algemeene vergadering meldenswaardig met de Ver-

eeniging is voorgevallen. Zeker zal de blik, dien wij op

hare werkzaamheden hebben geslagen de overtuiging heb-

ben gegeven , dat zij ook weder in het jongste jaar hare

beschikbare krachten heeft aangewend ter bereiking van het

doel harer stichting.

Ontveinzen wij het ons echter niet, dat zij nog veel meer

zou hebben kunnen verrigten , indien zij over ruimere mid-

delen had kunnen beschikken.

Het veld der natuurwetenschappen is zoo groot , en , wat

Nederlandsch Indië betreft, ook zelfs na het reeds ver-

rigte , nog zoo weinig ontgonnen , dat in de meeste takken

van kennis nog bijkans alles te doen overblijft. Wij kun-
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nen slechts zoggen , dat er eenig licht begint op te gaan , maar

dat is ook nog slechts het licht van den dageraad , die op

eene lange duisternis is gevolgd. Het boek onzer kennis

der natuur van den ludischen Archipel is nog niet veel

verder gevorderd dan zijne inleiding.

Dit bewustzijn moge der Vereeniging en voor alle hare

leden eene opwekking wezen. Waar wij ook in eenige af-

deeling der groote natuur binnendringen, openbaren zich

voorwerpen en verschijnselen, welke in de wetenschap, dat

is , in de woordenboeken der natuur , nog niet zijn opgetee-

kend of verklaard of toegepast. Overal is alzoo nog een

rijke oogst te vergaren en belooft de arbeid ruime opbrengsten.

Met zulk een terrein vóór haar , met zulk een' goeden

geest in haar, met zoo veel belangstelling en medewerking

buiten haar, wie zou er aan twijfelen, dat het met onze

Vereeniging is , als met de wetenschappen , die het doel zijn

van haar streveu , dat is , dat zij nog slechts verkeert in

den aanvang van eene grootere ontwikkeling.

Dit zij ons allen levendig voor oogen. Is het geoorloofd,

met voldoening terug te zien op wat achter ons ligt, het

voegt niet, ons daarbij neer te leggen en te teren op den

goeden naam, met zooveel inspanning verkregen. Beschou-

wen wij alzoo het verledenc slechts als een punt tot verge-

lijking in het toekomende , en spannen wij op nieuw onze

krachten in , ten einde elk later tijdperk der Vereeniging

gunstig uitkome bij den tijdkring, die daar achter ligt.
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I. De Vcreenigiiig vestigt de aandacht oj) de overblijfse-

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

vele deelcn van den Archipel bekende kolenbeddingen voor-

komen. Zij verlangt toezending van die overblijfselen,

vergezeld xnn monsters der Ingen , waarin zij zijn aange-

troffen , alsmede zooveel mogelijk eene naauwkeurige beschrij-

^ing der aangrenzende lagen.

II. Het is bekend, dat de aardsoorten, welke na rooste-

ring door de inlanders gegeten en onder den naam van

ampo op de bazaars verkocht worden , talrijke infusorïen-

schalen bevatten. De Vereeniging verlangt eene opgave

der plaatsen, van M^aar die ampo wordt verkregen, als-

mede een naauwkeurig mikroskopisch onderzoek daarvan

,

als ook toezending van monsters dezer aardsoorten. In-

dien der beantwoording van het tweede gedeelte bezwaren

in den weg staan, zal niettemin de beantwoording van

het eerste gedeelte gaarne ontvangen worden, waarbij te-

vens gewenscht zal zijn eene beschrijving van het terrein

der plaats van voorkomen.



III. Er Iieersclit nog altijd eenige duisternis over den

oorsprong der stof van de zoo bekende en zoo kostbare

vogelnestjes. De Vereeniging verlangt naauwkeurige waar-

nemino-en daaromtrent en vestigt te meer de aandacht daar-

op, omdat zij van oordeel is, dateene naauwkeurige kennis

daarvan zal kunnen leiden tot de daarstelling van voor-

waarden, 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 voe-

dingsmiddelen bij de inlanders in gebruik, zooals de java-

rijst en de java-kassave , scheikundig onderzocht. De Ver-

eeniging 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 ethersche oliën uit daar inheemsche planten verkregen.

De Vereenio-ino; wenscht te ontvano-en een monster dier

verschillende vlugtige oliën met de opgave van de sysmati-

sche namen der planten uit welke ze zijn verkregen , of

met bijvoeging van takjes met bladen, bloemenen vruchten

van elke dier planten en met naauwkeurige opgave van

hare inlandsche benamingen.

VI. De Vereeniging verlangt beschrijvingen en afbeel-

dingen van de insekten , welke der voornaamste kultures op

Java schadelijk zijn , alsmede aanwijzing van de meest ge-

schikte middelen om die insekten schadeloos te maken.

Exemplaren van die insekten
,
gedroogd en op wijngeest

,

zullen daarbij zeer welkom zijn.

VIL De soorten A'an bloedzuigers van den Indisclien

Archipel zijn nog weinig bekend. Men bezit ook nog

geene juiste opgaven omtrent het voorkomen daarvan op de

verschillende eilanden. De Vereenia'ino; verlan^'t toezendino;
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van do 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 onderschikte waarde.

"VIII. De tweevleugelige insekten van den Indischen-Ar-

chipel , zelfs die van Java , zijn nog uiterst onvolkomen

bekend. De teedere organisatie van zeer talrijke soorten

daarvan maakt de goede bewaring veelal zeer moeijelijk.

De Vereeniging vestigt de aandacht op deze orde van onge-

wervelde dieren en verlangt naauwkeurige afbeeldingen

dier insekten , zooveel mogelijk vergezeld van de insek-

ten zelve gedroogd en op wijngeest.

XI. De Vereeniging verlangt afbeeldingen en beschrij-

vingen van de verschillende soorten van witte mieren van

den Indischcn Archipel, zooveel mogelijk A-ergezeld van

toelichtingen betrcficnde hare huishouding en levenswijze,

alsmede van de insekten zelve in hunne verschillende toe-

standen gedroogd en op wijngeest.

X. De Vereeniging verlangt onderzoekingen naar het

jodiumgehalte der wieren van de Java-zee.

XI. Er bestaat veel grond tot het vermoeden , dat de

Indische Archipel in het bezit is van meerdere planten

,

Avclke min of meer belangrijke alkaloïden bevatten. De

Vereeniging verlangt scheikundige onderzoekingen , de strek-

king hebbende om tot de kennis van die alkaloïden te ge-

raken.

XII. Van de eilanden van den Indischen Archipel,

gelegen beoosten Borneo, is tot nog toe geene enkele soort

van karperachtige visschen bekend geworden , zoodat Borneo

de gi'ens dier familie schijnt uit te maken. Ten einde hier-

omtrent tot zekerheid te geraken , verlangt de Vereeniging

toezending van de soorten van zoetwatervisschcn van

verschillende gedeelten van Celebes, van de Moluksche
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eilanden en van eilanden Bali , Sumbawa , Flores en

Timor.

XIII. De Vereeniging verlangt eene opsomming der

Gramineën van Java.

XIV. Het is in den laatsten tijd meer en meer geble-

ken, dat verschillende eilanden van den Indischen Archipel

rijk zijn aan petrefakten. De Vereeniging wenscht haar

Museum ook in deze rigting uit te breiden en verlangt

toezending van fossile planten en dieren van de meest ver-

schillende punten van den Archipel, vergezeld zooveel

mogelijk van naauwkeurige aanteekeningen betreffende

de plaats van voorkomen. Bijzonder belang wordt daarbii

gesteld in de fossile overblijfselen van gewervelde dieren

,

vooral van visschen.

XV. De Vereeniging verlangt eene naauwkeurige op-

gave van den tijd waarop en de sterrebeelden waarin men

de zoogenaamde vallende sterreu in deze gewesten ziet

verschijueu en verdwijnen.

XVI. De Vereeniging verlangt herhaalde waarnemingen

en naauwkeurige beschrijving van het zodiakaalücht , zoo

als het zich in deze gewesten vertoont.

XVII. De Vereeniging verlangt naauwkeurig waarne-

mingen van de getijden in Nederlandsch Indië. Indien

iemand zich met deze waarnemingen wenscht te belasten

en minder bekend is met de wijze hoe , zullen de noodige

inlichtingen gaarne gegeven worden.

XVIII. De invloed der maansphasen op het weder en

in het bijzonder op de regens is , niettegenstaande als volks-

gevoelen vrij algemeen aangenomen , op goede gronden ont-

kend. Voor Nederlandsch Indië bestaan desbetrekkelijk nog

geene bepaalde waarnemingen. De Vereeniging wenscht

de aandacht op dit punt te vestigen en verlangt be-

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

Avat deze gewesten betreft, te oordeclen.

XIX. De kennis der houtsoorten van den Indisclien

Archipel , hare aanwendbaarheid in de verschillende takken

van nijverheid, van de mate waarin zij voorkomen, enz.

is van in het ooo; vallende waarde. Die kennis wordt groo-

telijks belemmerd , doordien dezelfde boomsoorten op de

verschillende eilanden en zelfs op de verschillende deelen van

een zelfde eiland verschillende namen dragen. De Veree-

niöino; verlangt eene zamenstellino; van het tot dusverre

met zekerheid bekende omtrent inlandsche synoniemen (ge-

lijkbeteekenende namen) dier houtsoorten met bijvoeging der

systematische namen. Elke toezending van houtsoorten

met bijvoeging der inlandsche namen en nuttige praktische

inlichtingen, alsook van een takje met bladen en bloemen

en vruchten van den boom , waarvan ze zijn verkregen,

zal der Vereeniging aangenaam zijn.

XX. De tripangsoorten van den Indisclien Archipel

,

zijn, niettegenstaande zij eeuen zoo belangrijken tak van nij-

verheid en handel vormen, in een Avetenschappelijk opzigt

nocp zeer onvoldoende bekend. De Vereeniy-ing noodigt een

ieder uit , die daartoe in de gelegenheid is , de tripangsoor-

ten in de nabijheid zijner woonplaats te verzamelen en die,

in spiritus bewaard, der Vereeniging te doen geworden, zoo

mogelijk met opgave der versche kleuren , der bruikbaarheid

voor den handel , der hoeveelheid van voorkomen , en van

alles, wat omtrent dezen tak van industrie opheldering of nut-

tige aanwijzingen kan verschaften.

XXI. In den jongsten tijd is als een merkwaardig feit

in de huishouding der dieren bekend geworden , dat eene

soort van visch , behoorende tot familie der Ophidini , als

parasiet in verschillende soorten van Echinodermen zich op-

houdt. De Vereeniging verlangt nadere v.'aarnemingen
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daaromtrent, alsmede opheldering van liet verscliijnsel , dat

levende vissclien van de grootte van Oxybeles Brandesii

,

in de ligchamen vnn zeesterren en tripangs geraken en

daar voortleven.

XXXIÏ. De Vereeniging verlangt eene opsomming en

beschrijving des Hymenopteren van eenige bepaalde streek

van den Indischen Archipel.

XXXIII. De Yereeniging verlangt eene opsomming en

beschrijving der kikvorschachtige reptiliën van een der

groote Soenda-eilanden.

XXIV. De Yereeniging verlangt eene oj) 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 ver-

zameling geographische, hydrographische en geologische

kaarten, zoowel gedrukte als in manuskript, betreffende de-

ze bezittingen. Zij noodigt een ieder uit, die in het bezit

is van dergelijke kaarten en genegen ze af te staan , ze

aan de Vereeniging in te zenden , ten einde de bedoel-

de verzameling gaande weg daargesteld kunne worden.

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 on-

der de oude kaarten van de voormalige O. I. Kompagnie

,

hoe ouderwetsch en onoogolijk ze soms uitzien, worden er

vaak aangetroffen , die thans nog groote waarde hebbeu

,

hetzij uit een geographisch of uit een historisch oogpunt

Dergelijke stukken zullen daarom ook met dank aangeno-

men worden.

XXVI. De Vereeniging verlangt scheikundige onder-

zoekingen van koffijbladen , op verschillende tijden en on-

derdom verzameld. Zij wenscht die beredeneerd vergeleken
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te zien met de bestaande of nog te leveren analysen van

coede tlioesoorten.

XXVII. Van het groote eiland Celebes zijn tot nog toe

slechts enkele soorten van schaaldieren (Crustacea) bekend

geworden. De Vereeniging noodigt uit tot het daarstellen

van verzamelingen uit deze dierklasse op genoemd eiland,

en toezending daarvan aan de direktie, ten einde die soor-

ten wetenschappelijk kunnen worden bepaald.

XXVIII. Van de eilanden der groep van Halmaheira

zijn tot nog toe geeiïe soorten uit de klasse der reptiliën

bekend geworden , tenzij Testudo Forstenii Sclil. MüU.

,

Varanus bivlttatus DB. en Varanus chlorostigma DB. van

Halmaheira, en Calopisma plicatilis DB. van Ternate.

Hierbij gevoegd eene soort van slang, Brachyorrhos albus

Kuhl, onlangs op Batjan gevonden, bedraagt het aantal

der van de geheele Gilologroep bekend gewordene soorten

slechts 5. De Vereeniging verlangt toezending van krui-

pende dieren van genoemde eilanden, ten einde de kennis

ten deze kunne worden uitgebreid.

XXIX. De Vereeniging verlangt eene opsomming der

planten , welke tot nu toe van de verschillende Moluksche

eilanden zijn bekend geworden.

XXX. Omtrent de zoetwater-vischfauna van het eiland

Timor bezit de wetenschap nog geene gegevens. Die fau-

na is hoogstwaarschijnlijk zeer merkwaardig wegens de na-

bijheid van Australië en van hooge belangrijkheid voor de

kennis van de geographische verbreiding der zoetwater-

dieren. De V^ereeniffino; verlano-t toezending van rivier-

visschen van Timor, waarbij tevens zeer welkom zullen zijn

zoetwater en land-mollusken van hetzelfde eiland.

XXXI. De uagelboomen in Molukken zijn onderhevig

aan eene ziekte, welke begint met de vorming van een wit

draadachtig weefsel langs de kleinere takken en eindig



— 43 —

met den dood der boomen. Men is nog in het onzekere

aangaande den aard dier ziekte, Avelke nu en dan van zeer

nadeeligen invloed is op den nageloogst. Er scliijnt A^eel

grond te bestaan voor de juistheid eener meening van den

heer Bleeker, ter keunis van de direktic gebragt, dat de

oor^saak dier ziekte gezocht moet worden in eene rups,

welke op den nagelboom leeft en zich daar tusschen de bla-

den der takjes inspint om er hare gedaanteverwisseling tot

pop te ondergaan. De Vereeniging verlangt een naauwkeu-

rig onderzoek van dit punt, in verband met de middelen,

welke zullen kunnen worden aangewend om de ziekte te

voorkomen of, bij gebleken bestaan , uit te roeijen.

XXXII. Do kennis der zamenstelling van zaden en

vruchten van vele in deze gewesten voorkomende planten

is nosj zeer onl)evredigend. De Vereeniging verlansjt een

scheikundig onderzoek van de vruchten en zaden der plan-

ten , behoorende tot de familie der Anacardiaceae , hoofdza-

kelijk wat den aard en het gehalte aan vetten betreft.

XXXIII. Voor zoo verre bekend is zijn tot heden in

Nederlandsch Indie nog geene onderzoekingen gedaan naar

het ozon-gehaltc van den dampkring. De Vereeniging

geeft haar verlangen te kennen , in het bezit te worden ge-

steld van ceuc rei van dagelijksche waarnemingen ten dexen

opzigte van meerdere plaatsen van den archipel.

Voorts stelt de Vereeniging voor het jaar 1857 nog de

volo-ende nieuwe vragen.o

XXXIV. In de kalkbergen van de residentie Japara

zijn gevonden groote opeenstapelingen van beenderen van

zoogdieren , welke veel op die van olifanten gelijken. Het is

niet uitgemaakt, of deze beenderen tot het diluvium of tot

de tertiaire formatie behooren en ook niet tot welke jre-
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slacliten of soorten ze terug te brengen zijn. De Yereeni-

giiig verlangt eene naauwkeurige beschrijving der plaatsen,

waar die beenderen gevonden worden, alsmede toezen-

ding van monsters der beenderen en van de terreinen der

vindplaatsen.

XXXV. De Yereeniging verlangt eene zoo volledig

mogelijke opgave van de aardbevingen , welke in den Indisclien

Archipel zijn waargenomen geworden.

XXVI. De Vereeniging verlangt eene dergelijke op-

gave van berguitbarstingen.

XXXVII. De Vereenio;fuo; verlangt een kwalitatief en

kwantitatief scheikundig onderzoek van de uitwerpselen der

vulkanen op Java.

XXXVIII. De Vereeniging verlangt toezending van de

rotssoorten en mineralen van Hitoe en Leitimor met opgave

der plaatsen van voorkomen en van alle bijzonderheden,

welke tot eene nadere geognostische en oryktognostische

kennis van het eiland Amboma kunnen bijdragen.

XXXIX. De Vereeniging verlangt eene opsomming der

thans van den ludischen Archipel bekende vogels, met bij-

voeging bij eiken soortnaam van de synoniemen en van het

eiland en de plaats van voorkomen.

XL. De Vereenigino- verlangt kwalitatieve en kwantitatie-

ve scheikundige onderzoekingen van rivier-, bron- en put-

wateren van verschillende plaatsen in X^ederlandsch Indië

,

zooveel mogelijk in verband gebi'agt met de geaardheid des

bodems van de onderzochte wateren.

XLI. De Yereeniging wenscht eene opsomming en beschrij-

ving der arachniden van eenig gedeelte van Nederlandsch

Indië.

XLII. De Yereeniging wenscht in het bezit te geraken

van eene volledige verzameling van de verschillende soor-

ten van polypenstokken, waaruit de koraalriffen in deze ge-
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westen zijn opgeLouMxl. Zij noodigt daarom uit tot toezending

van koralen van de verscliillende gedeelten vau den Indisclien

Archipel. Koralen , waar de polypen zelve nog aanwezig

zijn, zijn daarbij vooral van waarde.

XLIII, De Vereeniging verlangt eene beschrijving der

diersoorten , welke in deze gewesten aan houtwerken in en

buiten water schadelijk zijn en nasporingen omtrent de mid-

delen , om de door hen aangerigt wordende verAvoestingeu

tegen te gaan.

XLIV. De Vereeniging verlangt eene beschrijving der

wieren, welke langs de kusten van Java Avorden aaugetrofien.

Batavia, den 12° FclruaHj 1857.

De President,

P. Bleekek.

De Sekretaris,

J. J. Altheer.
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8. R. Van Rees, te Utreelit 13 » »

9. G. Simons, te 's Gravenhage 13 n »

10. C. J. Temmi\ck,, te Leiden 13 » »

11. W. Vrolik, te Amsterdam . . , . . 13 » »

12. C. II. D. Buijs Ballot, te Utrecht. . . 17 Februar.1853.

13. P. Harting, te Utrecht 17 » »

14. H. Sciilegel, te Leiden 17 » »
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Daium van Boiueinuif/.

15. Jklir Pil. F. VoN 81EBOLD 17 Febx-. 1853.

16. W. IL De Vriese, te Leiden 17 » »

17. P. Elias, te Haarlem 19 Julij "

18. J. L. C. ScHROEDER VAX PER KoLK, te Utrecht. 19 » n

19. F. J. Stamkart, te Amsterdam. . ... 19 " »

20. F. C. DON'DERS, te Utrecht 16 Febr. 1851.

21. J. A. C. OuDEMANS, te Utrecht 16 » »

22. J. K. Vak dem Broek, te Utrecht. . .19 Julij »

23. J. A. Herklots, te Leideu 19 » »

24. L. Ali Cohex, te Groningen 28 Febr. 1855.

25. S. Muller, te Leiden 28 » »

26. A. AV. M. Van Hasselt, te Utrecht. . .28 >» 1856.

27. C. Mulder, te G-roningeu 28 " »

28. M. C. Vax Hall, te Groningen. ... 28 » »

29. J. E. De Vrij, teEottcrdam 28 » »

30. J. K. Hasskarl 28 " »

Kor r esp oud er end e Leden in het Buitenland.

1. Th. Can'tor, te Chinsurah 17 P^ebr. 1853.

2. A. Decaxdolle, te Genève. 17 » »

3. P. Flocrexs, te Parijs 17 » »

4. J. LiEBiG, te München 17 » »

5. W, F. Maury, te Washington 17 » »

6. R. OwEX, te Londen 17 » »

7. F. ScHöXBELV , te Basel 17 » »

8. F. H. Troschel, te Bonn 16 » 1855.

9. Th. Horsfield, te London 19 Julij n

10. P. J. "Van Beneden-, te Leuven 28 Feb. d

11. R. BrOwn, te Londen. ....... 28 » )>

12. J. P. DuMAS, te Parijs 28 " "

13. A. A. DuMÉRiL, te Parijs 28 » "

14. C. G. Ehrenberg, te Berlijn 28 » "

15. M. Faraday, te Londen 28 >! »
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Dalum eau Benoeudnij.

IG. II. R. GöPPERT, te Breslau, . . : . . 28 Fcbr. 1855.

17. J. W. IloOKER, te Londeu. 28 » »

18. J. IlruTL, te Weenen 23 » »

19. U. L. Leverriek, te Parijs 28 » d

20. C. F. P. P. Vox Martius, te IMünclieu. . 28 » »

21. A. Moussov, te Zürlcli 28 " »

22. J. Muller, te Berlijn 28 )) )>

23. Cn. Lyell, te London. 28 n »

24. L. A. J. QüETELET, te Brussel 28 u »

25. L. Reiciiexbach , te Dresden 28 » n

26. J. Steexstrup, te Koppenhagen 28 » »

27. A. VALENCiE>^>fES , te Parijs 28 n »

28. L. Agassiz, te Boston •
. . 12 Febr. 1857.

29. C. L. BON'APARTE, Prins van Canino, te Parijs, 12 n "

30. J. Struve, te Pultowa 12 )) »

Advls er e ii de Le d e n.

1. P. F. II. Fromberg, te Buitcnzorg. . . 28 Febr. 1856.

2. F. JuN'GiiunM, te Tjandjioer 28 » )i

3. II. ZoLLiXGER, te Baujoewangi 28 j; d

Lede n K o r r e sp o nde ale n.

1. J. E. Teijsmank, te Bultenzorg.

2. J. IlAGEMA^f , Jcz. , te Socrabaja .

3. A. SciiARLEE, te Muntok, . . . .

-1. W. II. Severixg, te Samarang. . ,

3'-. serie dl. III.

19 Sept.



— 50 —
Balum van Bcnocmii/g.

5. D. 8. lIoEDï, te Ainboina. ...;.. 16 Febr. 1851.

6. D. A. J. E, De Gkaaf, te Makassar. . . 19 Julij »

7. L. H. Deelemak, te Padang 9 Nov. 1851.

Gewone Leden in Nederlandsch Indlè'.

1. O. F. W. J, HuGüENLV, te Desima. . . 15 Aug. 1850.

2. C. G. Van Dentsch, te Batavia, ... 19 8ept. »

3. J. A. Kkajexbrink, te Toelokdjambe. . 19 >» n

4. P. F. C. Vreede , te Soerabaja. . , ; , 19 >» »

5. 8. 8ciiREUDER, te Laboeha 31 Oktob. »

6. J. R. Bauer, te Makassar 31 »» »

7. J. EiXTiiovENT, te 8amarang 31 » »

8. J. WoLFF, te Koetei. , 31 » »

9. E. F. G. Kreijenberg, te 8ocrabaja. , 7 Nov. »

10. G. Stompendissel, te Willem I. ... 7 » »

11. O, G, J. MoHNiKE , te Amboina. . . . 7 » »

12. J. MuKN'iCH , te Batavia 27 Decemb. »>

13. H. A. Modderman 27 » »

14. P. L. OxxEN, te Soerabaja 27 » »>

15. P. F. UiïLENBECK, te Onrust 27 » "

16. H. Yox Gaffron, te Sintaug 13 Maart. 1851.

17. J. Hartzfeld, te Batavia 13 » »

18. F. C. ScHMiTT, te Samarang. . , . . 13 » »

19. H. Vox Dewall, te Batavia 13 » »

20. D. L; WoLFSON, te Soerabaja .... 13 » »

21. 8. L. Blankenburg, te Tjandjioei-. . . 17 April »

22. C. F. A. Schneider, te Willem. I. . . 17 » »

23. J. G. X. Broekmeijer, te Soerabaja. . . 10 INIei »

24. G. Wassink 14 Aug. »

25. 8. Binnendijk, te Buitenzorg 9 Okt. »

26. G. C. Daum, to Batavia 12 Nov. »

27. D. F. Schaap, te Poerworedjo 12 » »'

28. T. Akricns, te Socmauap. . , j . . 13 Dcc "
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29. J. E. Van Leeuwen, te Samarang. . ... 13 Jan. 18.'»:?.

30. 8. D. SciiiFF, te Batavia 5 IMci »

31. E. Netsciier, te Batavia 5 » »

32. A. Pmxs, te Batavia. ..;..,. 5 Junij )>

33. J. A. Vriesman, te Tegal 5 » «

31. E. F. Graaf Van Bentheim Teklenburg

Eheda, te Batavia 4 Sept. )>

35. F. U. Van Hengel, te Batavia, . . , 4 d »

36. J. E. Herderschee \ te Pekalongan. . . 4 » »

37. B. M. F. Phlippeau, te Lembang. . . 4 " »

38. J. P. Van Rouveroy Van Nieuwaal, te

Samarang 4 » »

39. A. J. SwART, te Batavia 4 » »

40. J. Tromp, te Batavia 4 » )>

41. C. VisscHER, te Batavia 4 >' »

42. H. L. Van Bloemen Waanders , te Mara-

wang 15 Dec. »

43. A. W. Kinder, te Soemeclang 15 » »

44. Jkiir. H. C. Van der Wijck, te Tjan-

cljioer 15 » "

45. F. L. W. VoGLER, te Padang 12 Jan. 1853.

46. J. K. Van den Broek, te Desima. . . 17 Febr. »

47. W. F. Godin, terSumatra's Westkust. . . 19 Julij »

48. P. L. Van Bloemen "Waanders, te Bole-

ling (Bali.) 19 » »

49. T. T. Bik, te Batavia 9 Nov.

50. C, Chaulan, te Batavia, •.,,.. 9 » »

51. E. W. Cramerus, te Batavia 9 » "

52. W. J. Van de Graaf, te Batavia, . , 9 d »

53. A. A, Reed, te Batavia. ...... 9 i> »

54. W. C. VoN Sciiierbrand, te Batavia. . . 9 » ^

55. Jkhr C. F. Goldman, te Araboina. ... 16 Feb. 1^54

.

56. W. Van Ommeren, te Batavia 16 » "

57. N. Baron Gansneb genaamd Tengnagel,

te Batavia , .... 16 » '>
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Datum van Brnneminf/,

58. W. Cokes de Vkies, te Batavia, . . . IG Febr. 1851.

59. L. ^YEIiEK. te Tjogrek. ...,:. IG » »

GO. C. W. R. VoiGT, te Batavia 19 » »

Gl. J. W. E. Ar:;dt, te Batavia 19 Julij »

G2. J. J. Van Limburg BiiouwEii, te Batavia. . 19 » »

G3. J. J. LiN'DGREEN', te Willcm 19 » »

G4. G. J. Filet, te Pontianak 19 » »

G5. A. F. J. Jansen, te Manado 19 » »

GG. J, LoüDON, op Biliton 19 » »

G7. C. A. Bensen. te Serang 19 » »

GS, F. E. Be Seijff , te Clieribon. : , . . 19 » »

G9. J. N. Stevens. 19 » »

70. II. II. IIaase , te Salatiga 19 » »

71. A. Meis, te Samarang 28 Febr. 185.').

72. J. C. J. Van Oven, te Samarang. ... 28 » »

73. C. L. DoLESCiiALL, te Amboina 28 » »

74. D. M. PiLLEPv, te Djokcljokai'ta. ... 28 » )»

75. C. W. F. MoGK, te Samarang 28 » »

7G. P, G. WijERs, te Samarang 28 » »

77. S. Van Deventer Jcz. te Buitenzorg. : 28 d »

78. R. Everwijn , ter Borneo's westkust. . , 28 d »

79. C. IIelfkich , te Baiidjermasin 28 » "

80. A. G. C. Visscher van Gaasbeek , te Ban-

doug. . 28 » »

81. D. L. Van IIattuji, te Kalipatten. . . 28 » »

81. W. IIuBERS VAN AssENKAAD , te Bonthaiu. 28 Felir. 1850.

82. A. Bernstein, te Gadok 28 » »

83. C. J. Boscii, te Banjoewangi 28 u »

84. C. A. De Brauw, te Makassar 28 » »

85. C. C. Hardenberg, te Sambas 28 » "

8G. L. LiNDMAN , te Batavia 28 » »

87. J. G. F. Bernei.ot Moens, te Labocba. . 28 » »

88. Dr. E H. H. Müiilert, te B.Ianado. . . 28 » »

89. J. O. Van Polanen Petel, te JNIabing. . 28 .. »

90. D. SiCAL, te Siutang, 28 n »
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Datum van Benoemiiuj.

91. J. C. J. 85IIT3, te Batavln. ..... 28 Febr. 185G.

92. C. A. M. M. Vox Elleneieder, te Willem I. 25 Maart »

93. W. PoOLiiAX, te Batavia 26 Junij d

91. E. F. J. Van Kappe)?, te Muntok. ... 20 » »

95. Don Luis Augüsto d' Al:meida MAPtEDA,

te Timor-delhi. '..20» »

9G. H. K. Jansen 19 Julij »

97. A. BiERwiRTii, te Batavia 9 Oktob. »

98. C. BosscHER, te Amboina 9 » »

99. C. Van der Moore, te Banjoemas. . , 9 » »

100. E. Tall , te Banda-neira 9 » »

101. D. C. NooRDziEK , te ToeloDgagong. . . 9 n d

102. J. W. GoETZEE, te Manaclo 9 » »

103. A. KüNZE, te Samaraug. ...;.; 9 » »

10-1. J. F. GiJSBERS, te Gombong 9 n n

105. J. Van Savieten, te Padang 9 » »

lOG. J. B. QuARTERO, te Pasoeroean. . . 9 » »

107. H. L. Janssen , te Batavia 21 » »

108. C. P. Bkest Van Kempen, te Serang. . . 21 d d

109. IL VoN RosENiïERG, te Batavia, ... 28 Dcc. »

110. C. W. ScHöNBERa Muller , te Cheribon. . 28 » »

111. J. C. W. Baron VanIIeeckeren tot Wa-
LiKN, te Batavia. ... .... 28 » »

112. J. Van Volleniioven, te Soeraedang. . 28 >! d

113. J. MoTLEY, te Bandjermasin 17 Jan. 1857.

111 D. C. A. Graap Van Hogendorp, te

Patti : 12 Febr. »

115. Cr. G. Couperus, te Batavia 12 » »

110. B. II. Egüerts, te Sinkawang 12 » »

117. C. S. A. TnLRKOw, te Samarang. . . 12 » »
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Gewone Leden luiten Nederlandse h Indië.

Dalum van Bcnonming.

1. C. IIergt, te 's Gmvenhage. . . . , . 2 Junij 1851.

2. C. II. G. Steuerwald, te Nymegen. . 24 » 1854.



TWEEDE BIJDKAGE

TOT DE KENNIS DEK

ICHTHYOLOGISCHE FAUNA
VAN

B O E R O,
DOOR,

1-. BliKKllKlt.

Nadat ik , in Mei dezes jaars , naar door mij zelven verzamel-

de en mij door den lieer D. S. Hoedt afgestane voorwerpen

,

cene eerste bijdrage (1) liad kunnen geven tot de kennis der

iclithyologische verhoudingen van het nog zoo weinig be-

kende eiland Boero, zag ik mij, weinige maanden daarna,

op nieuw in de gelegenheid gesteld, de ten deze bestaande

kennis aanmerkelijk uit te breiden. Die gelegenheid had

ik weder te danken aan den heer Hoedt en deels ook aan

den heer G. J. L. Van der Kucht te Batavia, die mij de

boerosche visschen zijner verzameling met dezelfde welwil-

lendheid heeft afgestaan ten nutte der wetenschap, als hij

mij in het bezit heeft gesteld van een groot aantal amboi-

nasche visschen , welke ik vroeger niet bezat.

De nieuwe verzamelingen van de hoeren Hoedt en Van

der Hucht bevatteden niet minder dan 1-13 soorten t. w.

(1) Bijdrage lot Je kennis der iclitliyologische fauna van liet eilauj Boero. Nat.

Tijdschrift voor NcJcrlaudsch ludic. Dl, XI, 1850 p. 383—411'.
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Species ijisaum huroënses collectlunia lluedlio-IIuchÜunae

.

1* Apogon ceramensis Blkr.

2"* » frenatus A^al.

3 » melauorliynclios Blkr.

4 » melas Blkr-

5 » novemfasciatus CV.

G Apogoniclithys polystigmaBlkr

7 * Ambassis batjanensis Blkr.

8 » Dassumierli CV.

O* » iiiterrupta Blkr.

10* » urotaenia Blkr.

11 Grammistes oi'ientalis BI.

12 Serrauus alboguttatus CV.

13 )) hexagonatus CV.
14* » Hoevenii Blkr.

15* " niyriaster CV.

16 * Mesopriou amboinensis Blkr.

17* » bottonensis Blkr.

18 )) octolineatus Blkr.

1

9

* Cirrliiticlitliy3 oxycephalus

Blkr.

20 Dules maculatus CV.
21* )) marginatus CV.

22 Ilolocentrum leonoldes Blkr.

23 n oriëntale CV.

21 Sillago malabarica CV.

25* Percis tetracautlms Blkr.

26*Pterois antennata CV.

27* » volltans CV.

28 Scorpaena baudanensis Blkr.

29 » cyanostigma Blkr.

30 Scorpaenodes polylepis Blkr.

3 1* Apistus amblyceplialoidesBlkr

32* Scülop.sides lineatus QGr.

33*Gcrrjs oycna CV.

34 Cliaetodon auriga Forsk.

35 » oligacantlius Blkr.

36 » vagabundu3 BI.

37 » virescens CV.

38 Henioclius macrolepidotusCV.

.39 Scatopliagus argus CV.

40 Holacantlius Vrolikü Blkr.

41 Platax vespertillo CV.

42 Toxotes jaculator CV.

43*Eqiiula gomorali CV.

44*Gazza tapeinosoma Blkr.

45 * Amphacantlius guttatus BI.

46* )) marmoratus CV.

47 * Acantburus cbrysosoina

Blkr.

48 Naseus annulatus Blkr.

49 Mugil cuunesius CV.

50 Salarias ceramensis Blkr.

51* » diproktopterus Blkr.

52 * » interruptus Blkr.

53* » melanoceplialus Blkr.

54 )i quadripinnis CV.

55 * Gobius celebius CV.

56* 1) giuris Bucli.

57 1) grammepomus Blkr.

58* )) kok lus CV.

59 » perloplilbalnioides Blkr.

60* » puntangoides Blkr.

61 Gobiodon erytliropliaios Blkr.

62 * » melauosoma Blkr.

63 » quinquestrigatus Blkr.

64* Perioplitbalmus argcntili-

ncatus CV.

65* p:ieotris lloedtii Blkr.
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66 Eleotm opluceplialus K.v,n.l00*Lcabroicle3 paradisous Blkr.

67 * )) strigata CV. 101 *JuHs(JLilis)oxyrIiyncliosBlkr.

68* Biitis amboiuensis Blla\ 102 * » (HaIiclaoere3)balteatusQG.

69 * » melanopterus Blkr. 103 *

70 * Gulius macroceplialus Blkr.

71 * » niger Blkr. 101 *

72 Echeneis neucrates L. 105 *

73 Antennarius nummifer Blkr. lOG

74 Pseudochromis fuscusMüU. 107 *

Trosch. 108 *

» cyanotaenia Blkr. 109 *75*

76 * » tapeinosoma Blkr. 110 *

77 Amphiprion bifasciatus BLlll *

78* n clirysargurus Richds.il2 *

79 * Pomaceutrus albifasciatua

Scbl. 113*

bankanensis Blkr. lil*

bifasciatus Blkr. 1 1 5 *

80

81*

82

83*

84

85*

86

87*

88

89

90

91*

!)(!)) diescliismena-

cautlioides Blkr,

!) ( » ) clegans K. v. II.

.)(.)) Harloffii Blkr.

))())) interruptus Blkr.

I)
( » ) kallosoma Blkr.

I)
(

)) ) leparensis Blki*.

) ( )) ) melauurus Blkr.

( » ) mola Cuv.

( )» ) podostigma Blkr.

I ( » ) polyoplitlialmus

Blkr.

( » ) Reicliei Blkr.

Renardi Blkr.

spilnrus Blkr.

( " )

clirysopoecilus. K.vH.116 * » ( n ) strigiventcr Bcnn.

fasciatus CV. 117 Clieilinus decacautlius Blkr.

littoralis K. v. H, 118*CIianos orientalis CV.

melanopterus Blkr. 119 *Harengula moluccensis Blkr.

moluccensis Blkr. 120 *Brotula multibarbata T. Sclil.

notophthalmus Blkr. 121 Anguilla Elpbinstonei Syk.

pavo Lac. 122 Ophisurus colubrinus Riclids.

punctatus CV. 123 » maculosus Cuv.

taeniometopon Blkr. 124*Muraena albimarginata T.

trimaculatus CV.

92 Dascyllus aruanus CV. 125*

93 » melauurus Blkr. 126*

94 » trimaculatus Rüpp. 127

95 » xanthosoma Blkr. 128*

96 *Glypliisodon uemurus Blkr,129 *

97* » raliti CV. 130

98* )) sepfcemfasciatus CV. 131*

99 Ilcliases tcrnatensis Blkr. 132

3c SEKIE DL. III.

Sclil.

amblyodon Blkr.

buroënsis Blkr.

ceramensis Blkr.

colubrina Ilichds.

griseobadia Iliclids.

isingteena Riclids.

polyuranodou Blkr.

polyzona Riclids.

4*
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133* Muraena varlegata J.R. Forst. 110 Triacanthus brevirostris Val.

131* )) zebra Cuv. 141 *Syngnathus bracbyurusBlkr.

135 Arotbron? kappa Blkr. 112 Gasterotokeus biaculeatus

136*Baliste3 aculeatu.s BI. ITeck.

137 )) liueatus BI. 143* Carcbarlas (Prionodon) ja-

138 » prasliuus Lac. vanicus Blkr.

139* jMonacantbus Ilouttuyui Blkr.

De in deze lijst met een * gemerkte soorten , ten getale

van 81 , zijn niet vermeld in mijne vroegere Lijdrage over

Boero. Nieuw voor de wetenscliap zijn slechts Acantliu-

rus clirysosoma Blkr, Salarias diproktopterus Blkr, Salarias

interru])tus Blkr, Culius macrocephalus Blkr, Pseudoch-

romis cyanotaenia Blkr, Glypliisodon ncmurus Blkr, Julis

(Julis) oxyrliynclios Blkr en Muraena buroënsis Blkr.

In liet geheel zijn thans van Boero bekend de volgende

soorten.

Species plsclam buroüises laicusqae coijtdtae.

1 Cbeilodipterus amblyuropterus Blkr, Nat. T. N. Ind. p. 305.

2 Apogon amboinensis Blkr, ibid. V p. 329,

)) bandancnsis Blkr, ibid. VI p. 95.

1 )) burocnsis Blkr, ibid. XI p. 391.

5 I) cei'amensis Blkr, ibid. III p. 25G.

6 » f'raeuatr.3 Val, Act, .Soc. Scient. Ind. Neerl. I Vissch.

Amb. p. 25.

7 " melanorhyncbos Blkr, ibid. p. 26.

V> )) melas Blkr, ibid. p 27.

9 » uovemfasciatus CV., Nat. T. Ned. lud. III p. 113.

10 IJ trimaculatus CV.

11 Apogouicbthys perdix Blkr, Nat. T. Ned. Ind. VI p. 321.

12 )» polystigma Blkr ;=i Apogon punctulatus Blkr (nec

Rüpp.). ibid. III p. 696, VI p. 481.

13 Ainbassis batjanensis Blkr, ibid. IX p. 196.

14 1) buroënsis Blkr, ibid. XI p. 396.

15 » Dussumierli CV. Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 30.
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IG Ambasslg interrupta Blkr, Nat. T. N. Ind. III p. C9C.

17 » urotaenia Blkr, Ibid. III p. 257.

18 Grammistes orientalis BI. Schn. , ibid. IV p. 105.

19 Serranus albogiittatus CV., ibid. IV p. 245.

20 )i hexagonatus CV., ibid. VI p. 191.

21 » Iloevenü Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 36.

22 » maculatus Blkr, Nat. T. Ned. Ind. XI p. 398.

23 » microprion Blkr, ibid. III p. 552.

24 » myriaster CV., ibid. VI p. 192.

25 Mesoprion amboincnsis Blkr, ibid. III p. 259 ^ M. mela-

nospllos Blkr, ibid. III p. 750.

26 >» bottonensis Blkr, ibid. II p. 170 ;=: M. janthinuru?

Blkr, ibid. VI p. 52.

27 »> coeruleopunctatus Blkr, ibid. II p. 1G9.

28 » marginatus Blkr, ibid. III p. 554.

29 » octolincatus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 40.

30 » striatus Blkr, ^ DIacope striata QG. m: M. janthinuro-

pterus Blkr. ib. p. 41, Nat T. N. Ind III. p. 751

31 CIrrliIticlitliys grapbidopterus Blkr i=i Cirrbites grapliidopte-

terus Blkr, Nat. T. N. Ind. IV p. 106.

32 » oxycepbalus Blkr =: Cirrbites oxygepbalns Blkr,

ibid. VIII p. 408.

33 Dules maculatus CV., ibid. V p. 333.

34 » marginatus CV., ibid. III p. 573.

35 " rupestris CV, ibid. VI p. 209.

36 Myripristis adustus Blkr, ibid. IV p. 108.

37 )» hexagonus CV. ^ M. botcbe CV.' Blkr, Verh.

Bat. Gen. XXII Perc. p. 52.

38 Holocentrum diadema CV., Nat. T. N. Ind. III p. 259.

39 ') leonoides Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 54.

40 » melanotopterus Blkr, Nat. T. N. Ind. IX p. 302.

41 » oriëntale CC, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 53.

42 » sammara CV., ibid. p. 53 N. T. N. Ind. III p. 555.

43 Percis tetracanthus Blkr, Nat. T. N. Ind. IV p. 458.

44 Sillago malabarica Cuv. ^ S. acuta CV,, Verh. Bat. Gen.

XXII Perc. p. 61.
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45 Upeneoïdes sundaicus Blkr. Act. Soc. Sclent, Ind. Neerl. II

8 e Bij dr. Amb.

4G Mulloïdcs fiavollneatus Blkr, Nat. T. Ned. Ind. III p. G97.

47 Pterois antennata CV., Nat. T. Ned. Ind. V p. 72.

48 » volitans CV., Verh. Bat. Gen. XXII Sclerop. p. 7.

49 .. zebra CV., Nat. T. N. Ind. III p. 2G5.

50 Scorpaena bandauensis Blkr ]=^ Sc. aplodactylus Blkr, ibid-

II p. 237, III p. 698.

51 't cyanostigma Blkr, ibid. XI p. 400.

52 Scorpaenodes polylepis Blkr ^ Scorpaena polylepis Blkr, ib.

II p. 173.

53 Platyceplialus isacantbus CV., ibid. II p. 481, III p. C3.

51 Apiötus amblyceplialoides Blkr, ibid. IV p. 250.

55 )) depressifrons Ricbds. p3 Apistus binotopterns Blkr,

ibid. I p. 2G,

5G Ampbipi-Ionicbthys apistus Blkr, ibid. VIII p. 173.

57 Scolopsides lineatus QG. , ibid. V p. 73,

58 Letlirinus latifrons CV. ;=: L. semicinctus CV., ibid. II p. 220.

59 » microdon CV.

CO » olivaceus CV.

Gl Gerres oyeua CV, Verh. Bat. Gen. XXIII Maen. p. 12.

02 Chaetodon aurlga Forsk. Nat. T. Ned. Ind. V p. 1G4.

G3 » baronessa CV., ibid. II p. 239.

Gl )) biocellatns CV. ^ Ch. ocellatus Blkr (nee BI. nee

CV.) ibid. VI p. 213, XI p. 403.

G5 »» nesogalllcus CV., ibid. II p. 240.

06 » oligacantbus Blkr, ibid. I p. 105, Verh. Bat. Gen.

XXIII Chaet. p. 16.

07 .) vagabundus BI., Verh. Bat. XXIII Chaet. p. 18.

C8 » viresccns CV., ibid. p. 17.

G9 1) vittatus BI. Schn., ibid. p. 18.

70 Ileniochns macrolepidotxis CV, ibid. p. 21.

71 Scatophagus argus CV, ibid. p. 24.

72 » ornatus CV., Nat. T. Ned. Ind. VI p. 402.

73 Ilolacanthus semicirculatus CV. ;=; Chaetodon mlcrolepis Blkr

IV p. 257, VIII p. 414.
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74 Ilolacantlius Vrollkil Blkr, Ibkl. V p. 339.

75 Platax vespertillo Cuv r=! Platax Blocliü CV., Veili. Bat.

Gen, XXlIl Chaet. p. 27.

7G Toxotes jaculator CV., ibid. p. 31.

77 Chorinemus tol CV., ibid. XXIV Maler. p. 43.

78 Caranx ForsterI CV., ibid. p. 57. Nat. T. N. Ind. IIIp. 1G4.

79 » melampygus CV., Nat. T. Ned. Ind. VI p. 58.

80 Equula ensifera CV, Verli. Bat. Gen. XXIV Makr. p. 80.

81 » gomorab CV, ibid. p. 82.

82 Gazza tapeinosoma Blkr, Nat. T. Ned. Ind. IV p. 2G0.

83 Arapbacantbus concatenatus CV., Act. Soc. Sclent. Ind.

Neerl. I Visscb. Amb. p. 46.

84 » doliatus CV.

85 .. guttatus BI., Verb. Bat. Gen. XXIII Teutb. p. 10.

86 ») marmoratus CV. ;zi A. scaroides Blkr, Nat T. Ned.

Ind. IV p. 2G2.

87 Acantburus cbrysosoma Blkr, ibid. XIII 2 Bljdr. Boero p. G7.

88 » matoides CV, Verb. Bat. Gen. XXIII Teutb p. 12

89 » triostegus CV., ibid. p. 13.

90 Naseus amboinensis Blkr i=j Keris amboiuensis Blkr , Nat. T.

Ned. Ind. III p. 272.

91 » annulatus Blkr ;=i Priodon annularls CV., ibid. III

p. 558, IX p. 304.

92 Mugil coeruleoraaculatus Lac. , ibid. II p. 484.

93 » cunnesius CV., ibid. III p. 454.

94 Petroskirtes aneraa Blkr, ibid. III p. 273.

C5 Pbolidicbtbys leucotaenia Blkr, ibid. XI p. 406.

96 Salarias celebicus Blkr, ibid. VII p. 250.

97 » ceramensis Blkr, ibid. III p. 701.

98 » diproktopterus Blkr, ibid. XII. 2 Bij dr. Boero p. GO.

99 )) interruptus Blkr, ibid. XIII. ibid. p. 68.

100 » melanocepbalus Blkr, Verb. Bat. Gen. XXII Blenn.

Gob. p. 18.

101 » pbaiosoma Blkr, Nat. T. Ned. Ind. VIII p. 317.

102 ') qnadripinnis CV., Verb. Bat. Gen. XXII Bleiin.

Gob. p. 19.
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lO" GobIn3 caninoldes T51kr, Nat. T. Ned. Ind. III p. 274.

104 » celeblus CV., ibid. Vir p. 318.

105 ') decassatus Blkr, ibid. VIII p. 442.

lOG » glurls Biicb, Verh. Bat. Gen. XXII Gob. p. 2^

107 Goblus gi-ammepomus Blkr, Nat. T. Ned. Ind. IX p. 200.

108 » javanicus Blkr, ibid. XI p. 88.

109 » koklus CV., Verh. Bat. Gen. XXII Gob. p. 24.

110 » perlopbthalmoïdes Blkr , Nat. T. Ned. Ind. I p. 249.

111 )) puntangoïdes Blkr, ibid. V p. 242.

112 Gobiodon ceramensis Blkr, t=: Goblus ceraraensis Blkr, ibid.

III p. 704.

113 » erythrophaios Blkr t=i Goblus erytbrophaios Blkr.

Verh. B. Gen. XXII Gob. p. 29, Nat. T. Ned,

Ind. XI p. 409.

114 » lieterospilos Blkr, Nat. T. Ned. Ind. XI p. 409.

115 )) melanosoraa Blkr tn Gobius melanosoraa Blkr, ibid.

III p. 703.

116 » quinquestrigatus Blkr :=i Gobius quinquestrigatus CV.,

ibid. V p. 82.

117 )) xantbosoma Blkr ni Gobius xanthosomaBlkr, ibid,

III p. 703.

118 Periopbtlialmus argentilineatus CV., ibid. III p. 2G.

119 » Koelreuteri CV.

120 Eleotris cyanostigraa Blkr, Nat. T. Ned. Ind. VIII p. 42.

121 » Hasseltü Blkr, ibid. XI p. 413.

122 » Hoedtii Blkr. ibid. VI p. 496.

123 » opbicephalus K. v. H., Verb. Bat. Gen. XXII Gob.

p. 22.

124 '» strigata CV., Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. I Vissch.

Amb. p. 48.

125 Culius acautbopomus Blkr •=: Eleotris acantbopomus Blkr,

Nat. T. Ned. Ind. IV p. 275.

12G » macrocepbalus Blkr, ibid. XIII. 2 BIjdr. Boero p. 70.

127 .. niger Blkr tz; Eleotris nigra QG., Verh. Bat. Gen.

XXV Nal. Ichth. Béng. p. 105.

128 Butls amboinensis Blkr t^ Eleotris ambolnensis Blkr, Nat. T.

N. Ind. V. p. 343.
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129 Butls melanopterus Blkr ti Eleotris melanopterus Blkr, ibitl.

III p. 706.

130 Echenels neucrates L. Verh. Bat. Gen. XXIV Chiroc. etc. p. 22.

131 Antennarius numraifer Blkr, Nat. T. N. Ind. VI p. 497.

132 Plesiops coeruleolineatus Rüpp. i=; Plesiops melas Blkr, ibid.

IV p. 116.

133 Pseudochromis cyanotaenia Blkr, ibid. XIII, 3 Bijdr. Boero p. 72.

134 )) fuscus Miill. Troscli., ibid. III p. 708, IX p. 69.

135 ») tapeinosoma Blkr' ibid. IV p. 115.

136 " xantliochir Blkr, ibid. VIII p. 443.

137 Ampliiprion bifasciatus BI. Schn. ibid. III p. 282.

138 » chrysargurus Richds. sub nom. A. xanthurus Blkr,

uec CV. ibid. III p. 560.

139 Poraacentrus albifasciatus Schl. Muil. :=i Pomac leucopleura

Blkr, ibid. VII p. 85.

140 » bankanensis Blkr [sub nom. Pom. taeniops CV?J.
ibkl. III p. p. 729.

141 » bifasciatus Blkr, ibid. VI p. 330.

142 » cluysopoecilus K. V. H. , ibid. III p. 284.

143 » emarginatus CV.

-114 » fasciatus CV., Nat. T. Ned. Ind. IV p. 281.

145 » katuuko Blkr, ibid. III p. 169.

146 » littoralis K v. H. ibid. IV p. 483.

147 » melanopterus Blkr, ibid. III p. 562.

148 » moluccensis Blkr, ibid. IV p. 118.

149 )» nematopterus Blkr tz: Pristotis trifasciatiis Blkr, ol.

ibid. III p. 285.

150 w notopbthalmus Blkr, ibid. IV p. 137.

151 !) pavo Lac. , ibid. Il p. 247.

152 )j prosoiDotaenia Blkr, ibid. III p. 67.

153 » punctatus CV. ;=i P. prosopotaenioides Blkr ;=: Pom.

cyanospilos Blkr, ibid. III p. 286 , 709.

154 » taeniometopon Blkr, ibid. III p. 283.

155 n taeniops CV. [haud CV? Blkr], ibid. V p. 512.

156 » triraaculatus CV., ibid. IV p. 481.

157 Dascyllus aruauus CV, ibid. II p. 217, V p. 512.

158 » melanurus Blkr, ibid. VI p. 109.
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159 Dascyllus triimiculatus Rüpp. ;=; Dascyllus iiigcrLlkr, Verh.

Bat. Gen. XXI Labr. eten. p. 10.

IGO » xautliosoma Blkr, Nat. T. Ned.. Ind. II p. 2 47.

ICI Glyplilsodon antjerius K. v. H. 1=:; Gl. biocellatus CV., ibid.

IV p. 286, VII p. 48, VIII p. 451.

162 » batjanensis Blkr, ibid. VII p. 285.

163 » modestus Scbl. Müll., ibid. IV p. 285.

164 » nemurus Blkr, ibid. XIII 2e Bijdr Boero p. 73.

165 » rahti CV., ibid. Bijdr. Boero p. III p. 287.

166 » septemfasciatus CV., ibid. III p. 582.

167 » uuimaculatus CV. , ibid. IV p. 284,

168 Ileliases frenatus CVP^r; Glypliisodon bandancnsis Blkr, ib.

II p. 248, III p. 710.

169 » ternatensis Blki', ibid. X p. 377.

170 » xanthocbir Blkr, ibid. II p. 248.

171 Labroïdes paradiseus Blkr, ibid. lip. 249 [synonyra. ex partc

exclusis].

172 Julis (Julis) leucorbyncbos Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Necrl.

I Visscb. Man. p. 57.

173 » ( 1) ) oxyrhyncbos Blkr, Nat. T. Ned. Ind. XIII 2e

Bijdr. Boero p. 74.

174 )) (Halicbocres) balteatus QG., ibid. II p. 253.

175 » ( )) ) diescbismenacantlioidos Blkr, ibid. IV p. 121.

176 » ( » ) elegans K. V. H., ibid. III p. 289.

177 .. ( " ) riarloffii Blkr, Vcrb. Bat. Gen. XXII Gladscli.

Labr. p. 22.

178 »
(

.) ) Hoevenii Blkr, Nat. T. Ned. Ind. III p. 250.

179 ))
(

» ) interruptus Blkr, ibid. II p. 252.

180 »
{

"
) kallosoma Blkr, ibid. III p. 289.

181 )»
(

» ) leparensis Blkr, ibid. III p. 730.

182 »
(

» ) melanurus Blkr, ibid. III p. 251, V p. 87.

183 »
(

» ) modestus Blkr, Verli. Bat. Gen. XXII Gladscli.

Labr. p. 26.

184 » ( " ) mola Cuv. t=: Jul. (Hal.) notophtlialmus Blkr,

ibid. p. 22.

185 » ( .) ) podosUgma Blkr, Nat. T. Ned. Ind. Vip. 332.

186 .) ( " ) polyopbtbalraus Blkr, ibid. III p. 731.
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lt)7 Julls (Haliclioeres) Reicliel Blkr, Act. Soc, Scicut lud. Xeerl.

II 6e Bijdr. Sunicatr. p. 43.

188 .) ( " ) Renardi Blkr, Nat. ï. N. Ind. II p. 253,

189 1) ( 11 ) spilurus Blkr, Ibid. II p. 252.

190 )) ( " ) strigiventer Benn. , ibid. II p. 251.

191 Cheilinus dccacantlius Blkr, ibid. II p. 25G.

192 )) tetrazona Blkr, ibid. IV p. 293.

193 Plotosus angulUarls Cuv. t=i PI. liueatus CV., Verli. Bat. Gen.

XXI Silur. bat. p. 57.

194 Ilemiramplius Lutkei CV.

195 Exocoetus micropterus CV., Act. Soc. Scient. Ind. Nourl. I

Visscb. Amb. p. G3.

196 Chirocentrus dorab CV., Verh. Bat. Gen. XXIV Cliiroc. p. 10.

197 Chanos lubina CV.

198 >i orientalis CV. , Verli. Bat. Gen. XXIV Clilroc. etc. p. 1 1.

199 I^Iegalops indicus CV., ibid. p. 15.

200 llarengula moluccensis Blkr, Nat. T. Ned. Ind. IV p. G09.

201 Sardinella lineolata CV.

202 Brotula multibarbata T. Schl. Nat. T. N. Ind. XIII 2c Bijdr.

Boero p. 75.

203 Anguilla Elpbinstonei Syk., Nat. T. Ned. Ind. IV p. 501.

201 Opliisurus colubrinus Riclids. , ibid. XI, p. 106.

201 " maculosus Cuv. , ibid. II p. 25C, Verh. Bat. Geu.

XXV Mur. p. 29.

205Jituraena albimarginata T. Sclil., Nat. T. N. Ind. 2e Bijdr.

Boero p. 77.

206 ') amblyodon Blkr, ibid. I Vissch. Manad. p. 72.

207 » bullata EIclids., Nat. T. Ned. Ind IX p. 276.

208 )) buroënsis Blkr, ibid. XIII 2^ Bijdr, Boero p. 79.

210 )) catenata BI. (baud Riclids.) , Act. Soc. Sc. Ind. N.

I Vissch. Amb. p. 60.

211 " csramensis Blkr, Nat. T. N. Ind. III p. 297, Verh.

Bat. Gen. XXV Mur. p. 51.

212 » colubrina Richds. . Nat. T. N. Ind. VI p. 335.

213 » griseobadia Riclids. . ibid. VIII p. 325.

211 !) isingteena Richds. , ibid. IX p. 277.

215 )) melanospilos Blkr, ibid. IX p, 279.

3'- SEKIE DL 111. 5
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216 Muraena polyurauodou Blkr, ibid. IV p. 218, Vcili. Bat.

Gen. XXV Mur. p. 75.

217 )) polyzona Riclids , Act. Soc. 8c. Ind. Neerl. I Visscli.

Man. p. 73.

218 I) vai-iegata J. R. Forst. Pdclids., Nat. T. Ned. Ind.

III p. 295, V. Bat. Gen. XXV Mur. p. 47.

219 .. zebra Cuv. Nat. T. N. Ind. XIII 2e Bijdr. Boero p. 80.

220 Balistes aculeatus BI. Verh. B- Gen. XXIV Ballst- p. 15.

221 .) lineatus BI., ibid. p. 14, N. T. N. Ind. II p- 2G0.

222 )) praslinus Lac. Verh. Bat. Gen. XXIV Balist. p. 14.

223 Monacantbus chrysospilos Blkr, Nat. T. Ned. Ind. IV p. 126.

221 .) Houttuyni Blkr, ibid. V p. 351.

225 Triacautbus brevirostris Val. ez: Tr. Russellii Blkr, Verb. B.

Gen. XXIV Balist. p. 25.

226 .) Nieuhofii Blkr, ibid. p. 26, N. T. N. Ind. III p. 459.

227 Arotbron? kappa Blkr;=! Tetraodon kappa Russ. N. T. Ned..

Ind. III p. 301, Verb, Bat. G. XXV Nal. Icbth.

Béng. p. 160.

228 » virgatus Blkr ^ Tetraodon virgatus RIcbds. , Nat. T.

Ned. Ind. III p. 299. V. B. G. XXIV Blootk. p. 21.

229 Anosmius Bcnnetti Blkr ;:3 Tropidicbtbys Bennetti Blkr, N.

T. Ned. Ind. VI p. 501.

2.30 <( margaritatus Blkr ^ Tetraodon margaritatus Rüpp.,

ibid. III p. 302, VI p. 501.

231 )> striolatus Blkr ;r; Tropidicbtbys striolatus Bl%, ib.

VI p. 503.

232 Syngnatbus bracbyurus Blkr, ibid. VII p. 105, V. B. G.

XXV Trosk. p. 16.

233 » haematopterus Blkr, ibid. II p. 259, ibid. p. 20.

231 Gastcrotokeus biaculeatus Heek. -^^^ Solenognatbus Blocbii

Blkr, ibid. II p. 259, ibid. p. 23.

235 Hippocampus kuda Blkr, ibid. III p. 82, 306, ibid. p. 26.

236 Carcbarias (Prionodon) javanicus Blkr, Verb. Batav. Gen.

XXIV Plagiost. p. 38.

237 » ( " ) nielanopterus QG., ibid. p. 33.

238 Aelobatis narinari MH., ibid. p. 87.



DESCUIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAEo

TEUTHIDES.

Acant/iurus chrysosoma Blkr.

Acanlli. corpore oblongo compresso, altitudine 3 4- ad 2* in ojus lou-

gitudine, latitudiac 2|circitcr in cjus altitudine; capite obtuso -4 ad

4| in longitudine corporis
,
paulo alfciore quam longo ; oculis diametro

2| circiter in longitudine capitis; linea intcroculari convexa; linea

rostro-frontali superne convexa , inferne concaviuscula ; snlco praeo-

culari parum couspicuo; rostro obtuso altitudine oculi diametrura ae-

quaute; deutibus cuneiformibus, utraque maxillu 12 singulis dimidio

apicali multidentatis ; regioue suboculari squamata; praeoperculo

valde obtusangulo angulo rotundato; operculo valds, osse scapula-

ri non striatis; squamis minimis, lateribus plus quam 100 in se-

rie longitudinali; linea laterali simplice, curvata, supra spinam

caudalem decurrente; spina caudali oculo breviore; pinnis dorsali

et anali obtusis rotuudatis; dorsali parte spinosa parte radiosa

vix humiliore, spina postica spinis ceteris longlore corpore plus duplo

humiliore ; anali dorsali vix vel non liumiliore ; pectoralibus acute

rotundatis 4|- circiter, veutralibus acutis 5| circiter, caudali ex-

tensa truncata angulis acuta 4| ad 47^ in longitudine corporis;

colore corpore pinnisque aurantiaco-citriuo, dorsali superne, a-

nali inferne, caudali superne et inferne leviter fusco margiuatis.

B. 5. D. 9/24 vel 9/25. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/24 vel 3/25. G.

1/14/1 et lat. brev.

Habit. Kajeli, in niari.

Longitudo 4 spccimiuum 43'" ad 51,'".
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Aanm. Deze soort van Acantliurus is gemakkelijk herkenbaar

aan haar oranje-citroenkleurig ligchaam en vinnen. Zij be-

lioort overigens tot de groep in het geslacht met echte

schubben en wifTvormijre c:e^aa2;cle tanden.ö"

BLENNIOIDEI.

Salarias interrirptus Blkr.

Salar. corporo clongato compresso, altituduie 7 ad 7^ iii ejus

longitudine, latltudhie 1| circlter ia ejus altitadlne; capite trun-

cato 6 fere in longitudine corporls ; altltudine capltis IV ad

IJ, latitudinc IJ^ circiter in ejus longitudine; fronte inter or-

bitas concaviuscula; rostro obtuso truucato, non ante frontera

prominente; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis;

vertice nucluique crista vel cirris nullis ; orblta et naribus anteri-

oribus cirro mumbranaceo gracili simplicc oculo breviore; maxil-

la inferiore utroque latere canino curvato raediocri; labio superl-

ore non crenato ; regione suboculari et limbo praeoperculari poris

conspicuis; cute lacvi; linea laterali conspicua, antice tubulosa,

post apicem pinnae pectoralis paulo deflexa ibique desinente ; pin-

na dorsali partem splnosam inter et radiosam valde incisa ; dorsali

spinosa dorsali radiosa paulo humiliore et breviore, spinis produc-

tis nullis, mediis ceteris longloribus; dorsali radiosa obtusa rotun-

data, radiis mediis radiis ceteris longioribus corpore paulo bürailio-

ribus, postice cum basi pinnae caudalis unita?; pectoralibus obtusis

rotnndatis 5} circiter, vcntralibus 9 fere, caudali obtusa convexa

6i circiter in longitudine corporis; anali simplice obtusa convexa

dorsali radiosa paulo humiliore , membrana inter singulos radios

mediocriter incisa; colore corpore roseo-luteo, rostro operculisquc

plus minusve violasccnte, cor2)ore margaritaceo maculato-nebulato;

forpore strils brevibus fuscis longitudinalibus in series 5 ad 4

Inngitudinales dispositis
;

pinnis tlavescente- vel roSeo-Lyalinis;

anali lovitcr violasccntc, luteo et violaceo-i'iisco marginata; guttulis
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vlüluceo-fuscis piaiia clorsali in series 3 ad 4 longltudinales, pin-

iica caadiili ia sories 5 vel G transversas, pinna anali basiu ver-

sus in serieui longitudinalera unicam dispositis.

B. CD. 12/19. P, 1-1. Y. 2. A. 21. G. 8/0/7 p.m. lat brev. incl.

Ilabit, Kajcli, in mari.

Longitudo spccimiuis uuici 58.'"

Aanm. Den naam dezer sierlijke soort ontleen ik aa)i

de bruine veelvuldig afgebrokene overlangsclie bruine streep-

jes op ligcliaam en staart. Deze en de overige bijzonder-

heden der kleurteekening , van vinbouw enz. laten de soort

gemakkelijk van de aan haar verwante onderkennen.

Salarlas dlproktopterus Blkr.

Salar. corpora elongato compresso, altitudiae 7 circitcr in ejus

longitudine, latitudine li circiter in ejus altitudlnc; capite trun-

cato-convexo G^ circiter in longitudine corporis; altitudine capitirf

li circiter, latitudine 1|- fere in ejus longitudine; fronte inter

orbltas concaviuscula ; rostro obtuso truncato-convexo paulo ante

frontem prominente; oculis diametro 3 circiter in longitudine ca-

pitis; vertice crista vel cirris nullis; nucha utroque latere orblta

et naribus anterioribus cirro membranaceo simplice oculo multo

breviore ; maxilla inferiore caninis nullis ; labio superiore non cre-

nato; regione suboculari et limbo praeoperculari poris seriatis con-

spicuis; cute laevi; linea laterali conspicua, antice tubulosa, post

apicem pinuae pectoralis deflexa ibique desinente; pinna dorsali par-

tem spiuosam inter et radiosam valde iucisa , dorsali spinosa dorsali

radiosa liumiliore sed non breviore, radiis productis nullis, radiis su-

bantlcis radiis ceteris longioribus; dorsali radiosa obtusa rotundata

radiis mediis radiis ceteris vix longioribus, postice cum basi caudalis

unita; pectoralibus obtusis 4|- circiter, ventralibus 10 circiter, cau-

dali obtusa convexa 5| circiter in longitudine corporis ; anali mera-

brana iuterradiali mediocriter incisa , incisura profundiore bipartita,

parte auteriore parte posteriore longiore sed bumiliore obtusa i'o-
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tiindata, parte posteriorc jiostice angulata; corporo virklesceu-

te-lnteo, violascente plus minusve diffuse nebulato; corpore

postice caudaque macuHs rotundis parvis et punctis rufo-fuscis;

piunis dorsali et auali flavesceate-liyaliuis, maculis nuraerosis

parvis rufo-fuscis et maculis et rivulls margarltaceis ; dorsali ra-

dioScï dimidio basali violascente; anali luteo marginata; pectorali-

bus radiis aurautiacis membrana byalinis, radiis maculis oblongis

margaritaceis in series 3 vel 4 transversas dispositis ; ventralibus

aurantiacis ; caudali radiis aurantiaca , membrana liyalina , basi

guttulis aliquot rufis, postice violascente marginata.

B. C. D. 11/17 vel 12/17 P. 14. V. 2. A. 13/9. C. 8/9/4 vel

8/9 /5 lat. brev. incl.

Habit. Kajeli, in mari.

Longitudo speciminis uuici 94.'"

Aanm. Deze Salarias is bijzonder opmerkelijk door liare

tweedeelige, als bet ware dubbele, aarsvin, welker voorlielft

aanmerkelijk langer doch wat lager is dan de achterhelft.

Reeds door deze bijzonderlieid alleen is zij van alle overige

mij bekende soorten van Salarias te onderkennen.

ELEOTRIOIDEI.

Culius maco'ocephalus Blkr.

Cal. corpore elongato , autice latiore quam alto, postice com-

presso, altitudine 7 et paulo in ejus longitudine; capite acuto

depresso Bf- fere in longitudine corporis cum, 3 fere in longitu-

dine corporis absque pinna caudali; altitudine capitis 2, latitudi-

no If circiter in ejus longitudine; linea rostro-dorsali rostro et

nuclia convexa, frontc et vertice concaviuscula ; oculis diametro

5 circiter in longitudine capitis, vix plus diametro 1 distantibus,

rostro oculo paulo breviore, alepidoto, linea anteriore obtuse rotunda-

to ; maxlUa supcriore maxilla inferiore breviore sub medio oculo desi-

nente, 3 l'ere in longitudine capitis ; dentibus maxillis multiseriatis

,

serie externa ex partc ceterls paulo raajoribus cauinis nullis ; sulco
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oculo-opercnlarl couspicuo ;
genis subcruciatim levlter siilcatls ; fron-

te, vei'tice, praeoperculo operculoque squamosis, sqnamis praeopcr-

cularibus squamis ceteris parcioribus ; sqnamis rostrum inter et

pinnam dorsi 1" 45 p. m. in serie longitudiuali ; regioue infrao-

culari alepidota; praeoperculo oblique et obtuse rotundato spina

deorsum spectante valde couspicua ; squamis lateribus 50 p. ra, ia

serie longitudiuali, squamis caudalibus squamis postscapularibus

raajoribus ; appendice anali oblonga acute rotundata ; piuna dorsi

l** acutiuscule rotundata corpore minus duplo humiliore, spinis

flexilibus 2" et 3" ceteris lougioribus; dorsali radiosa analiqueob-

tusis rotuudatis corpore paulo tantum humilioribus
; pectoralibus

radice squamosis rotuudatis 4|- circiter, ventralibus anum sub-

attingentibus 51- circiter, caudali obtusa rotundata 4| ad 4| in

longitudine corporis; colore corpore superne fuscescente-viridi, in-

ferne aurantiaco-viridi ; pinna dorsali spinosa violaceo-fusca, api-

ce hyalina et dimidio basali vitta longitudiuali curvata hyalina;

pinnis ceteris aurantiacis vlolaceo-fusco plus minusve arenatis et

variegatls, raaculis violaceo-fuscis pinnis dorsali radiosa et anali

in vittas subundulatas longitudiuales
,

piuna caudali in vittas

transversas unitis vel subunitis.

B. 6. D. 6—1/8 vel 6—1/9. R 17. V. 1/5. A. 1/8 vel 1/9. C,

12/12 /12 p, m. lat. brev, incl.

Ilabit. Kajeli, in aquis fluvio-marinis.

Longitudo speciminls unici 105.'"

Aanm. De onderwcrpelijke is de vijfde soort van Culiiis,

welke ik van den Indischcn Archipel heb leeren kennen.

Zij onderscheidt zich van de overige soorten voornamelijk

door aanmerkelijk langeren, doch slankeren en lageren, kop

,

slank ligchaam en talrijke schubreijen tusschen snuit en

eerste rugvin. In habitus nadert zij meer dan de overige

soorten tot dien van de soorten van ButisBlkr, doch de preo-

perkeldoorn en buisvormige voorste neusgaten wijzen haar

bepaald eene plaats aan in het geslacht Culius.
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PSEUDOCHROMIDES

l^scudochromis cyanotaenia Blkr.

Pseucloelirom. corpore elougato compresso, ultitudiuc 5 et pau-

lo iu ejus longilutliae, latitudine 2 fere in cjus altitudlne ; capitc

acutlusculo convexo.4| circiter in longltudine corpovis, longiore

quam alto; linea rostro-frontali convexa ; oculis diametro 3 cir-

citer ia longitudine capitis; rostro acuto oculo multo breviore;

iiiaxilla superiore raaxilla inferiore vix breviore , sub medio oculo

desinente; maxillis denlibus pluriscriatis; maxilla superiore anti-

ce caninoideis 6 inacqualibus; maxilla inferiore anticc caninoi-

dcis 4, mediis extei-nis multo brcvioribus; dentibus vomero-pala-

tiuis parvls in vittaui formani ferri equini subreferentem dlsposi-

\\:-i\ vertico, fronte genisque squamosis; squamis lateribus 33 p. m.

in serie longitudinali; linea laterali tubulis simplicibus notata, sub

pinnae dorsalis parte posteriore interrupta; pinna dorsali supra basin

pinnae pectoralis incipiente, parte spinosa parte radiosa muUo bumi-

liore, spinis gracilibus flcxilibus, spina 2^ spina 1" longiore; dorsa-

li radiosa corpore bumilioro postice rotundata; poctorallbus et

caudali obtusis rotundatis 5 circiter, veutralibus acutis 5| cir-

citer in longitudine corporis; auali dorsali paulo humiliore pos-

tice rotundata; colore capite pinnisque pectoralibus et ventralibus

fuscescente-aurantiaco, corpore pinnisque iraparibus violaceo-ni-

gro; corpore vittis transversis obliquis postrorsum descendentibus

snbaequidistantibus cyaneis 8 vel 9.

B. 6. D. 2/21 vel 2/22. P, 17. V. 1/5, A. 2/13 vel 2/li. C.

1/15/1 et lat. brev.

Ilablt. Kajeli, in mari.

Longltudo 2 speciminuni 45'" et 47.'''

Aanm. Deze soort is zeer na verwant aan Pseudochro-

mis tapeinosoma Blkr, doch verscliilt er van door bijzonder-

heden in het tandenstelsel en door de kleuren van ligchaam

en ongepaarde vinnen. De blaainve bandjes op het ligchaam zijn

bij mijne voorworpen zeer sterk uitgedrukt en metaalglanzig.
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LABROIDEI CTEXOIDEI.

Gbjpldsodon nemurus Bikr.

Glypliis. corpore oblongo comprcsso, altltudine 3^ ad o§- in

ejus longltudine, latitudine 2i ad 2\ in ejus altitudlue; capite

obtuso convexo 5| ad 5.^- in longitudine corporis, aeque alto cii-

citer ac longo ; oculis diametro 3 circitcr in longitudine capitis

;

linea rostro-dorsali nuclia et capite convexa; rostro oculo breviore ;

o3.sc suborbitali postice squaraato, sub oculo oculi diametro plus triplo

luunlliore; maxillls aequallbus, superiore sub oculi margine anteriore

desinente; dentibus utraque maxilla p. m. 40 ; praeoperculo subrec-

tangulo angulo rotundato ; squamis lateribus 28 p. m. in serie longi-

tudinali; linea latcrali sub media dorsali radiosa interrupla, an-

tice tubulis simpllcibus, postice poris conspieuis notata; pinnis

dorsali radiosa et anali acutis, altitudlne subaequalibus, corpore

humiliorlbus; dorsali spinosa spinis gracllibus spina postica spi-

nis ceteris longiore, corpore triplo vel plus triplo liumiliore, mem-
brana interspinali valde incisa lobata; pectoralibus obtusiuscule

rotundatis 5 ad 5|-, ventralibus acutis radio 1° in filum produc-

to 44 ad 4^, caudali profuude incisa lobis acutissimis plus mi-

nusve in fila productis, superiore inferiore longiore 3 et paulo

ad o}- in longitudine corporis; anali spina 2'^ spina 1^ duplo

circiter longiore, radlis medlis radiis ceteris longioribus; coloro

corpore superne violaceo, inferne violascente-aurantiaco; cauda

pinnaque caudali totis aurantiaco-flavis ; squamis singulis capite et

cauda guttula , trunco macula oblonga transversa pallide coerulca

;

niacula niteute coerulea fusco cincta snpraoperculari initio lineae

lateralls; pinna dorsali fusco-violacea
,
parte radiosa dimidio pos-

teriore aurantiaco-fiava
; pectoralibus aurantiacis, basi superne

macula magna trigona fusca; ventralibus aurantiacis, radio 1°

fusco; anali aurantiaca plus minusve fuscescente.

B. 6. D. 13/10 vel 13/11. P. 2/15. V. 1/5, A. 2/10 vel 2/11.

V. 1/13/1 et lat. brev.

Ilab. Kajeli, in mari,

Amboina, in mari.

Longitudo 3 speciminum 80'" ad 80.'"
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Aanm. Dezo soort is Ter^yallt aan Pomacentrus vlulas-

cens Blkr, zoowel in liaLitus als kleurteekoning , maar be-

hoort, wegens de volstrekte afwezigheid van preoperkeltan-

den, tot het geslacht Glyphisodon. In dit geslacht biedt zij

meerdere punten van overeenkomst aan met Glyphisodon

anabatoides Blkr, doch is daarvan reeds door haren geheel

oranje-gelen staart en staartvin te onderscheiden , even als

door hare min of meer draadvormig verlengde staartvin-

kwabben. Eene andere soort van Glyphisodon, met gelijke

kleuren van staart en staartvin, door mij ontdekt en Gly-

phisodon xanthurus genaamd, wijkt geheel van de onder-

Averpelijke af door veel hooger ligchaam (hoogte 2| tot 2|

in de lengte), aanmerkelijk talrijker rugvin- en aarsvinstra-

len , bruinen dwarschen band voor op het operkel , enz.

LABEICHTHYOIDEI.

Julis (tTuUs) ojnjrhi/nclios Blkr.

Jul. (Jul.) corpore elougato compresso, altitudine 7 clrcitcr in

ejus longitudine, latitudiiie 2 circiter in cjus altltudiae; caplte

acuto 4 circiter in longitudine corporls, duplo longlore quam alto;

oculls diametro 5 circiter in longitudine capltls ; linea rostro-fron-

tall decllvi rectiuscula; rostro acuto, cum maxilla superiore oculo

duplo circiter longlore; maxlllls subaequallbus, superiore longe

ante oculum desinente; dentibus maxlllis mediocribus, anticis

caninis parum curvatis mediocribus non divergentibus ; angulo oris

dente prominente nullo; rostro, regione suboculari, maxillaque

inferlore poris plurlbus vulde conspiculs ; squamls latevibus 120

p. m. in serie longltudinali ; linea latcrali simplice , lineae dorsali

'

valde approximata, sub dimidio dorsalls radlosae posteriore val-

de dcllexa; pinnis dorsali et anallbasl alepldotis; dorsali spinis gra-

clllbus vlx pungentlbus, postica ceteris longlore corpore minus duplo

humiliore; dorsali radlosa, dorsali spinosa vix altiorc postice angulata;
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pectoralibns acutiuscule rotundatis 7 circlter, ventralibns acute

rotundatis 12^- ad 13, caudali estcnsa postice convexa angulis

acuta G*- ad 6|iu longitudine corporis; anali dorsali paulo liumi-

liore postice obtusangula; corpore pinnisque flavescente-roseis

;

corpore utroque latere vlttls 3 ceplialo-caudalibus vlolaceo-fuscis

;

vitta superiore rostro-supraoculo-cauduli liueae dorsi maxime

approximata dorsoque caudae desinente ; vitta media rostro-oculo-

caudali genu lineae lateralis secante et cauda supra liueam late-

ralem desinente, vitta inferiore ceteris latiore maxillo-tlioraco-

caudali tota ejus longitudine infra lineam lateralem decurrenle

et postcriore parte pinnae eaudalis desinente; iride flava.

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.

Ilabit. Kajeli, in raari.

Longitudo spaciminis uuici 76.'"

Aanm. De onderwcrpelijke soort belioort tot de groep

van Julis annulatus CV. , dat is, tot de groep zonder liock-

tandcii in de bovenkaak, met onbescbubte rugvin en aars-

vin, 9 rugvindoornen, kleine ligcliaamssclmbben en spitsen

snuit. Zij is in die groep gemakkelijk herkenbaar aau haar

tandenstelsel en aan de drie overlangsche bruine ligchaams-

banden.

GADOIDEI.

Brotula multiharhata T. Schl. Faun Japon. Poiss. p. 251

tab. 111 fig 2.

Brotul. corpore elongato compresso, altitudlne 6 ad 7 in ejus

longitudine, latitudine Ij ad 1^ in ejus altitudlne; capite acuti-

usculo, labils exceptis, ubique squamoso, 5 5 ad G| in longitudi-

ne corporis; altitudlne capitis 1^ ad \\ in ejus longitudine; ocu-

lis cute diapliana totis tcctis, diametro 3| ad 4 et paulo in lon-

gitudine capitis; minus ad plus diametro \ dlstantibus; linea ros-
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Ivo-dorsali iVoiito et vortico doclivi rectui3cula rostro convcxa;

rostro couvcxo acullasculo oculo paulo breviore; naribus posteri-

orlbus luramuiiformlbus rotundis clrro rostrl posteriori inagis quam

oculo ajjproximati.s, aiilerioribus rostri apici ai)proximatis tubu-

lat's tubiilo e Ibvea sat proiunda oriuute; cirrls rostralibus utroque

latci-e 3 supcro-posterioro cetovis brcviorepu pillam subattingente,

supero-anteriore rostrl apici approximato oculum attiiigcnte, in-

ferioro ceteris longiore pu[)ilbim attingente; cirris maxilla iufc-

riore Inferne utroque latcru 3 subaequalünis oculo longioribus

;

maxilla supevlore maxilla iufcrioi-e longiore, sub oculi margine

postcriore dcsinente 2 ut paulo ia longitudiue cai)Ltis; dentibus

plurlseriatis parvis subaequalibus, vomeriai.-i in thuriuam ^ for-

mem, palatluis utroque latere ia vittam gracilem diöpositis; ma-

xilla infbriore sympliysla versus utrocpie latere poro unico cou-

spicuo; pracoperculo rotuiulato ; operculo ^ formi crurc superiore

spina crassa acuta ; suboperculo maxime evoluto; squamis cycloi-

deis laevlbus, lateribus 150 ad ICO p. m. iii serie longitudinali

;

linea laterali coaspicua vix curvata, simplice; pinnis, ventralibus

cxceptis, squamosis; dorsali et auali acquialtis corpore plus triplo

humilioribus, dorsali paulo postbasin pectoralium, anali antice in

3" quinta corporis parte iuciplente; caudali acute rotundata; pecto-

rallbus obtusis rotundatis capite duplo circiter brevioribus ; ven-

tralibus pectoralibus paulo longioribus, sub pracoperculo iuscrtis;

colore corpore aurantiaco-olivaceo , inferue dilutiore ; dorso plus

minusve fuscescente; iride fusco et flavo tincta; membrana ocula-

rl annulo nio-ro ciucta; pinnis ventralibus aurantiacis, ceteris

aurantiaco-fuscis fusco-nigro et flavo limbatis; cirris aurantiacis,

ex parte basi luscis.

B. 8. D. 117 + C. 10 + A. 90 tii 217 ad D. 125 + C. 10 ir A. 105

p. m. P. 23 vel 21. V. 2.

Syn. Wn-ndiiamaiju Japouens.

Ilabit. Kajeli, in mari.

Amboina, in marl.

Longitudo 3 speciminum 8G'" ad 310'".

Aanm. IMijne voorwerpen bchooren ongetwijfeld tot de Lo-



veiigenocnKle soort en liet grooto is ^Ycillig kleiner dan de

afbeelding daarvan in de Fauna japonica. Zij zijn ecliter aan-

merkelijk slanker van ligcliaam , zeggende de lieeren Tem-

minck en Sclilegel, dat bij de japanschc A'oorwcrpen do

hoogte des ligcliaam slechts 4 tot 4^ maal gaat in de ge-

heele lengte en de kop sleclits 5 maal in do lengte des

ligcliaams. Ik vind ook een aanmerkelijk grooter aantal

vinstralen (in de Fauna japonica D. C. A. :n ISG). De

aano-ehaalde afbeeldin<i vertoont niets A'an de A-inschubben en

de schubben des ligcliaams niet juist, zijnde /ij niet in de

huid verspreid, maar dakvormig over elkander geplaatst,

zoo zelfs, dat een groot gedeelte van elke schub onder die der

voor haar liggende rel verborgen is.

Brotula imberbis T. Schl van de Fauna japonica kan

niet met Brotula vereenigd blij\'en, wegens de geheele af-

wezigheid van voeldraden, verschillenden bouw en plaatsing

der voorste neusopening , verschillenden bouw van zwemblaas

en darmkanaal, enz. Ik heb dit geslacht in eene in bewer-

king zijnde nieuwe bijdrage tot de kennis der vischfauna

van Japan naar den japanscho naam der soort Slremho ge-

noemd,

MÜRAExXOIDEL

Maraenaalhimar(jlnataTJèc\\\.Yixm\.Jix\).Voh'S,.]). 2G7 tab. 118.

INturaen. corporc valde eloiigato comprcsso , altltucïïne 21 ad

2G in cjus longitudlnc; capite acuto 9 ad 10 in longltudhie cor-

povis, triplo vel triplo f^jre longlorcVpiam alto; oculis diametro 8^-

ad 9.} ia longitudine capllls ; naribns anterioribus tubulatis, poste-

rioribiis non tubulatis; linea rostro-dorsall convexa, supra oculos

tantum rcctiuscula; rostro acuto convexo oculo paulo longiorc;

poris supra-et iüframaxlllaribns uuiseriatis albo cinctis valde cou-

spiculs; niaxillis aequalibus; rictu post oculum producto 3 ad 2|

in longitudine capitis; dentibus acutis ossibus omnibus uaiseriatis;
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duntibus })alcitiniö comprcssiusculis utroquc latere p. m. 10 ad 12

antcrioribus posterioribus longioribus ; donlibus nasalibus pcriplic-

ricis conico-compressiusculis p. m. 11 deutibus palatinis longiori-

bus , mediis 2 subulatis ; dentibus vomerinis conicis brcvibus

7 ad 10; deutibus iuframaxillaribus compressiusculis utroque

latere 12 ad 18 auterioribus ceteris longioribus; apertura bran-

cbiali in iuferiore dimidio corporis sita, oculo non vel vix ma-

jore; linea laterali inconspicua; pinna dorsali vertice longe ante

aperturam brancliialem iucipiente, corpore minus duplo humiliore;

anali postice in corporis dimidio anteriore vel antice in corporis

dimidio posteriore (postice in sexta 11" parte corporis) incipientc,

dorsali multo humiliore; caudali acutiuscule rotundata; colore

corpore superne flavescente-umbrino , inferne flavescente-margari-

taceo; pinnis flavescente-umbrinis albo marginatis.

D. 385 p. m. A. 275 p. m. C. 10. p, m. t^ D. A. C. 670 p. m.

Habit. Kajeli, in mari.

Amboina, in mari,

Lougitudo 2 speciminum 380'" et 450' '

Aanra. In do Fauna japonica is eene soort beschreven

en afgebeeld onder den naam van Muraena albimarginata

,

welke zoo groote verwantschap met mijne voorwerpen aan-

biedt, dat ik meen deze daartoe te moeten brengen. De

afbeelding in de Fauna japonica vertoont het ligchaam min-

der slank en ligchaam en vinnen aanmerkelijk donkerder ge-

kleurd , verschillen evenwel, welke toe te schrijven kunnen

zijn aan den verder gevorderden leeftijdstoestand. De be-

schrijving van het tandenstelsel dezer soort in de Fauna japoni-

ca is onvoldoende en de getallen der finstralen zijn er niet

aangegeven.

Bij mijn grootste voorwerp begint de aarsvin nog in de

voorste helft dos ligchaaras, doch in mijn kleiner voorwerp

op de ook in de Fauna Japonica opgegevene plaats.
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Muraena buroënsis Blkr.

Muraeu. corpore elongato compresso, altitudlne 13} iu ejiis

longitudine; capite acuto 7| ad 7| in longitudine coi'poris, duplo

circiter lougiore quam alto; oculls diametro 7 circiter in longi-

tudine capitis; naribus anterioribus tubulatis, posterioribus nou

tubulatis ; linea rostro-dorsali rostro et vertice convexa, supra

oculos concaviuscula ; rostro acuto convexo oculo pau.lo tantum

longiore non ante maxillam inferiorem prominente; rictu post

oculum producto 2^ ad 2\ in longitudine capitis; dentibus acutis;

dentibus palatinis biseriatis, nasalibus triseriatis, vomerinis uni-

seriatis , ioframaxillaribus tri- , bi- et nniseriatis ; dentibus palati-

nis conicis utroque latere serie externa p, m. 20 subaeqiialibus

,

serie interna p. m. 10 mobilibus serie externa longioribus aequa-

libus; dentibus nasalibus conicis serie externa brevibus p. m, 20,

serie media 14 p. m. ex parte mobilibus serie externa multo lon-

gioribus subaequalibus, serie interna 3 subuiatis mobilibus sym-

jihysi approximatis ; disco nasali linea media insuper dentibus 2

vel 3 subulatis mobilibus ; dentibus vomerinis conicis brevibus p.

m. 13; dentibus inframaxillaribus conicis ex parte mobilibus,

sympliysealibus triseriatis, postsymphysealibus biseriatis, mediis

et posterioribus uniseriatis, dentibus serie externa utroque latere

2G p. m., serie media utroque latere 4 p. m. dentibus serie

externa longioribus , serie interna utroque latere 1 vel 2 ; apertu-

ra brancliiali paulo iufra mediam corporis altitudlnem sita , oculo

non vel vix majore; linea laterali inconspicua; pinna dorsaliante;

aperturam brancliialem incipiente corpore plus duplo liumiliore

anali antice in corporis dimidio posteriore incipiente, dorsali Im-

miliore; caudali acutiuscule rotundata; corpore pinnisque umbri-

no-fuscis, fusco-violaceo ubique dense punctatis et reticulatis,

D. 296 p. m. A. 192 p. m. C. 10 p. m. « D. C. A. 448 p. m.

Ilabit. Kajeli, in mari.

Longitudo speciminis unici 307.'"

Aanm. De onderwerpelij ke Muraena past, wat haar tan-

dcnstelsel betreft, in gecnc der door den heer Kichardson
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in de Zoölogie tier Erebus en ïcrror opgcstekle groepen
,

evenmin als in een der groepen door mij opgesteld in mijne

Bijdrage tot de kennis der Muraenoiden en Symbranclioiden

van den Indisclien Arcnipcl. Zij grenst ten deze het naaste

aan Muraena Blocliii Blkr, Avaaraan zij overigens ook vrij

na verwant is, doch bij ]\ruraena Blochii zijn zoowel de

voorste onderkaakstandon als de neustanden tweereijig en

niet driereijig. In habitus heeft het bovenbeschreven voor-

\verp veel van Muraena amblyodon Blkr, doch deze heeft

een geheel ander tandenstelscl , alle tanden stoinp en de

gehcmeltanden drie-, de ploegbeenstanden twee-reijig, enz.

^luraena zehra Cuv. liègn. aniin. éd. 3° , Poiss. p. ol9.

Muraen. corpore elongato compresso, altitudlne 17 circltcr in

ejus longltudliie; caplte 9| ad 0^ in locgltudine corporls, mmus

duplo longiore quam alto; oculis diametro 10 ad 12\ in longitu-

dine capitis; linea rostro-dorsall rostro et vertice valde convexa,

fi'onte concaviuscula ; naribus anterioribus et posterioribus tubu-

latis; rostro elevato valde convexo oculo duplo vel minus duplo

longiore, vix ante maxillam inferiorem prominente; rictu post

oculura producto, 3 circiter ia longitudine capitis; dentibus obtu-

sls granlfurmibus ; dentibus palatinis biseriatis in vlttam brevem

dispositis 12 ad 18 dentibus ceteris rainoribus ; dentibus nasalibus

p. m. 30 in tburmam ovalem dispositis medianis et peripheri-

cis approximatis, tliurma seriebus dentium 5, dentibus serie

peripberica dentibus ceteris minoribus; dentibus vomerinis in

tburmam oblougam antice et postlce acutam antice thurmam

dentalem nasalem attingentera dispositis 45 ad 55 media tburma

4- ad G-seriatis, mediis peripberlcis majoribus ; dentibus infra-

maxillaribus 3- ad 4- scriatis utroquo latere 45 ad 55 internis ex-

ternis et posticls majoribus; apcrtura brancblali paulo infra me-

dlam corporis altitudlnem sita, oculo vix majore; linea laterali

incoDspicua; pluna dorsall valde carnosa, paulo post apcrturam



— 81 —

braucliialom iucipiente , corpore plus duplo liumiliore; auali auticc

ia 3* tertia corporis parte incipiente clorsali liumiliorc; cauduU

obtusiuscule rotuadata ; corpore pinnisque fusco-violaccis viLtis

trausversis numerosis luteis (36 ad GO), vittis plurimis piunas

et corpus totum cingeutlbus, vittis pluribus mediis lateribus de-

slnentibus et obliquis; vitta 1" iuteroculari, 2» frontali vulgo iu-

terrupta, S» temporo-postraaxillari.

D. 355 p. m. A. 180 p. m. C. 10 p. m. :=! D. A. C. 545 p. m.

Syn. Sorpens manna americana anmdata 8eb. Thesaur II p. 72

tab. 70 %.??
Serpens marina surinamensis Seb. Thcs II p. 73 tab. 70 fig. 3 ?

Gymnomuraeiia zebra Sbaw Nat. IMisc. p. 101 , Eicbds. Zool.

A'^oy. Ereb. Terr. Fish. p, 95.

Zehra eel Sbaw 1. e.

Gjmnothorax zehra BI. Scbn. Syst. postb. p. 528.

Gymnomuraena doUata Lac. Poiss, V p. 6-18, 019.

Gymnomurene cercle'e Lac. Poiss. V 648, 649 tab. 10 lig.

4. DIct. Scienc, nat. XX p. 125 Planch- Poiss. 79 fig 2.

Habit. Kajeli, iu mari.

Amboina, in mari.

Longitudo 2 speciminum 294'" et 486.'"

Aanm. Dg vinstralen zijn sleclits op mijn kleinste voür-

werp geteld, zoodat zij op het grootere misschien wat tal-

rijker zijn. Zij zijn zeer dun en digt bijeenstaande.

In Seba's Thesaurus komen twee afbeeldingen voor van

Muraenen , welke even fabelachtig voorgesteld als beschre-

ven zijn , doch welke welligt Muraena zebra tot grondslag-

hadden (Vol II tab 70 fig. 1 en vooral fig. 3) , niettegenstaande

de afgebeelde voorwerpen gezegd worden van Amerika af-

komstig te zijn. Alle mij bekende overige afbeeldingen dezer

soort zijn zeer gebrekkig en laten de soort slechts herken-

nen aan de bandteekening.

Mijne beide voorwerpen behooren tot den niet ver gevor-

derden leeftijdstoestand des diers , vermits de soort eene

3c SERIE DL III. G
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lengte bereikt van omstreeks een meter. De dwarsche lig-

cliaamsbanden worden met toenemcnden leeftijd talrijker. Bij

nvjn kleinste voorwerp zijn er slechts 36 en bij het grootere

60, doch hun aantal stijgt, volgens de bestaande beschrij-

vingen, bij de oude voorwerpen tot meer dan 70. Misschien

dat ook het tandenstelsel eenigzins verschilt naar de ver-

schillende leeftijds- toestanden , wat schijnt te blijken uit de

kleine verschillen in de beschrijvingen van het tandenstel-

sel van den heer Richardson en de hierboven gegevene.

In mijne Bijdrage tot de kennis der Muracnoiden en Sj'm-

branchoiden van den Tndischen Archipel , opgenomen in het

25^ deel der Verhandelingen van het Bataviaasche Genoot-

schap van kunsten en wetenschappen heb ik , in overeen-

stemming met Cavier, mijn gevoelen te kennen gegeven,

dat het geslacht Gymnomuraena Lac. niet aannemelijk is.

Het onderzoek der vinnen van mijne exemplaren van Gym-

nomuraena zebra Lac. steunt allezins dit gevoelen , vermits

na wegneming der dikke vinhuid de stralen zeer goed zigt-

baar worden, en geen enkel verschil ten deze met meer-

dere andere dikvinnige Muraencn te ontwaren is.

ScrI.psl Batavia CalouUs Decembrls MDCCCLVI.



EETBARE A A R D S O O R T E N

EX

G E O P II A G I E.

DOOR

jr. jr. AïiT5iE:iï:R.

HocAvol de kennis van de aardsoorten, door de bewoners

der verschillende luclitstreken , vooral onder de tropen, door

vrouwen en kinderen gegeten, niet geheel nieuw mag ge-

noemd worden , hebben toch nog slechts weinige schei-

kundigen ze onderzocht (1) en er in die gevallen slechts

onverbrandbare stoffen in aangetroffen. Het uiterlijk aan-

zien pleitte daarvoor ongetwijfeld zoo zeer, dat men er geen

nader opzettelijk onderzoek voor noodig achtte.

(1) Argile alimentaire dic Caiiton de liichmond (Cotting lust. 1837).

Kiesclziuu' 3]^

IJzeroxj'clc , jg

Aluinaarde
\ . . oi

ISlagncsia 10

AVatcr yi

Verlies 1

Tcrrc Comesfible de Ja NonveUe-Calédonie (Vauq. Jonni. des mines, Prairial

au IX).
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Langen tijd is men evenwel van nieening gebleven , dat

l)ij die onbewerktuigde stoffen Avel andere konden worden

aangetroffen , die , eene min of meer belangrijke rol in de

voeding spelende , het zoo algemeen verspreid gebruik der

eetbare aardsoorten zouden verklaren. Talrijke overblijfse-

len van mikroskopisclie maagdieren (Galionella, Navicula)

en van Pliytolitbariën schenen voor dat gevoelen te pleiten,

en de veel in zwang zijnde vorm van kaneelpijpjes, met

een Aveinig olie dikwijls bedeeld en daarna geroosterd, kwam
welligt niet zoo geheel onsmakelijk voor : Avaarbij nog komt

,

dat de aarden in Avarongs of eetkraampjes te midden van

allerlei eetAvaren als eene soort van snoepernij ten verkoop

,

Avorden aangeboden.

Het is reeds geruimen tijd geleden , dat ik het voornemen

had opgeA-at, de verschillende soorten van tanah-ampoh

—

onder dien naam zijn op Java de eetbare aardsoorten be-

kend— scheikundig te onderzoeken, daartoe eenen aauA-ang

makende met die hier (te Batavia) in den vorm van kleine

half afgebrokkelde roode pijpjes, in gedroogde bladen A-an

pisang of andere planten gCAvikkeld, Avorden A^erkocht.

Wel kwam zij in uitwendige eigenschappen overeen met

roode klei- of pottebakkers aarde , maar toch hield ik het niet

voor onmogelijk , dat er eenigerlei aromatische , voedende

,

geneeskrachtige of in het algemeen organische stof kon in-

gemengd zijn.

Het scheikundig onderzoek toonde mij evenAvel , dat die

soort geheel van organische stof AA'as ontbloot. Door ver-

hitten namelijk in een glazen buisje bij stijgende Avarmto

tot gioeijens toe, ontAvikkelde zich slechts AA'ater: er had niet

de minste verkoling plaats, noch Averden er empyreumatische

of andere produkten uitgedreven. De stof zelve onderging

'^•cene hoogere A'erkleuring dan zulks altijd plaats vindt Avan-

noer ijzeroxyde bcA-attcnde mengsels A'crhit Avorden.



Vr.n 0,487 grm. stof

waren de uitkomsten: Tot 100 berekend:

Water t^ 0,097 grm. 19,797^

Ivieselzuar f=! 0,165 ,, 33,G8 ,,

Aluinaarde ^ 0,144, „ 29,39 „

IJzeroxyde frj 0,084 „ 17,14 „

De Toornaamste eigenschappen worden overigens nader

vermeld.

Dit onderzoek was reeds langen tijd afgeloopen , toen

de heer P. G. Wijers , op vroeger daartoe gedane uitnoo-

diging, mij eene geheel andere soort van ampoh toezond,

afkomstig van Soerabaja, die eenen zouten smaak bezit.

Ik onderwierp ook haar aan een onderzoek en het bleek

al spoedig, dat hier mede aan geene ingemengde organi-

sche stoffen te denken viel. Zij bestond uit kieselzuur en

aluinaarde, vrij homogeen bedeeld met ijzerprotoxyde , ter-

wijl de zoute smaak afkomstig is van keukenzout, waar-

mede de geheele massa is doordrongen , zoodat het er zich

in don vorm van kleine kristallen als een efflorescerend

aanslag over uitbreidt.

Van Samarang ontving ik ampoh , in vorm overeenko-

mende met die van Batavia, hoewel de kleur er eenixrzins

van verschilt. Ook zij bestond uit kieselzuur , aluinaarde

en ijzeroxyde, bij algeheel gemis aan organische stoffen.

Het scheikundig onderzoek der delfstof, door sommio-e ar-

beiders in het steenkolen etablissement Oranje-Nassau op

13orneo gegeten, en vroeger (1) door mij medegedeeld, heeft

aangetoond, dat zij bestond uit kolenschiefer of bitumineu-

sen schieferthon , bestaande weder hoofdzakelijk uit kiesel-

zuur en aluinaarde, bezwangerd met eene stof, bitumen,

(1) Tijdschrift der Vereeniging tot bevordering der geneesk. wetenschappen iti

Ned. In 1.
3"= Jaargang nfl. I , II en III p. 1S7. Natunrk. Tijdschr. Dl Vip. 3C9,
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die , hoewel van organisclicn aard , als voedingsmiddel zoo

min in aanmerking komt als de aarde zelve, en bedeeld met

eenc zekere hoeveelheid ijzerkies, welk ligcliaam in genoem-

den schiefer zelden achterwege blijft.

De heer G. Wassink , chef der geneeskundige dienst,

verzocht mij eenige soorten van ampoh te willen onderzoe-

ken, die door den heer O. Brummer, officier van gezond-

heid te Kediri waren overgezonden , en waarvan vermeld

werd , dat zij , behalve door zwangere inlandsche vrouwen

ook door vele inlanders in genoemde residentie gegeten

vv'orden. Mijne bevindingen daaromtrent (1) hebben tot ge-

lijke uitkomst geleid en staan in de hier volgende tabel

gedeeltelijk vermeld.

De heer Dr. O. Mohnike deelde voor eenigen tijd mede,

dat hij van den voormaligen adsistent-resident ter Ooskust

van Borneo, den heer H. Von Dewall, vernomen heeft,

dat de stam der Dajahs
,

genaamd Mogon , die drie

dagreizen boven Samarinda verblijf houdt, eene zoetsma-

kende aardsoort tot voedsel gebruikt. Die aarde zou twee

palmen dik op den bodem eener rivier gelegen zijn, Avel-

ker oevers twee- tot drie honderd voet hoog zijn. Toen

nu omtrent deze bijzonderheid aan den resident der zuid-

en oosterafdeellng van Borneo eene meer uitgebreide en

naauwkeurige opgave verzocht was , werd van hem een

brief ontvangen (zie notul. der bestuursverg. van 23 Aug.

1855) geleidende twee mandjes met aarde en eene missive

van den adsistent-resident van Koetei, gedagteekend Sama-

rinda 1 Junij 1855 , waarin berigt werd : „ dat de mcde-

deelingen ten aanzien eener alhier gevonden wordende aard-

soort , bij de direktie der Nat. Vereeniging in N. Indie

(1) Zij ziJH nicclegcdcckl iu Let aangcliaalJ Geneeskundig; tijdsclirift, V*"" Jaar-

gang, all. 1, 2,3 en 4, bladz. SOS en vervolgens.
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ontvangen , niet zijn mogen bevestigd worden ; dat de aar-

de , welke vijf dagreizen boven Samarinda gevonden wordt

,

ongeveer zes rijnl. voeten boven den gemiddelden water-

stand aan den 19 rijnl. voet hoogen regteroever der

Icreek Lêtèkh aan den dag komt , ter plaat<ye waar zij zich

in de Koetei-rivier uitstort. De Dajahs Long-wahi en

Long-bêlèkli, die tot den uitgebrelden stam der Modangs

beliooren , zijn de eenige , die van deze kleiaarde slechts

bij wijze van lekkernij gebruik maken, gelijk de Javaan

van de hampooh (tanah ampoh) met dit onderscheid alleen,

dat de ampoh vooraf gebakken en de bewuste aardsoort

,

alllier onder den naam van tanahklap of tanah-lijat bekend,

in de zon gedroogd wordt. Ook hier zijn de vrouwen en

kinderen de grootste snoepers dezer zonderlinge délice, ter-

wijl de mannen er onverschillig voor zijn en de Bahaoe-,

Wahaoe-, Poej)an-, Toendjoeng-, Benoea-, Bentiean-, Boen-

gan-en Basap-stammen er in het geheel geenen smaak voor

aan den dag leggen."

De toegezonden aarde bestaat uit amorphe zeer fijnkorre-

lige stukken ter grootte eener vuist. De breuk is oneffen en

aardachtig. De hardheid is zeer gering, ongeveer mi ] : 1,5.

De aarde is vetachtig op het aanvoelen en zonder moeite

tusschen de vingers tot poeder te wrijven. Soort, gewigt ;=: 2.

Ondoorzigtig en dof; over het algemeen geelachtig wit van

kleur , bij nadere beschouwing vuil wit met gele tot roode

punten, strepen of vlakken voorzien. De streek is licht geel.

De massa is reukeloos , blijft aan de vochtige lippen han-

gen en knarst bij het fijnverdeelen tusschen de tanden. Meer-

malen heb ik de aarde geproefd en den smaak nu eens zeer

zwak zoet, dan weder zuurachtig bevonden , terwijl het mij

ook weder voorkwam dat die er geheel aan ontbrak.

Eens vrij groote hoeveelheid dier aarde (drie stukken van

boA'engenoemde grootte) werd met gedestilleerd water bevocli-
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tigd. Onder een zwak sissend geluid , doch zonder vrij-

wording A^an warmte, werd dit er gretig door opgenomen;

bij verdere toevoeging vielen de stukken tot een fijn poeder

uiteen. De reaktie der vloeistof bleef neutraal , doch wan-

neer blaauw lakmoespapier met het bezonken gedeelte in

aanraking kwam, werd de kleur bleekcr en bleeker, totdat

het papier nagenoeg ontkleurd was: eene eigenschap die

toekomt aan fijnverdeelde , in zuren oplosbare aluinaarde.

Het meno;sel werd crekookt, en de vloeistof afgefiltreerd.

Deze waswaterhelder, reageerde neutraal, en liet na verdam-

ping een gering residuum achter, dat bijna smakeloos, al-

thans noch zuur noch zoet was , eene bruinachtige kleur be-

zat en gedeeltelijk van organischen aard bleek te zijn. Het

was intusschen slechts een naauvv'elijks merkbaar spoor, af-

komstio; van de fragmenten der varenbladen , die hier en daar

toevalliger wijze tusschen de massa werden aangetroffen.

In het waterig aftreksel werd geen zwavelzuur , chloor

,

enz. aangetroffen. Het onverbrandbare gedeelte was kie-

selzuur.

Met zeezoutzuur overgoten ontwikkelde de aarde slechts

zeer weinig gasbellen. In dit zure aftreksel werden ge-

vonden :

Kieselzuur, aluinaarde en ijzeroxyde met geringe hoe-

veelheden kalk en magnesia. Z^vavelzuur noch phosphor-

zuur waren daarin aanwezig.

Bij verhitting in eene glazen buis werd de aarde eenig-

zins donkerder gekleurd : er ontwikkelde zicli waterdamp

,

doch geene dampen en ontledingsprodukten van organischen

oorsprong. Blaauw lakmoespapier werd niet rood ge-

kleurd.

Na het roosteren der aarde bij niet zeer verhoogden warm-

teo-raad , werd zij met water bevochtigd en daarmede eenen

o-eruimen tiid in aanraking gelaten. De waterige vloeistof





EIGENSCHAPPEN VAN EENIGE SOORTEN VAN TANAH-AMPOH (Behoort bij bladz. 89).
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^Yerd afgefiltreerd en bevatte niet de minste sporen van zwa-

velzuur.

Uit dit een en ander blijkt alzoo, dat de aarde van Sa-

marinda zelve niet de minste sporen van organische stof

bevat. Den zeer twijfelaclitigen smaak , v\'aarover later , ver-

moedde ik eerst dat van een aluinaaixle-zout en wel van

zwavelzure aluinaarde kon afkomstig wezen. Het onder-

zoek toonde evenwel van dit ligcliaam niet de geringste

hoeveelheid aan.

De uitkomsten des ondei'zoeks van de verschillende mij

toegezondene aardsoorten heb ik kortelijk in het hier volgende

overzigt opgeteekend (Zie bijgevoegd tabellarisch overzigt).

De tanah-anipoh-soorten , afkomstig van Bantam en der.

Natuurkundige Yereoniging toegezonden door den heer KoU-

mann, komen in hoofdeigenschappen met de vermelde over-

een. Het zijn alle min of meer zuivere stukken kleiaarde,

die geene organische stoffen bevatten , maar welligt talrijke

onbewerktuigde overblijfselen van georganiseerde ligcharaen.

Het uitwendig aanzien is als volgt

:

1. Tanah-ampoh, afkomstig van het distrikt Pandeglang,

dessa Korandji. Vuil grijze
,

geelbruin en zwart gevlekte

stukken.

2. Tanah-ampoh , afkomstig van het distrikt Kollelet, dessa

Tjirangkong en riviertje Tjibala. Lichtgele, roodgevlekte

,

ligte stukken, die uitwendig met vele holten zijn voorzien. Bij

het doorbreken ontwaart men, dat die ontstaan zijn door het

uitvallen der glazige fragmenten (kwarts^l , die door de ge-

heele massa verspreid liggen.

3. Tanah-ampoh, afkomstig van het distrikt Baros, dessa

Djaha. Bruin gespikkeld , fijnkorrelig.

4. Tanah-ampoh, afkomstig van het distrikt Baros, dessa



— 90 —

Mnijak-Stukkcn , die oppervlakkig het aanzien bezitten van

gomliars, en geelbruin tot grijsgroen van kleur zijn.

5. Tanali-ampoh , afkomstig van het distrikt Serang; dessa

Passirawi. Roode massen pottebakkersklei.

G. Tanah-ampoh , afkomstig van het distrikt Tjiomas, afdee-

ling Pandeglang. A'^rij gelijkmatig donker grijsgeel gekleurde

brokken (1).

Ik laat hier ecnige opgaven volgen, door verschillende

reisbeschrijvers en natuuronderzoekers omtrent de geophagie

en de geaardheid der zoogenoerade eetbare aarde medege-

deeld (2) , om te doen uitkomen in hoeverre daarmede de door

mij verkregen uitkomsten overeenstemmen. Het zal daaruit

verder blijken , dat niet alleen in de tropische gewesten de

geophagie in zwang is , maar dat zij ook bestaat bij de be-

woners der meer gemagtigde luchtstreken.

In China schijnt het gebruik vrij uitgebreid t3 zijn , zoodat

de heer Ehrenberg er zelfs een berigt over geschreven heeft

;

de stof is naar genoemden geleerde eene witte kleiaarde.

In Siam zou het volgens Labillardière speksteen zijn (deze

bestaat uit 65,0^^ kieselzuur, 30,8^^ magnesia en 3,6°/^

ijzeroxydule). In Bengalen is het aarde-eten mede zeer al-

gemeen. Op de markten te Calcutta verkoopt men kleine

schijven gebrande klei (pat-kola), die de vrouwen eten; in

de omstreken van Patna eene geelachtig graauAve klei , over-

eenkomende met zegelaarde, waaruit eene fijne soort van

alkarazas (gargoulettes ,
gendies) vervaardigd wordt, die

(1) Ik licL mij later, bij een togtje vnn Batavia over Serang naar Anjer

overtuigd, dat de meeste dezer sooitsn van ampoli bchooren tot de wadas-fürmatie

van Bantam, waarvan de beschrijving voorkomt in Junjliuhii's Java lil" afdce-

liug C. fijne ea grove puingestceuten van verscliillcndeu aard.

(2) Zij zijn gedeeltelijk overgenomen ait bet werk van C. T. Ileiisinger: die

sogenannte Geophagie oder tropische (?.la!aria-) Cblorose, en uit de nictionnaiie

de mnt. meJ. par Mérat et De Lens, art. Terres comcstibles.
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(lüor Indlaansclic vrouwen , inzonderheid door de zwangere

,

verbroken en gegeten worden. De Tonguzen en Kamschat-

dalen gebruiken eene witte geslibte klei , die met water ver-

mengd als melk in groeven en putten aan de oostkust van

Siberië voorkomt. Van deze wordt gezegd, dat zij in het

eerst geheel smakeloos is , maar eenen zoeten nasmaak heeft

als van aluin. Ook in Syrië w^ordt door de vrouwen veel-

vuldig aarde gegeten , terwijl die van Nishabur (W. Perzië)

door de artsen (van dat land) zelfs als geneeskrachtig w^ordt

aangegeven. Zij komt geheel overeen met die van Kiraolis

(bolus of zegelaarde) en is zuivere kleiaarde.

Van Afrika vindt men weinig omtrent de geophagie aan-

gegeven. Intusschen wordt de volgende phrase van Thiebault

de Chanvallon , Voyage a la Martlnique , door den heer Von

Humboldt in zijne Ansichten der Natur aangehaald : „ de

negers van Guinea zeggen, dat zij in hun vaderland eene

zekere kleiaarde eten , waarvan de smaak hun zeer bevalt

,

terwijl zij er zich niet door bezwaard gevoelen. Die zich

aan het gebruik van Caouac , dit is de naam dier aarde

,

hebben overgegeven , zijn zoozeer daaraan gehecht , dat

geen straf hoegenaamd in staat is hen daarvan terug te

houden".

Niet slechts in Azië en Afrika , ook in Amerika is het

nuttigen zeer in gebruik en wel volgens de mededeelingen

van den heer Von Humboldt in buitengewoon groote mate.

De Ottomaken eten handen vol aarde en stof. Wanneer

zij zich in de rivier gaan baden
,
gebruiken zij met onuit-

sprekelijk genoegen geheele stukken klei. De mannen ver-

dragen het zonder nadeelig gevolg ; de vrouwen , die ook

gaarne er een overvloedig gebruik van zouden willen ma-

ken , benijden de eerste , omdat het haar verstoppingen ver-

oorzaakt. Willen de moeders de kinderen zoet houden, zoo

geven zij hen een stuk klei , waaraan de kleinen zoolang
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lekken , totdat er niets meer van over is gebleven (hieruit

blijkt dat de klei zeer fijnkorrelig en zaclit moet wezen , en

dus waarschijnlijk veel in zuren en alkaliën oplosbare aluin-

aarde bevat). Het brood, door de Ottomaken gegeten, be-

staat uit meel van maïs, vet van alligators of schildpadden

en klei.

Zoolang liet water in de Orinoco en Meta laag staat , zegt de

lieer Von Ilumboldt, leven de Ottomaken van visch en schild-

pad. Zwellen de stroomen periodisch op , dan houdt de

vischvangst op en men ziet de mensclien ongeloofelijke

hoeveelheden klei verslinden, die hunnen levensvoorraad

uitmaakt. Dagelijks wordt er door een Indiaan van ^/\

tot 5/4 pond verbruikt.

Volgens Depons eten alle zwervende horden aan de oevers

van de Meta eveneens kleiaarde , zoo ook de Indianen aan

de Amazonen-rivier.

Te Parannao'ua en Guaratula alsmede meer in het zui-

den der provincie St. Catherina maken mannen en vrou-

wen gebruik van eene aardsoort, die in de nabijheid van

warme bronnen wordt aangetroffen. Zij eten die met graag-

te , terwijl de jonge lieden meer de voorkeur geven aan

eene soort van aardewerk van Bahia, dat eenigzins gepar-

fumeerd is en waarop zij elkander onthalen.

Ook in de meer zuidelijk gelegen landen van Europa is

de geophagie niet onbekend. Zij klimt tot de hooge oud-

heid op. Immers, het is bekend hoe in het oude Grieken-

land door de geneesheeren Hippokrates , Dioskorides , en in

navolging van hen later door Galenus , bij ziekten van vrou-

wen meermalen aardsoorten werden aangewend, waarvan

het gebruik volgens sommige schrijvers ongemeen groot

moet geweest zijn. Het waren witte
,

gele
,
graauwe of

roode kleisoorten , zooals de Lemnische aarde , die van Sa-

mos en Chios, van Kimolis, van Synope, Malta enz.
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Het gebruik van leem en pottebakkersklci bleef langen

tijd voortduren , en omdat zij uit Armenië werd aangevoerd

verkreeg de klei den naam van Armenischen bolus. Het

waren platronde schijven , waarop de ouden het afbeeldsel

eener geit , een zegel , drukten : van daar de naam zegel-

aarde , terra siyiUata. In later tijd drukte men er zegels

op, eenen arend, Christus of den H. Paulus voorstellende.

Bij de Romeinen bestond nog eene andere gewoonte. Zij

bedienden zich namelijk van gips (die voortdurend uit de

solfataren van Kapels werd opgeworpen) om stevigheid aan

de spijzen bij te zetten.

Verder vindt men nog de volgende bijzonderheden om-

trent de geophagie in Europa vermeld.

In Macedonië verkoopt men talkaarde op de markten,

die onder het brood gebakken' wordt. Eene andere aard-

soort is daar zoozeer in gebruik, dat eenmaal eenige Ule-

mas uit Anatoiië den grootvizier daarvan verschillende mon-

sters kwamen aanbieden als een goedkoop voedingsmiddel

voor de Turksche troepen.

In Ogliastra op Sardinië wordt een deeg van eikels tot

brei gemaakt en eene zekere hoeveelheid vette kleiaarde

daarbij gevoegd ; het mengsel vervolgens tot koeken bereid,

die met ascli bestrooid of wel met eenig vet besmeerd wor-

den, is een zeer alledaagsche kost.

In het zuidelijke gedeelte van Spanje Avordt de almagro,

eene roode klei van Almarazon in Murcia met poeder van

spaansche peper vermengd en veelvuldig gegeten.

De aarde van Bucaros en de klei van Estremoz , waaruit

de alkarazas vervaardigd worden , zouden in dien vorm voor

Portugals schoonen zeer gellefdkoosde spijzen zijn.

Ook uit de noordelijk gelegen landen van Europa zijn

voorbeelden van geophagie bekend.

De boeren van Zweden doen jaarlijks bij honderden van
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wagcnvracliten infusoriën-aardo aanvoeren , om die te eten.

Is het dus uit mijne onderzoekingen gebleken , dat de be-

standdeelen der eetbare aarden nagenoeg steeds dezelfde zijn

en hoofdzakelijk neerkomen op kieselzuur en aluinaarde

,

daar al de andere te zeer in hoeveelheid variëren of dik-

maals ontbreken,— de mededeelingen der reizigers komen

er geheel mede overeen. De tanah-ampoli is kleiaardo, op

verschillende wijzen toebereid of wel niet bereid, van ver-

schillende plaatsen , in den regel uit de omgeving der ver-

bruikers, afkomstig: van daar het verschil, dat de zamen-

stelling nu en dan oplevert. Meestal van tertiaire kleilagen

genomen , bevat zij niet zelden aanzienlijke hoeveelheden

ijzeroxjde of ijzeroxydule en is dan donkerrood , bruin

,

zwart, grijs enz. gekleurd; somtijds is zij met bitumen be-

zwangerd , of wel in zeldzamer gevallen met zouten , als

keukenzout en aluin , of met zwavelijzer bedeeld ; dikwijls

wordt er kalk of magnesia in aangetrofFen, Gelieel toeval-

lig komen er somtijds plantaardige zelfstandiglieden , frag-

menten van vegetabilen oorsprong, in voor, en in het alge-

meen kunnen de bijzondere inmcngselen zeer uiteenloopend

zijn van aard, somtijds zelfs schadelijke stoffen, zooals de

scheikundige Vauquelin heeft aangetoond, die in den spek-

steen, diende bewoners van Nieuw-Caledonië eten, een niet

onaanzienlijk gehalte koper vond (1). Organische, verbrand-

(1) Hij vuuJ de zamcnstclliug als volgt:

Mngiusia 37

Kicsel 36

IJzerüxydc 17

Water 3

Kalk en koper 2

Verlies. ^

100
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bare , stoffen maken evemvel nimmer een gedeelte der hoofd-

massa uit.

Men heeft gemeend, dat, •wanneer de eetbare aarde vol-

gens het scheikundig onderzoek uitsluitend uit onbewerk-

tuigde stoffen bestaat , dit in strijd is met de waarneming van

den heer Ehrenberg, die aantoonde, dut de eetbare klei van

Samarang uit mikroskopische versteeningen van dieren was

opgebouwd. Die mecning evenwel is zeer onjuist. Ver-

steeningen toch zijn verblijfselen van georganiseerde lig-

chamcn , maar daarvan is de vorm alleen behouden ge-

bleven, het organische gedeelte zelf is door kiesel of door

stoffen van anorganisclicn aard verdrongen : zoodat het aan-

wezen van die pantsers en schalen nog meer zou pleiten

voor den onbcAverktuigdcn aard , indien daartoe cene nadere

bevestiging noodio; was.

Nu doet zich de vraag op , waaraan dan sommige klei-

soorten haren bijzonderen zoo zeer gezochten smaak ont-

leenen. Ik merk op, dat in de meeste gevallen geen smaak

bestaat, maar dat daar, waar zulks wordt opgemerkt, dit

in enkele gevallen is toe te schrijven aan de eigenschap

van de klciaarde om vreemde gasvormige ligchamen in zich

op te nemen, misschien te kondenseren, waardoor dikwijls

en reuk en smaak worden opgoAvckt. Bij het bevochtigen

van klei, pijpaarde enz., bij het vallen van regen op eencu

uitgedroogden kleibodcm , wordt steeds een bijzondere reuk

ontwikkeld , waarvan de oorsprong in die stoffen zelve niet

kan worden aangewezen. De reuk staat in een naauw ver-

band met den smaak , en daar aluinaarde , hoewel in den

vorm van hydraat adstringcrcnd op tong en gehemelte

,

voor zich zelf in water onoplosbaar is en veeltijds ook in

alkaliën of zure vloeistoffen , zoo kan , waar deze onoplos-

bare vorm wordt aangetroffen en gcenc bijmengselcn aan-

wezig zijn , die eenen eigenaardigen smaak bezitten , voor
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dezen wel geene andere verklaring gevonden worden. Maar

in andere gevallen, Avanneer bijv. de smaak zoetaclitig is,

zooals boven bij de klei of oker van Samarinda staat opge-

teekend en vermeld is bij de klei van Siberië , die in liet

eerst smakeloos is maar eenen zoeten nasmaak heeft als van

aluin , kan zulks wel niet uitsluitend worden toegekend aan

het absorptie-vermogen der kleiaarde voor gassoorten, maar

moet o-ezocht worden in de aluinaarde of hare verbindino-en.O O

In het eerste geval moet men dan aannemen , dat een ge-

deelte zich met het zure slijm verbindt of wel in het speek-

sel wordt opgenomen, welk laatste, hoewel een neerslag in

aluinoplossingen te weeg brengende , door de alkalische rc-

aktie tot die aanname eenigzins geregtigt. Verder is het

niet onwaarschijnlijk, dat sommige eetbare aardsoorten aluin

bevatten , waartoe onder andere welligt de klei uit Siberië

behoort, daar toch de tertiaire kleilagen niet zelden zelfs

kristallen van aluin uitzweeten. Dit heeft plaats wanneer

kleilagen , die oplosbare aluinaarde bevatten met sulphurc-

tum ferri aan de lucht zijn blootgesteld geweest , hetgeen

zich gemakkelijk laat verklaren. Het laatste ligchaam na-

melijk , zuurstof opnemende , Avordt onder den invloed der

ten opzigte van het ijzer elektro-positieve aluinaarde ontbon-

den, ten gevolge waarvan zich sulphas aluminae vormt en

sulphas ferri of ijzeroxyde.

Kan de klei werkelijk eene voedingsstof zijn ?• Kunnen

aardsoorten geassimileerd worden , d. i. in bestanddeelen

van het menschelijk ligchaam overgaan of dienen zij slechts

als ballast in de maag? Zetten zij alleen de wanden van

de maag uit en verdrijven zij op deze wijze den honger?

Ziedaar eeniire vraijen door den heer Von Ilumboldt o-esteld.

De algemeene notie van voeding is , dat de door het le-

vensproces verbruikte deelen door eene gelijke (bij het vol-

wassen individu) of door eene grootere hoeveelheid stoffen
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(bij het onvolwassen individu) vervangen worden. Die stof-

fen, voedingsmiddelen, moeten dus naar gelang liarer

waarde aan eene of meer der navolgende voorwaarden voldoen.

I. De eiwitachtige stoffen , de spieren en het bloed , kun-

nen onderhouden;

If. De ademhaling, vetvorming, enz.;

III. De beenderen-massa en de anorganische deelen;

wanneer de zoodanige , die de voeding bemiddelen , als daar

zijn water, keukenzout enz. buiten rekening worden gelaten.

Na hetgeen vroeger behandeld is, kan het niet moeijelijk

wezen, de hiervoren gestelde vragen te beantwoorden.

De eetbare aarde , de tanah ampoh , bevat geene organi-

sche stoffen , en kan dus nimmer als voedsel in aanmerking

komen in de beteekenis van I en II. Hoedanig is het er

nu mede gelegen ten opzigte van III?

Om dit op te lossen , dient in de eerste plaats onderzocht

te worden of er in de anorganische deelen (de asch) van

het menschelijk ligchaam dezelfde stoffen worden aangetrof-

fen als in de tanah-ampoh. Wij zullen dit hier achtereen-

volgens doen van de drie hoofdbestanddeelen , het ijzeroxy-

de , het kiezelzuur en de aluinaarde.

a. Het ijzeroxyde is ten dezen opzigte het belangrijkste.

In het bloed van één mensch komen voor 2,5 wigtjes

ijzer en verder zijn er in het maagsap sporen van ijzer-

chlorure en in het miltvocht van phosphorzuur ijzeroxyde

aangewezen. Plet komt voor in de gal, en ten bedrage

van 0,058 tot 0,39°/o in ^^ haren. Het is dus duidelijk

,

dat het ijzer eene hoogst gewigtige stof is ten opzigte der

dierlijke voeding, waarvoor nog pleiten kan, dat het ook

in eijeren en melk voorkomt. In alle door mij onderzoch-

te eetbare aardsoorten nu zijn ijzerverbindingen aanwezig

in eenen vorm, die het ter opname in het organisme zeer

eigent. Maar wanneer men daarom de eetbare aarden be-

3c SEIUE DL. 111. 7
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langrijk voor de voeding zou achten , daarbij aanvoerende

dat het ijzer eene steeds onbegrijpelijke rol in het organis-

me vervult en vroeger zelfs door Lecanu beweerd werd

,

dat de in het menschelijke ligchaam voorkomende hoeveel-

heid misschien te groot is om onvoorwaardelijk te kunnen

aannemen, dat het A\nn het gewone voedsel zou afkomstig

zijn , is zulks toch wel voor overdreven te achten , want

men is door naauwkeuriger ontledingen der gewone voe-

dingsmiddelen en van het drinkwater tot het resultaat ge-

komen , dat dafirin eene meer dan genoegzame hoeveelheid

ijzer wordt aangetroffen om er voortdurend het ligchaam

voldoende mede te voorzien, zoodat men geene ijzerhouden-

de klei noodig heeft. En al mogt die behoefte aan ijzer

bestaan , dan nog zouden uiterst kleine hoeveelheden vol-

doende zijn.

h. Het kieselzuur komt slechts als sporen voor in het

bloed van den mensch , in de urine en in de haren. In

de vaste drekstoffen wordt het aangetroffen als zand en als

residu van het plantaardig kieselhoudend voedseL

c. De aluinaarde. Zeer weinige phjsiologen kennen aan

deze stof eene plaats toe onder de onbewerktuigde zelfstan-

digheden van het dierlijk ligchaam en dus ook van dat des

menschen. Intusschen moeten er sporen in de asch worden

aangetroffen, W'ant alhoewel het een voor goed uitgemaakt

feit is , dat in de plantenasch , dus ook in de planten zelve

,

geene aluinaarde wordt aangetroffen (op eene enkele uitzon-

dering na misschien, daar Arozenius in het Lycopodiura

complanatum tartaras aluminae zou hebben aangetroffen)

,

zoo bekomen toch de plautenetende dieren aluinaarde, door

het stof en de klei, die aan de oppervlakte der planten

kleven , even als dat cnvervalschte , onversneden wijn gerin-

ge hoeveelheden tartaras aluminae bevat , terwijl in de druif

zelve geene sporen van dat zout voorhanden zijn. De oor-
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zaak hiervan is mede daarin gelegen, dat aan de oppervlakte, het

waslaagje van de druif, eenig stof is hangende gebleven

,

dat bij de kneuzing in het plantaardig zuur A'an het sap

wordt opgenomen. Een tweede reden , dat in de asch

van dieren aluinaarde moet voorkomen, ligt daarin , dat de

meeste rivier- en bronwateren aluinaarde bevatten , om-

dat dit zoowel in koolzuurhoudend als in alkalisch water

min of meer oplosbaar is. Slechts één opgave is mij be-

kend, waarbij aluinaarde onder de bestanddeelen eener dier-

lijke stof is opgenomen. Zij is van Sprengel, die aangeeft,

dat de urine eener koe op 100,000 deelen 2 deelen aluin-

aarde bevat , eene hoeveelheid , die zeker te groot is om over

het hoofd te Avorden gezien.

Het blijft een moeijelijk op te lossen vraagstuk in hoe-

verre stoffen, tot een minimum in het organisme voorlian-

den, daarin al dan niet noodzakelijk zijn. De verdeeling

der anorganische stoffen des ligchaams in toevallige en in

mechanisch of chemisch werkende is slechts problematisch,

omdat zij op zeer losse grondslagen berust. Zoo brengt men

tot de eerste ook stoffen , onder anderen het rhodan-natrium
,

die , hoewel tot geringe hoeveellieid , standvastig in het lig-

chaam voorkomen , en daarom wel geschikt zijn het vermoe-

den te doen rijzen , dat zij niet zoo geheel toevallig zijn.

De bestanddeelen van drinkwater, die geheel uiteenloopend

zijn, zoo in hoeveelheid als in geaardheid, en naauwelijks

^__ tot j-^^-Q aan gewigt er van uitmaken meent men

daarentegen noodzakelijk , niettegenstaande door het al dan

niet gebruik maken van vleesch
,

groenten , keukenzout

,

enz., alsmede van dat water zelf, die stoften tot eene on-

vergelijk grootere hoeveelheid willekeurig worden opgenomen

of achterwege gelaten.

Maar genoeg, al komt de aluinaarde in het ligchaam

voor, zelfs aannemende dat zij daarin mechanisch of che-
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misch werkzaam en bijgevolg noodzakelijk zij , dan is de

hoeveelheid toch zoo gering, dat die voldoende door het

drinkwater wordt aangevoerd. In geen geval zal men

daarvoor tot het nuttigen van aarde behoeven over te gaan.

Ook ten opzigte van III, om de anorganische deelen

zal de eetbare aarde nimmer als voedsel in aanmerkinsj

kunnen komen.

Hoedanig hebbe men zich dan het gebruik der klei te

verklaren ?

Sommigen nemen het aan als eene natuurlijke neiging

tot een geneesmiddel , als voorbeeld aanhalende hoe gelijk-

soortige middelen tegen zekere ziekelijke toestanden door

de geneesheeren der ouden worden voorgeschreven. Maar

wanneer het zulks oorspronkelijk was, zoo is het spaarzaam

gebruik langzamerhand ontaard in eene ziekelijke gewoonte,

die het zoodanig overvloedig heeft doen worden, dat men

de klei als voedsel meende te moeten begroeten. Dit laat-

ste , hebben wij aangetoond , kan de kleiaarde nimmer zijn

,

maar voor zoo verre zij aluinaarde in den in zuren en al-

kaliën oplosbaren vorm bevat , is het niet onmogelijk , dat er

een gedeelte van wordt opgenomen , dat zich evenwel spoe-

dig aan de wanden der organen vastleggen zal en aanlei-

dino- geven tot eene ware looijing , waaruit gevoelloosheid

moet voortvloeijen , zoodat de prikkelbaarheid dier deelen,

dus ook de gewaarwording van honger , zal ophouden te be-

staan. Ziektetoestanden van velerlei aard zullen er het

gevolg van wezen. Het proces, door den heer Greiner beschre-

ven van de koolschiefereters op Borneo (zie Tijdschrift der

Vereenio-ino- tot bevordering der geneeskundige wetenschap-

pen in Ned. Indië, oe jaarg. afl. I , II en III pag. 182 en ver-

volo'ens), kan er als een voorbeeld van strekken.



OVER
METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN

IN

NEDERLANDSen INDIË

DOOR

Luitenant ter zee.

Het aandeel, hetwelk ik gehad heb in het ontwerpen van

het stelsel van weerkundige waarnemingen, dat thans door

alle zeevarende natiën is aangenomen en volgens hetwelk

aan boord van alle schepen op eenvormige wijze wordt

waargenomen , en het invoeren van dat stelsel op de ne-

derlandsche schepen , hebben mijne aandacht meermalen op

den Oostindischen archipel gevestigd. Het kwam mij

dan telkens voor, dat eene meer volledige kennis der na-

tuurverschijnselen , welke zich in deze , door hare ligging

zoo hoogst belangrijke eilanden-groep voordoen, om ver-

schillende redenen hoogst nuttig zoude zijn. Dikwerf heb

ik met uitstekende mannen in het buitenland over dit on-

ï
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derwerp gedachten gewisseld en ik heb met hen de behoef-

te gevoeld aan zorgvuldige , en met onderling vergelijkbare

instrumenten gedane, eenvormige meteorologische waarne-

mino;en uit Nederlandsch Indië.

Nu ik mij hier bevind , zullen zij van mij verwachten

,

dat ik pogingen zal aanwenden om de leemte aangevuld te

krijgen , welke tusschen do waarnemingsplaatsen in Au-

stralië en die van de Vaste kust van Azië gevonden wordt

en daardoor in de gevoelde behoefte te doen voorzien , voor-

dat de weerkundige journalen van duizende schepen , welke

den Indischen Oceaan en de Zuidzee bevaren , onder bewer-

king komen, want dan worden de waarnemingen uit den

Archipel onmisbaar.

Steeds koesterde ik de hoop, dat deze taak door kundiger

handen zou zijn opgevat. Ik meende dit te mogen A-erwach-

ten , omdat het intellektuele leven in de laatste jaren in Ne-

derlandsch Indië zoo is toegenomen , dat waarschijnlijk menig

denker , te midden van de prachtigste natuurverschijnselen ge-

plaatst, te vergeefs getracht zal hebben ze te verklaren,

missende hij daartoe de daarvoor noodzakelijke gelijktijdige

gedane eenvoudige waarnemingen ;
— en dit , zoo dacht ik

,

zou hebben moeten aansporen om pogingen in het werk te

stellen , anderen tot het doen dier waarnemingen aan te

zetten.

Zoo ver mij bekend is , heeft dit nog niet plaats geliad en

toch geloof ik , dat zeer velen bereid zijn , hun aandeel

waarnemingen te leveren , wanneer slechts geformuleerd

wordt , wat men verlangt en de plaats wordt aangewezen

,

waar de waarnemingen ontvangen worden.

Wanneer zich eenmaal in Nederlandsch Indië eene meteoro-

loo-ische vereeniging zal vestigen of eeno meteorologische in-

rif*-tino- mogt tot stand komen, dan mag men van zoodanige

vereeniging of inrigting bepaalde voorschriften te gemoet
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zien. Deze bladzijden hebben slechts ten doel , het be-

lang aan te toonen van Aveerkundige Avaarnemingen in den

Oostindischen archipel, in de hoop van daardoor de meer

vermogende pogingen van anderen uit te lokken , tot het tot

stand brengen eener zoo zeer gewenschte zaak, waarbij de

landman en de zeeman , de geneesheer en de fabrikant al-

len belang hebben.

Wi7id-waar7iemingen.

Het moge aanvankelijk vreemd klinken, bij de ken-

nis die wij reeds van de moessons in den archipel bezitten

,

het doen van wind-waarnemingen in het belang der zee-

vaart aan te bevelen ; doch bij nader onderzoek zal men tot

de overtuiging komen , dat die kennis uiterst oppervlakkig

is; terwijl de minst ingewijde in het vak van navigatie kan

begrijpen , dat juist in het gebied der moessons eene juistere

kennis der winden van het hoogste belang moet zijn , niet

alleen voor zeil- maar ook voor stoomschepen. Wanneer

toch een stoomschip van een' voordeeligen wind gebruik

maakt, dan kan het steenkolen besparen, door met expan-

sie te werken. Wanneer het stilten of flaauwe koelten kan

opsporen , in plaats van tegen de moesson te stoomen , al is

het , dat men daarvoor een' kleinen omweg moet maken , dan

zal daardoor , zonder de reis te vertragen , ook het steen-

kolen-verbruik minder zijn en zullen de werktuigen niet

zooveel te lijden hebben.

Bij het meer en meer in gebruik komen van het hulp-

stoomvermogen , wordt eene juistere kennis der winden

,

met het oog op de daaruit voortvloeijende bezuiniging in brand-

stoffen, een dringend vereischte. En dat zij voor het zeil-

schip vooral hier van het grootste belang moet zijn , waar

de winden aan zoovele en krachtige verstoringen onderhe-

vig zijn, zal wel geen betoog behoeven.
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Wanneer men de zeil-aanw ijzingen voor den Archipel

opslaat, om iets aangaande de Avinden en de stroomen te

vernemen , dan slaat men , teleurgesteld , die boeken digt

,

dewijl zij niet veel meer dan gevaar- en kust-beschrij vingen

bevatten , en geene zeilaanwijzingen kunnen zijn , zoolang

eene juistere kennis van winden en stroomen ontbreekt , waar-

uit zij moeten voortspruiten.

Om daartoe in staat te stellen behoort onderzocht te wor-

den :

1°. Welke de rigting van den wind is, in elke maand

van het jaar, daar waar de moessons onbelemmerd waaijen.

2°. Tusschen welke grenzen dit geschiedt.

.3°. Aan welke verstoringen de moessons buiten deze gren-

zen onderhevig zijn.

4°. Op hoedanige wijze do moessons verstoord worden ; en

5°. Op welke wijze de moessons kenteren.

Het is ecliter vooral hier noodig, aan de rigting de

kracht van den wind te verbinden. Immers, wanneer men

de grenzen wil afbakenen dor doorstaande winden, dan

behoort men de windkracht te kennen waaruit ze moeten

worden afireleid. Deze kennis is zoowel voor zeil- als voor

stoomschepen nuttig.

Voor de zeevaart is het echter voldoende , wanneer men hier

den wind in 3 kategorieën verdeelt, en bijvoorbeeld door

O te kennen geeft stilten en flaauwe koelten , waarmede

men minder dan 3 mijls vaart loopt; door 1, wanneer men

bij den wind meer dan 3 mijls vaart loopt en bramzeils

kan voeren; en door 2 de hardere koclten. Hieronder zijn

echter de buijen niet begrepen , waarover afzonderlijk gehan-

deld zal Avorden. Om de windkracht der buijen in cijfers

uit te drukken , kunnen admiraal Beauforfs cijfers van O tot

12 dienen. Aan den wal is het echter wenschelijk , dat de

windkracht zuiver 2;emeten worde.



— 105 —

Het stelselmatig onderzoek naar de verscliijnselon op en

in den oceaan , door den lieer Maury uitgedacht , en waaruit

Maury's voortreffelijke Avind- en stroomkaarten voortgesproten

en waarop zijn uitmuntende zeilaanwijzingen gegrond zijn, heeft

door de belangrijke resultaten , welke , reeds weinige jaren

na hare invoering, er door verkregen werden, zich bij

alle zeelieden aanbevolen en men mag met regt verwachten
,

dat een onderzoek naar de kracht van den wind in en om

den Oostindischen archipel niet minder verrassende en belang-

rijke vruchten zal opleveren. Door de gelijktijdige waarnemin-

gen in en buiten den Archipel gedaan te verzamelen en on-

derling te vergelijken , zal men het verband tusschcn de ver-

schillende verschijnselen opmerken, tot de vermoedelijke oor-

zaak opklimmen en daaruit gevolgtrekkingen maken kunnen

om het verder onderzoek te leiden. Stellen wij ons voor,

dat men het kenteren van de oost- op de westmoesson

in de Java-zee wenschte na te vorschen. Men weet, dat ge-

durende den tijd, waarin de oostmoesson in de Java-zee

lieerscht, de zuidwest moesson op het noorder- halfrond in de

Chinesche en Indische zee waait. Het noordelijkste gedeelte

van den Archipel ligt dan tusschen die beide moessons , ter-

wijl in de Java-zee de oostmoesson nog steeds doorstaat.

Wanneer hier daarentegen de westmoesson heerscht,

dan waait de noordoost-passaat op het noorder-halfrond^

waarin het noordelijkste gedeelte A'an den Archipel gelegen is.

Op hoedanige wijze heeft de overgang van den eenen op den

anderen toestand plaats?

Vooronderstelleu wij nu een' waarnemer op het meest

noordelijke punt onzer bezittingen geplaatst; ook waarne-

mers op doelmatig gekozene plaatsen , te Tappanoli op Su-

matra , te Riöuw , te Sambas , te Manado en te Ternate

,

welke plaatsen nagenoeg in dezelfde breedte liggen ; ver-

volgens waarnemers op even goed gekozene plaatsen te Am-
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1)011, te Makassar, op de Zuidlioek van Borneo, op Biliton,

op Banka en te Benkoelen ; weder andere waarnemers in

de Lampongs, op Java, zoomogelijk op de Oostelijlce eilan-

den, op Banda en op Timor geplaatst, dan lijdt het geen

twijfel, of men is in staat het geheele verschijnsel der ken-

teringen te overzien , want de zeemagt , die reeds zulke ge-

wigtige diensten aan de hydrographie bcAvezen heeft, zal ook

hier weder het verband weten daar te stellen tusschen de ver-

schillende eilanden van den Archipel.

Ik heb van de westmoesson , die van November tot Maart

in de Java-zee waait, eene verklaring trachten te geven (1)

en op het dorre land van Australië gewezen, als de ver-

moedelijke oorzaak , waaraan zij haar ontstaan verschuldigd

is. Gedurende mijn verblijf in dat land, werd ik in deze

meening versterkt door de heete winden, welke, in het jaar-

getijde, waarin de westmoesson in den Archipel heerscht, op

de zuid- en oostkust van Australië ondervonden worden en

die zoo duidelijk op eene bron van hitte wijzen , meer noord-

waarts in het binnenland gelegen. In eenen brief van mij-

nen vriend , den luitenant W. Chimmo der engelsche marine,

die naar de Albert- en Victoria- rivieren op de noordkust

van Australië gezonden was, om narigten in te winnen om-

trent de exploring expedit'ion van Gregory, waarover men

zich ongerust maakt, wordt mij geschreven, dat die expe-

ditie tot 300 eng. mijlen landwaarts ingedrongen Avas , en

dat zij op weinig afstands van de kust niets dan dor en

zandig land had aangetroffen , behoorende tot eene uitgestrekte

woestijn , waarin zij niet verder had durven doordringen.

Dit feit geeft meerder grond aan mijne vooronderstelling,

dat de westmoesson in den Archipel ontstaat door de ver-

hitting van deze zandwoestijn in den zuidelijken zomer.

(1) In de Bijdrage tot Maury's Natuurkundige beschrijving der Zeccu , uit-

gegeven door P. K. Braat,te Dordtrecht.
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Doch in eenen brief, gedagteekend Washington 8 Mei ISüG

vestigt mijn uitstekende vriend Maury mijne aandacht

o\) een verschijnsel, dat zich gelijktijdig in het midden van

den Indischen oceaan voordoet. Uit de waarnemingen

,

loopende over 8000 dagen in den Indischen Oceaan , hem

toegezonden door de Meteorologische Vereeniging te Mauri-

tius , alwaar zij uit scheeps-journalen verzameld waren , is

het hem gebleken , dat schepen , die den n. o. passaat in

den zuidelijken zomer b. v. op 1° n. br. verloren hadden

,

wanneer zij om de zuid gaande, de stilten doorgeworsteld

waren, eerst n. w. en daarna z. w. winden kregen, voordat

zij in de stilten kwamen , welke gevonden worden op de

ekwatoriaal-grens van den z. o. passaat, dien men tusschen

10° en 15° z. br. intrad. Gedurende de zomermaanden van

het zuider-halfrond bestaan er dus in het midden van den

Indischen oceaan ook n. w. en z. w. winden tusschen den

equator en 10 z. br. En nu rijst de vraag, of er ook eenig

verband bestaat tusschen deze verschijnselen en die, welke

gelijktijdig in den Archipel worden waargenomen. En mogt

hierop een bevestigend antwoord verkregen worden , dan

zou waarschijnlijk het dorre land van Australië niet de eeni-

ge oorzaak zijn , waardoor de westmoesson wordt voortge-

bragt. De verschijnselen ter Westkust van Sumatra doen

denken , dat er werkelijk eenig verband tusschen die winden

bestaat. Op de Oostkust van Sumatra heb ik dit eveneens

vermoed. Wanneer in het laatst van Augustus en in Sep-

tember de z. w. moesson in de Chinesche zee met kracht

heerscht, dan vindt men ook z. w. winden ten noorden van

den equator in de eilanden-groepen van Linga en Eiouw.

De oostmoesson waait dan in de Java zee iets zuidelijker

en trekt meer en meer naar het zuiden , naarmate men van

om de zuid die eilanden nadert. Het schijnt dus , dat dan

de z. p. passaat, naarmate hij hier den equator nadert, zui-
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delijker waait on op het noorder-lialfrond gekomen in z. w,

moesson verandert. Ik mogt daarom vooronderstellen , dat de

kentering van de moesson te Rlouw op het kenteren van

de z. w. moesson en de Chinesche zee moet wachten. In

het laatst van Oktober stonden de z. w. winden te Riouw

nog krachtig door en dit deed mij besluiten om de noord

te gaan, in de vaste overtuiging, dat deze z. w. winden door

den n. o. passaat moesten vervangen worden ; doch naauwe-

lijks was ik behoorden de 2° n. br. gekomen , of ik vond

,

dat er tegen de z. w. winden stijve n. w. winden aanston-

den zonder stilten tusschen beiden. Het schijnt dus , dat er

hier ook n. w. en z. w. winden tusschen de n. o. en z. o.

passaten instaan. En ik mag er de opmerkelijke bijzonder-

heid bijvoegen , dat die n. w. vrinden van goene elektrieke

verschijnselen vergezeld gingen , welke nimmer aan de z. w.

wanden ontbraken , en dat daarentegen het ozone-papier in

het eerste geval zwaar verkleurde , terwijl het met de zwaar-

ste onweders, waarmede de z. w. winden vergezeld gingen,

eene niet noemenswaardige verkleuring onderging. En hier-

in meen ik eene aanwijzing te vinden, dat die z, w. eu n, w.

Avinden tot verschillende groote luchtstroomen behooren.

Ik zou nog verscheidene andere voorbeelden kunnen bij-

brengen, om te doen uitkomen, hoe gering tot nog toe onze

kennis der heerschende winden is en om de noodzakelijk-

heid aan te toonen , om bij de uitbreiding van onzen han-

del en van onze scheepvaart de gegevens te verzamelen , waar-

aan de navigatie vooral in den tegenwoordigen tijd en het

meest hier in deze zeeën , dringend behoefte heeft; doch ik ver-

trouw, dat het weinige medegedeelde daartoe voldoende zal zijn.

Ten slotte vestig ik de aandacht op het onderzoek

naar den invloed van de maan op de weerverschijnse-

len tusschen de keerkringen ; Avant zoo de maan er eenigen

invloed op uitoefent, dan moet het tusschen de keerkrin-

2;en ontdelct worden.
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Siroom-icaarnei7iinge7i

Eene juistere kennis van de Avinden, die in den Archipel

heersclien is , voor de scheepvaart vooral , van het hoogste

belang; doch zonder eene meer volledige kennis van de

stroomen, blijft het bevaren van deze eilanden-zee voor

den onervarene uiterst moeijelijk, dewijl men over het al-

gemeen met of tegen de moesson zeilt, en in het laatste

geval op den loop der stroomen behoort acht te geven om
eene voorspoedige reis te maken. Het waarnemen van de

stroomen heeft echter vele bezwaren in zich ; doch op ver-

scheidene plaatsen, waar men ankergrond heeft, en waar

men herhaaldelijk verpligt wordt het anker te werpen , vindt

men menigmaal gelegenheid den stroom regtstreeks te me-

ten , waardoor al die bezwaren vervallen.

Daar waar midden in zee grootere diepten gevonden wor-

den, waarin een schip niet ankert, daar zijn de stroomen

ook minder gevaarlijk, zoodat de bezwaren om den stroom

te meten aangroeijen , naarmate men in de ruimte komt , en

afnemen naarmate men het land nadert.

In diepe straten , waarin zware stroomen loopen , kunnen

zij van uit den wal worden waargenomen. Ook biedt het land de

gelegenheid aan , de stroomen met juistheid te bepalen

,

zoowel bij het doorvaren van straten , als bij het zeilen langs

de kusten der eilanden , waarvan de bodems in groote diep-

ten liggen.

Het onderzoek naar de zeestroomen in den Archipel is

dus minder moeijelijk dan het aanvankelijk schijnt te zijn

,

wanneer men slechts met de lust bezield is, telkens de

verschijnselen waar te nemen, als de gelegenheid daartoe

gunstig is.

Er zijn twee voorname oorzaken , waardoor het water in

den Archipel in beweging wordt gehouden , namelijk door

de verdamping en door de getijden.
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De stroom, welke uit de verdamping van liet zeewater

voortspruit, is nabij den equator vermoedelijk aan lialfjaar-

lijksche veranderingen onderhevig. Door de verdamping in

de gezengde luclitstreek ontstaan er stroomen van de beide

polen naar den equator , die elkander ergens ontmoeten zullen.

En aangezien de zon beurtelings liet eene of het andere

halfrond het meest verwarmt en daardoor ook beurtelings

op het een of op het ander halfrond de verdamping het

krachtigste moet plaats hebben , mag men voorondersteilen

dat de ontmoetingslijn der stroomen, welke er door ver-

oorzaakt worden , in dezelfde beweging deelt en beurtelings

op het eene of op het andere halfrond zal gevonden worden.

De winden van de moessons in den Archipel waaijen in

dezelfde rigting als de stroomen , welke er door versterkt

worden en in de oostmoesson om de n. w. , in de west-

moesson om de z. o. loopen. Plaatselijke oorzaken doen de-

ze stroomen van rigting veranderen. Ware de verdamping-

de eenige oorzaak , waardoor stroomen ontstaan , dan zou-

den in den Archipel wind en stroom steeds in dezelfde rig-

ting vloeijen en het daardoor bijna onmogelijk worden te-

gen de moesson op te werken ; want men schat dat die

stroom 20 eng. mijlen in het etmaal zou bedragen. Dit on-

dervindt men in de ruimte , alwaar de getijstroomen zeer ge-

ring zijn. Naarmate men echter de kust nadert , worden de

getijstroomen belangrijker en zij zijn het sterkst in de straten

,

die de eilanden van elkander scheiden. Zij zijn het , die aan

de schepen de gelegenheid verschaffen, met voordeel tegen

de moesson op te werken , en daarom behooren zij zorgvul-

dig waargenomen te worden. Maar als men de wonderbaar-

lijke onregelmatigheid der getijden binnen den Archipel op-

merkt, dan wordt men somtijds er van afgeschrikt, uit

vrees van eenen vergeefschen arbeid te verrigten. Ik ge-

loof dat die vrees verdwijnen zou , wanneer men meer het

oog op de getijstroomen dan op de getijden vestigde.
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De hindernissen, in de veelvuldige meer of minder

naauwe straten , die de vloedgolf ontmoet, om binnen den

Archipel te komen, stuiten hare geleidelijke voortplanting.

Zij verdeelen de hoofdgolf, die zelve reeds door het semi-

diurnale getij bijzondere eigenaardigheden bezit, in onder-

deden , die binnen den Archipel weder zamenvallen , tot

de zonderlingste korabinatiën aanleiding geven , en de ver-

rassendste verschijnselen doen ontstaan. Het is zelfs niet

onwaarschijnlijk, dat de vloedgolf in de eene moesson,

door den verdampingsstroom en door den wind zoodanig voort-

geholpen en in de andere moesson zoodanig tegengewerkt

wordt , dat daardoor de kombinatiën , waartoe de verdeelde

vloedgolf aanleiding geeft , in de eene moesson geheel an-

ders zijn , dan die , welke in de tegenovergestelde moes-

son waren waargenomen , zooals dit in de Java-zee is op-

G;emerkt.

Wanneer men evenwel de getijstroomen van het hoog- en

laagwater los maakt, dan worden de verschijnselen veel een-

voudiger. Voor het aandoen van bepaalde getijhavens is de

kennis van den tijd van hoogwater hoogst nuttig, maar voor de

zeevaart heeft dit tijdstip het minste belang. De navlga-

teur verlangt den tijd van stroomkentering te kennen, voor-

al wanneer hij door de straten van den Archipel zeilen moet.

Om de tijden van stroomkentering, afgescheiden van het

hoog en laagAvater, te bepalen, behoort men weder tot de

oude methode terug te keeren, welke in de lö'^ en 17°

eeuw in gebruik was.

In eene hoogst belangrijke brochure (1) , mij door den

(1) Exposé du regime des coiirauts par V. A. E. Keiler, ingenieur hydrogra-

phe. FiUia. ï'irmiu Didot frcres 1855.
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geachten schrijver aangeboden , wordt met zeer veel talent

aangetoond, dat door het verwerpen der methode, om den

tijd van stroomkentering door de streek aan te geven , waarin

de maan op dat oogenblik gepeild wordt, met eene kom-

pasroos , die in het vlak van den equator gehouden werd

(waarvoor de beugels van Cardanus dienden) en door in

stede daarvan de haveno-etallen in gebruik te breno-en , aan

de nautische wetenschap bepaald nadeel toegebragt en aan

de zeevaart schade berokkend is.

Deze methode werd verworpen , uithoofde geen der waar-

nemigen in latere tijden strookte met de aangegeven maans-

peiliugen , op vroegere waarnemingen gegrond. De schrijver

toont aan , dat de verschillen tusschen de vroegere en latere

waarnemingen het natuurlijk gevolg waren van de verande-

ring, welke de magnetische miswijzing in dat tijdsverloop

had ondergaan en ook daarvan , dat men in lateren tijd ver-

zuimde de kompasroos in het vlak van den equator te

houden, bij het doen der peiling.

In den Oostindischen archipel ligt de kompasroos van zelf

in het vlak van den equator en bovendien wordt thans van het

regtwijzend kompas gebruik gemaakt, zoodat hier vooral de

oude methode om de tijden van stroomkentering in streken van

het kompas aan te geven , zeer aanbevelenswaardig is.

Het zou mij te ver van mijn onderwerp leiden, indien

ik langer bij deze methode verwijlde. Ik heb alleen de mo-

gelijkheid willen aantoonen om getijstroom-waarnemingen te

doen , zonder kennis van het hoog- en laagwater te bezitten

en om de vrees te verbannen van door die waarnemingen

eenen vergeefschen arbeid te verrigten.

Wij hebben gezien, dat de stroom, die in den Archipel

wordt waargenomen , het gevolg is van meer dan eene oor-

zaak. Ik heb er slechts twee van genoemd. De koraal-

en schelpvorming, de zeeplanten en de visschen, de kunst-
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matige zoutwinning , de piasregens en de rivieren , welke

zich in zee ontlasten, zijn zoovele mindere oorzaken, die

medewerken om het evenwigt in den oceaan te verbreken

,

waaruit stroomen geboren worden, dat men ook mag aan-

nemen dat de stroom in den Archipel er den invloed van

van ondervindt. Er bestaat dan ook een zeer gegrond ver-

moeden , dat er in de diepe straten van den Archipel on-

derstroomen zullen gevonden worden , en mogt de onder-

vinding dit vermoeden staven , dan zou men waarschijnlijk

van deze onderstroomen gebruik kunnen maken , om vrij

van de kust te blijven , wanneer een schip in stilten lag-

en door den opperstroom naar het land gedreven werd.

Om getijhavens aan te doen , waaronder ook de rivieren

met baren voor hare monding behooren gerangschikt te wor-

den, is de kennis van den tijd van hoog en laag water

noodzakelijk. Het is daarom voor bepaalde plaatsen wen-

schelijk, het op en neer gaan van het water regelmatig

waar te nemen en aan te teekenen. Men heeft daarvoor in de

laatste jaren zelfregistrerende peilschalen uitgedacht, waaraan

men, behalve de zorg voor het instrument, niets anders te

doeu heeft, dan eenmaal daags het papier te verwisselen.

Mogten deze waarnemingen op verschillende goed gekozene

punten vanden Archipel kunnen geschieden, zooals dit min-

der gelukkig in 1839 gedaan werd, dan twijfel ik er niet

aan , of zij zullen tot gewigtige uitkomsten leiden ; maar

daarvoor zijn noodzakelijk de

Diep-zeelood'ühjen.

Het is niet meer geoorloofd, de diepte van den oceaan

peilloos te noemen. Bij het afloodcn van den Noord- Atlan-

tischen oceaan door de officieren van de marine der Ver-

eenigde Staten van Amerika is men tot de ervaring gekomen

,

OC SEKIE DL. III. 8
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dat het mogelijk is, uit eeiie diepte vmi 2000 vademen, met

het lood , dat daartoe gebruikt wordt
,
grond van den bodem

der zee op te brengen en bij benadering de diepte van den

oceaan tot over de 4000 vademen te peilen.

Waarschijnlijk zullen deze loodingen , als bloot weten-

schappelijke onderzoekingen ten doel hebbende, minder de

algemeene aandacht tot zich getrokken hebben en als ku-

riositeiten beschouwd zijn. Doch wanneer men overweegt,

dat het leggen van de onderzeesche telegraaf- kabels, niet

alleen afhankelijk is van de gedaante maar ook van den

aard des zeebodems, dan zullen diep-zeeloodingen eensklaps

eene groote praktische belangrijkheid verkrijgen. En dit zal

vooral in den Oostindischen archipel het geval zijn , alwaar men

reeds den tijd voorzien kan, waarin Singapore en alle de bui-

ten-bezittingen met de hoofdplaats op Java door onderzee-

sche telegrafen in gemeenschap gebragt zullen worden. En

de tijd is welligt niet ver af, dat met dit hoogst belangrijk

onderzoek een aanvang gemaakt zal moeten worden. Door

zoodanig onderzoek is men tot de wetenschap gekomen , dat

het meerdere technische bezwaren in heeft, een kabel

over de Middellandsche zee , van Sardinië naar Afrika te

spannen , dan dwars over den Atlantischen Oceaan van Ier-

land naar Newfoundland.

De diep-zeeloodingen hebben uit verscheidene oogpmiten

groote waarde. Bij de meerdere aandacht, die aan mijn-

ontginningen in den Archipel geschonken wordt, is het te

verwachten , dat het geologisch onderzoek met kracht zal

doorgezet worden. De diep-zeeloodiiigen zullen daarvoor

het verband daarstellen tusschen de eilanden onderling.

Het mikroskopisch onderzoek naar de bestanddeelen van

den door het lood opgebragten grond , hetzij uit groote

diepten of uit de alluvia voor de mondingen van minder

geëxploiteerde rivieren, kan tot belangrijke ontdekkingen
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aanleiding geven. De geologisclie wetensdiap is reeds vol-

doende gevorderd om uit de voor het bloote oog bijna on-

zigtbare stofdeeltjes der alluvia
,
gevolgtrekkingen te maken

aangaande den vermoedelijkcn mineralen rijkdom van de

landstreek , waardoor eene rivier vloeit.

Regen-iüaarnemingen.

Wanneer men de werkingen der natuur wil navorschen

,

dan is het onmogelijk , daarbij eenzijdig te blijven , want al-

les in haar is met zooveel wijsheid geordend , dat zij met

een enkel middel in duizenderlei behoeften voorziet. Onder

deze bekleedt de regen eene voorname, zooal niet de voor-

naamste plaats. Yoor den zeeman is de kennis van tijd en

plaats, waar hij regen te verwachten heeft van groot nut,

ook omdat de regen vaak van buijeu vergezeld gaat, die

lastiger zijn naarmate men zich in naauwten of tusschen

jxevaren van allerlei aard bevindt.

Voor het leger is die kennis onmisbaar, om zich daarop

te kunnen inrigten bij het maken van expeditiën. Bedrieo-

ik mij niet, clan moet het gebrek aan deze kennnis eene

militaire expeditie wel eens in ongelegenheden gebragt hebben.

Om de velden eener uitgestrekte landstreek te bewate-

ren , het water aan de fabrieken te leveren en toch de ri-

vieren bevaarbaar te houden, behoort men te weten, hoeveel

regenwater er over de bedoelde landstreek valt, wil men

niet door de lofwaardige zucht om de nijverheid te gerieven,

de riviergemeenschap gestremd zien , waaraan zij evenzeer

behoefte heeft.

In de Bijdrage tot Maury's Natuurkundige beschrijving

der zeeën heb ik de oorzaken trachten aan te geven , waar-

om Java en zijne keten Oostelijke eilanden van April tot

September den droogen tijd hebben , als in de Molukken
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de regentijd heerscht, en waarom de eerstgenoemde ei-

landen van September tot April den regentijd hebben.

Het is echter van grooter belang, het juiste tijdstip te

kennen , waarop de regens gemiddeld aanvangen en eindigen.

Deze kennis is voor den fabrikant en vooral voor den

landbouwer van het hoogste belang. De padi-aanplant is

onder anderen geheel afliankelijk van het invallen van de

regens , en ik geloof, dat eene juistere kennis ten dien aan-

zien vele misgewassen of te late aanplantingen zoude voor-

komen.

De eenvoudigste regenwaarnemingen zijn die, waarbij

men slechts aanteekeiit, wanneer en hoelang het regent en

hoe de rigting van den loind is , die den regen aanvoert. Is

men evenwel in staat de hoeveelheid gevallen regen te

meten of naauwkeurig waar te nemen hoeveel regen er

uit elke windstreek valt, dan zal daardoor de waarde der

waarnemingen aanzienlijk stijgen. Ook is het belangrijk

de temperatuur van den regen te kennen.

Temperatmir-waarnemingen.

Het is algemeen bekend , dat de groote verstoorsler van

het evenwigt in den dampkring en in den oceaan , de

warmte is. Om dus van de verschijnselen , welke het ver-

stoorde evenwigt ons aanbiedt, tot de oorzaak der versto-

ring te kunnen opklimmen , zijn temparatuur-waarnemingen

noodzakelijk.

AYanneer wij ecbter aan de groote stroomen in den

dampkring en in den oceaan , waardoor de generale cirku-

latie van de lucht en van het zeewater onderhouden wor-

den , voor een oogenblik den naam van algemeene ver-

schijnselen geven en de plaatselijke verstoringen , welke zij

ondergaan , bijzondere verschijnselen noemen , dan is het
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duidelijk , wanneer ik zeg , dat men niet tot de oorzaak van

een bijzonder verschijnsel kan opklimmen, zonder op de

oorzaak van liet algemeene verschijnsel te letten , want

hetgeen wij waarnemen wordt door die beide oorzaken

voortgebragt. Daarom is het noodig, temperatuurwaar-

nemingen te doen in verband met gelijke waarnemin-

gen , die op vele andere plaatsen van den aardbol geschie-

den. En opdat deze onderling vergelijkbaar zouden zijn

,

springt de noodzakelijkheid in het oog om daarvoor ver-

gelijkbare instrumenten te gebruiken en eene gelijke waarne-

mings-methode te volgen. Het belang hiervan is zoo

groot, dat de voornaamste zeevarende natiën daarvoor

opzettelijk afgevaardigden naar Brussel gezonden hebben

,

om vaste bepalingen te doen aanzien te ontwerpen. Dit

betrof evenwel slechts de waarnemingen ter zee , doch

het is te verwachten , dat in een eerlans: te houden ala'e-

meen kongres ook de landwaarneiningen in overeenstem-

ming gebragt zullen worden met de waarnemingen, welke

nu reeds over alle zeeën van den aardbol op eenvormige wij-

ze gedaan worden. Even als de zeewaarnemino;en heb-

ben ook de landwaarnemingen reeds tot hoogst belangrijke

uitkomsten geleid.

Niet lang geleden is door den hoogleeraar Dove te Berlijn

eene belangrijke verzameling tafels uitgegeven, bevattende de

gemiddelde temperatuur van de lucht in het jaar en in de

verschillende maanden en saizoenen van het jaar voor meer

dan duizend verschillende waarneraingsplaatsen op de aarde

en deze arbeid heeft tot gevolgtrekkingen geleid van het

hoogste belang , zoowel voor de klimatologie als voor de

algemeene wetten der warmte-verspreiding over de opper-

vlakte der aarde. Daardoor heeft men gezien , hoeveel er

reeds tot stand is gebragt; welke leemten er nog bestaan

en wat men regtmatig verwachten mag, wanneer zoowel ter
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zee als te land zamengewerkt wordt om onze kennis der

temperatuur-verandering te vermeerderen.

In de thermaal kaarten, door den heer Maury ontworpen,

worden de temperaturen van het zee water voor elke maand aan-

gegeven , zooals die in de scheepsjournalen gevonden werden

;

doch nu de voorschriften der maritime konferentiën algemeen

opgevolgd worden , nu mag men spoedig gelijke tafels , als door

den heer Dove van het vaste land vervaardigd zijn , van den

oceaan verwachten. Het is daarom wenschelijk, dat ook wij

daartoe ons aandeel brengen , opdat er in zoodanige tafels geene

te groote ruimte tusschen de waarnemingsplaatsen overblij-

ven. En aangezien de waarnemingen uit den Oostindischen

archipel het verband moeten daarstellen tusschen de waar-

nemingsplaatsen in Australië en op het vaste land van Azio

en tusschen de zee-waarnemingen in den Indischen oceaan

en in de Stille Zuidzee gedaan , zou het nalaten dier

waarnemingen eene dringende behoefte onvervuld laten.

Wanneer wij daarentegen van den Oostindischen archipel

kunnen leveren 1° de gemiddelde jaarlijksche temperatuur; 1°

de periodieke veranderingen ten aanzien van dagen, maanden

en jaargetijden; en ö° de maat der waarschijnlijke onregel-

matige afwijkingen , dan kan men in den tegenwoordigen

toestand der wetenschap, wat de temperatuur aanbelangt,

niets meer van ons vorderen.

Om de maat der waarschijnlijke onregelmatige afwijkin-

gen te vinden zijn de voornaamste meteorologen overeen-

o-ekomen , behalve de maandelijksch e en dagelijksche, ook

noo" 5 daags gemiddelden te berekenen. Deze beginnen steeds

met 1° Januarij. In schrikkeljaren -wordt de 29*^ Febru-

arij als 6*^ dag in de 5 daagsche gemiddelden opgenomen,

waarin hij valt.
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Barometer'ioaarnemmgen.

Wanneer door de warmte het evenwigt verstoord wordt

,

dan ontstaat er in vloeibare zelfstandigheden beweging, om

het verstoorde evenwigt te herstellen.

In de lucht heeft dit insgelijks plaats; doch behalve de

winden , die wij kunnen waarnemen , en de wolken , die wij

zien drijven , zijn er nog groote bewegingen in den damp-

kring, welke voor onze zintuigen ontoegankelijk zijn. Het

eenige , wat wij doen kunnen , is de lucht te wegen ; uit die

waarnemingen de gemiddelde dampkringsdrukking af te lei-

den , en de verschijnselen van weer en wind in verband te be-

schouwen met de afwijkingen van den barometer.

Het is algemeen bekend, dat deze nasporingen aan den

barometer den naam van weerglas verworven hebben , en

dat de zeeman zich thans met vertrouwen door zijne aanwijzin-

gen laat geleiden. En het schijnt inderdaad , dat de vruch-

ten van dit onderzoek onuitputtelijk zijn, Avant dagelijks

worden er nog nieuwe ontdekkingen gedaan, waardoor de

waarde der barometer-waarnemingen , zoo mogelijk , nog

verhoogd wordt.

Het is daarom wenschelijk, het waarnemen van ver-

schijnselen in den dampkring steeds te doen vergezeld gaan

van dat van den stand van den barometer.

Behalve voor deze nasporingen dienen ook de barometer-

waarnemingen om daaruit voor elke plaats de gemiddelde

drukking van den dampkring voor ieder jaar, en voor elke

maand en voor de verschillende jaargetijden van het jaar te

berekenen en deze onderling te A^ergelijken. Het is daarom

noodzakelijk barometers te gebruiken, die met eenen stan-

daard-barometer vergeleken zijn , waardoor alle waarnemingen

tot denzelfden standaard herleid kunnen worden.

Voor de waarnemingen , welke in zee geschieden , wordt
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(Ie zee-oppervlakte in ruiten verdeeld en aangenomen , dat

elke waarneming
,
gedaan aan boord van een scliip , dat zich

ero;ens in eene ruit bevindt, de drukking* van den dampkring'

over de geheele ruit aangeeft. Deze ruiten moeten dus klei-

ner gemaakt worden in die streken , zooals den Oostindischen

archipel, Avaar men verwachten kan, dat deze vooronderstelling

slechts over eene geringe ruimte nabij de Avaarheid zal blijven.

Deze waarnemingen zijn ook van het hoogste belang om

tot eene juistere kennis der moessons te komen.

Men heeft reeds opgemerkt, dat eene verminderde druk-

king van den dampkring wordt waargenomen in den stilten-

gordel , die de passaten van elkander scheidt ; terwijl eene

meerdere drukking gevonden wordt, op de grenzen aan de

poolzijdc der passaten. Wanneer iets dergelijks op de gren-

zen der moessons werd opgemerkt, dan zou de barometer

weder bclan^nnjke aanwijzingen voorde zeevaart kunnen le-

veren. De barometer-Avaarnemingeu behooren daarvoor met

zoro" gedurende het kenteren der moesson voortgezet te wor-

den. Daarvoor zouden zelfregistrerende barometers op enkele

goed gekozene plaatsen , noord en zuid van elkander gele-

gen , belangrijk nut kunnen stichten. Ook zouden zij te-

vens kunnen dienen om de twee maxima en twee minima

,

welke tusschen de keerkringen in de lezingen van den ba-

rometer dagelijks Avorden waargenomen , zuiver af te bakenen.

Behalve deze dagelijksche afwijkingen A-an den middel-

baren dampkringsdruk , heeft men nog andere periodieke

en onreo-clmatige afwijkingen OA'-er groote aardoppervlakten

waargenomen en gevonden , dat gelijktijdig OA^er eene groote

uito-estrektheid eene vermeerdering en over eene andere met

mindere uitgestrektheid eene overeenkomstige vermindering

in de drukking van den dampkring Avordt Avaargenomen. Het

zou te bejammeren zijn , Avanneer de Oostindischen archipel

,

door gebrek aan Avaarnemingen , een hinderpaal moest op-
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leveren om dergelijke verscliijnselen in liun geheel te over-

zien , waardoor het moeijelijker zoude worden tot hunne

oorzaken op te klimmen.

Ill/grometer-u'aarnemhujen.

Wanneer men , doordrongen van het hooo; belans: van

zuivere barometer-waarnemingen , er toe mogt overgaan

,

in den Oostindischen archipel de drukking van den dampkring

met juistheid te meten , dan is het evenwel zeer wensche-

lijk , dit gepaard te doen gaan met hygrometer-waarnemin-

gen , ten einde den dampkringsdruk te kunnen ontleden

in drukking van de drooge lucht en drukking van den

waterdamp. De waterdamp , welke in de lucht aanwezig

is, heeft, even als stoom , eene zekere spanning, w^aarmede

de drukking van de drooge lucht vermeerderd wordt. De
som dezer beide drukkingen wordt door den barometer ce-

meten. Om nu de oorzaken der fluktuatiën van het kwik en

den barometer te kunnen nasporen , behoort men in de eerste

plaats te onderzoeken , welk aandeel de spanning van den

Avaterdamp daarin heeft. Daartoe dienelti de waarnemingen

met den hygrometer, en ook om de betrekkelijke vochtig-

heid te leeren kennen , die van zooveel gewigt voor de

klimatologie eener plaats is. Het leven van planten en

dieren is er afhankelijk van.

Voor deze waarnemingen worden de thermometers met

droegen en natten bol gebruikt en voor de berekening van

de spanning van den waterdamp de tafels van Kegnault en

Magnus.

Ik heb tot het doen van weerkundige waarnemingen

verscheidene instrumenten aano-eo-even en met de kennis

,

welke ik van het indische leven bezit , is het te verwach-

ten, dat men tegen deze waarnemingen zal opzien om de
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moeite , welke er aan verbonden is , en dat menigeen , die

in koelere klimaten een ijverig waarnemer zoude zijn, hier

in de drukkende hitte van den arbeid af zal zien. Doch

het waarnemen van de instrumenten is zoo hoogst eenvou-

dig , dat ik overtuigd ben , dat handige Javanen met wei-

nig voorbereidende oefening al die waarnemingen zullen

kunnen doen en wat meer is , dat zij die trouw , eerlijk en

zorgvuldig zullen doen, wanneer zij er van doordrongen

zijn , dat er belang in gesteld wordt.

Een ander argument, dat hoogstwaarschijnlijk door ve-

len aangevoerd zal worden , is het ongelukkige denkbeeld

„ ik ben daar niet wetenschappelijk genoeg voor. " Dit ge-

zegde is ontstaan sedert de schoolgeleerden de weten-

schappelijkheid op den voorgrond geplaatst hebben. Zij

hebben daardoor aan de wetenschap veel nadeel berokkend

,

want het praktisch gevormde gezond verstand , dat met

juist oordeel waarneemt, heeft zijn opmerkingen voor zich

gehouden , uit vrees zich minder wetenschappelijk uit te druk-

ken. Het gevolg hiervan was , dat kamergeleerden de weten-

schap uit bespiegelingen optrokken , en van deze weten-

schap is de praktijk' afkeerig. In plaats van elkander de

hand te reiken, stonden theorie en praktijk vijandig tegen

elkander over ; de een riep : „ ge zijt niet wetenschappelijk ;"

en de andere antwoordde: ,jje maalt".

Men krijgt het gezond verstand niet uit boeken, maar

alleen door veelvuldige aanraking met de buitenwereld en in

de bedrijvigheid van het dagelijksclie leven. Daardoor wordt

het verstand een zelfstandig denkend iets. Instinktmatig

stoot het valsche theorieën van zich en Avanneer het zich

op de natuurkundige wetenschap toelegt , dan blijft het

,

in plaats van aan theorieën , aan de feiten zich vastklemmen

en niet dan met geweld laat het zich door bespiegelingen

van zijnen vasten grond afbrengen. Het oordeel, de op-



— 123 —

merkingeii en waarnemingen van zulke verstanden , zoo als

Nedei'landscli Indië er zoo vele bezit , worden door kundige

mannen verkozen boven die van uitsluitend wetenschappe-

lijke waarnemers. Zij hechten niet zoo veel waarde aan de

zoogenaamde wetenschappelijkheid , die vaak met indiges-

tie der hersenen vergezeld gaat, omdat zij meer voed-

sel gekregen hebben , dan zij verdragen kunnen. Om weer-

kundiije waarnemino;en te doen behoeft men in het geheel

niet wetenschappelijk te zijn.

Verdamping en Soortelijk gewigi van het zeewater.

Dewijl de oceaan de groote vergaarbak is, waaruit do

waterdamp wordt opgenomen , die elders als regen neerstort

,

waardoor rivieren gevormd worden , welke het water weder

naar den oceaan terugvoeren, waarin het, na zijne vrucht-

bare werking op het land volbragt te hebben , eene niet

minder gewigtige taak vervult tot het onderhouden van de

cirkulatie van het zeewater ; en daar bij gevolg de kennis

van de hoeveelheid water, die dagelijks op verschillende

plaatsen onder verschillende breedten gelegen , verdampt

wordt, een onmisbaar vereischte is om den waterdamp te kun-

nen volgen van zijnen oorsprong af, met de winden die hem

overvoeren, tot daar waar hij als regen neerstort, is het

ook wenschelijk, te dien aanzien waarnemingen in den

Oostindischen archipel te doen.

De kunstmatige zoutpannen bieden daartoe eene geschikte

gelegenheid aan , ook omdat zij de verdamping kunnen leeren

kennen van zeewater van onderscheiden zoutgehalte. Men
heeft opgemerkt, dat de verdamping minder wordt , naarmate

het zoutgehalte toeneemt. Het is daarom ook wenschelijk

met de temperatuur gelijktijdig ook het zoutgehalte van het

zeewater in zee waar te nemen , om daaruit de vermoede-
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lijke verdamping te kunnen afleiden. Deze waarnemingen

zijn hoogst belangrijk voor de stoomketels en voor ijzeren

scliepen , die meer en meer in gebruik komen.

De zoutpannen kunnen tevens eene zuivere maat aange-

ven der vaste bestanddeelen van het zeewater en van hun-

ne verhouding. Bij de verdamping gaan alleen eenige vlug-

tige zelfstandigheden verloren , welke door een meer zorg-

vuldig chemisch onderzoek behouden blijven. Bij het doen

dier waarnemingen behoort men evenwel acht te geven op

de temperatuur maar vooral ook op

De helderheid van de lucht en den vorm der loolken.

Naarmate van de meerdere of mindere helderheid van de

lucht oefent de zon een meerder of minder vermogen uit om

het zeewater te verdampen , en aangezien het hier verdampte

water, elders als regen nedervalt, ziet men, hoe in het

raderwerk der natuur de Avolken en de zonneschijn eene

voorname rol vervullen.

Het is daarom noodzakelijk , bij het onderzoek naar de

werkingen van de natuur, het oog op beiden gevestigd te

houden.

Men is overeengekomen, den hemel denkbeeldig in 10

deelen te verdeelen , om in cijfers van O tot 10 aan te kun-

nen geven , hoeveel van die deelen onbewolkt zijn , zoodat

door 10 de onbewolkte en door O de geheel bewolkte he-

mel wordt verstaan.

Evenwel is dit nog niet voldoende, want de hemel kan

door Hgte vederwolken overdekt zijn , die aan de verdamping

weinig schaden, maar ook door eene dikke wolkenlaag, waar-

door ter naauAvernood het zonnelicht tot ons komt en beide

deze toestanden worden door O aangegeven. Daarom is het

noodig, ook den vorm der wolken te omschrijven , en liet is
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niet onwaarscliijnlijk dat men daardoor tot belangrijke ont-

dekkingen geleid zal svorden. Eene aandachtige beschou-

wing der vormen en der vervorming van de wolken en van

hare bewegingen heeft aan oude zeelieden zooveel weer-

kennis doen krijgen , dat zij als weerkundige orakels on-

dervraagd worden. Het ligt in den geest van onzen tijd

het umarom hunner uitspraken na te vorschen.

Bij gebrek aan iets beters en ter wille van de eenvoudig-

heid heeft de maritime konferentie de bestaande en meer

algemeen in gebruik zijnde benamingen van Howard voor

de wolken-vormen aangenomen. Zij voldoen echter niet

volkomen aan het doel , daaruit voor de zeevaart nuttige

wenken af te leiden. Het is daarom w'enschelijk , bepaal-

de verschijnselen meer in het bijzonder te beschrijven.

Onder deze bekleeden in den Oostindischen archipel een voor-

name plaats de

Onweersbuijen.

Zoo ergens, dan zeker is het hier, dat men met vrucht de

weersverschijnselen zal kunnen beoefenen door de plotse-

linge veranderingen , welke er in plaats grijpen. Hier ziet

men herhaaldelijk, in weinige oogenblikken aan den helde-

ren hemel eene laag bolvormige stapels wolken met blaauw

witte koppen aan de kim ontstaan , die zich uitbreiden en

zich A-erheffen en waaruit elektrische ontladingen plaats heb-

ben
,
gevolgd door zware buijen van wind en regen , waar-

na de lucht opklaart en de hemel weder even helder te voor-

schijn komt. Men is dus in staat het geheele verschijnsel

met aandacht gade te slaan , het als het ware elke minuut

van gedaante te zien veranderen, en het ontstaan, het ont-

wikkelen, het uitbarsten en verdwijnen met de tijden waarop

en waartusschen dit geschiedt duidelijk te beschrijven , en
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daarbij vooral de soort van bliksem en liet tijdsverloop tus-

sclicn den bliksem en den donder aan te geven.

Door zoodanige beschrijvingen -wordt men in staat ge-

steld, gelijkslaclitige verschijnselen met elkander te vergelij-

ken , om daardoor tot de wetenschap te komen , wat men

van bepaalde wolkenvormen in zekere windstreken , op

bepaalde plaatsen en onder zekere omstandigheden , verwach-

ten kan. Alleen door het stelselmatig rangschikken van

bepaalde feiten , zooals dit door den heer INIaury in zijne

voortreffelijke wind- en stroomkaarten geschiedt, wordt eene

nooit te voren verkregen kennis verspreid, waarvan het

nut door alle weldenkende zeelieden dankbaar erkend wordt.

Bovendien verschaft ons zoodanige rangschikking de ge-

legenheid , den algemeenen regel op te merken , volgens

welke bepaalde verschijnselen zich in de verschillende maan-

den of jaargetijden voordoen. Doch om tot het wezen der

zaak door te dringen, om tot de oorzaak van verschijnselen

op te klimmen , welke uit hunnen aard zeer bijzonder zijn

,

daarvoor is het noodig, dat zulke verschijnselen door den

waarnemer in al hunne gedaantewisselingen en te midden

der zamenloopende omstandigheden zorgvuldig worden gade

geslagen en beschreven. Wanneer dit geschiedt dan mag-

men de hoop voeden , eenmaal in de geheimenissen der

natuur te zullen doordringen om daar de oplossing te vin-

den van vraagstukken , Avaarvan men , in den tegenwoor-

digen toestand onzer kennis , te vergeefs het antwoord zoekt.

Onder deze bekleeden de onweersbuijen eene voorname

plaats.

Men kan zich voorstellen , dat eene wolk , even als de

zeepbel , welke de kinderen spelend voortblazen , onder be-

paalde omstandigheden gevormd wordt en eene bepaalde

gedaante verkrijgt en dewijl zij uit waterdamp bestaat drijft

zij in de zwaardere lucht.
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Maar om in een"' bepaalden vorm in de lucht te kunnen

drijven , moet de Avolk weerstand kunnen bieden aan de

drukking, die er van alle zijden door de omliggende lucht

op uitgeoefend wordt. Elke wolk bezit dus eene zekere

mate van spanning om daaraan weerstand te kunnen bieden.

Wanneer men nu vooronderstelt , dat de vorm van de

wolk door eene elektrische ontlading of door andere oorza-

ken verbroken wordt, dan spreekt het van zelf, dat de

koelere omringende lucht in de wolk zal dringen , waar-

door eensklaps , even als de stoom in den kondensator eener

stoommachine , den waterdamp , waaruit de wolk gevormd is

,

kondenseert en als regen nedervalt. De ruimte, welke de

wolk in de lucht innam , wordt daardoor eensklaps leeg en

even snel weder aangevuld door de omliggende lucht, doch

hoofdzakelijk door den luchtstroom waarin de wolk zweefde.

Het kondenseren van den waterdamp gaat dus steeds ver-

gezeld van beweging in de lucht , al worden wij dit aan

de oppervlakte der aarde niet anders gewaar dan door de

waarnemingen van den barometer, die ons den verstoorden

toestand leert kennen.

Maar wanneer wij ons die lagen op elkander gestapelde

wolken voorstellen , over eene uitgestrektheid van mijlen

en mijlen ver en daarbij aan die verschrikkelijke piasregens

denken , die doen zien, hoe overmatig die wolken met wa-

terdamp beladen waren en hoe groot hare oppervlakte en

hare spanning moeten geweest zijn om zich in de lucht zwe-

vende te houden , dan zal men het kunnen begrijpen , dat

bij eene plotselinge kondensatie van zulk eene wolkenlaag

er eene geweldige toestrooming van lucht moet plaats heb-

ben , die door het kondenseren van den waterdamp , welken

zij medevoert, als het ware olie op het vuur werpt.

Het zou in bijzondere omstandigheden mogelijk kunnen

zijn, dat zulk eene kondensatie , door elektrische ontladingen
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te weeg gebragt, eeuc zoo verbazende verstoring deed ont-

staan , dat daardoor de gehcele onderste luchtstroom (die

van de moesson) werd opgebroken en dit de lucht van den

bovensten luchtstroom (die in tegengestelde rigting der pas-

saten vloeit) door de breuk heenviel om het verstoorde even-

wigt te herstellen. Het is daarom noodig, ook de aan-

dacht op dit verschijnsel te vestigen. Het neerslaan van

den rook der stoomschepen doet aan eene dergelijke wer-

king in de lucht denken. De buijen, waarin dit ge-

schiedt, zijn daarom voor de scheepvaart zoo gevaarlijk,

omdat het vermogen van den wind op de zeilen , even als

bij valwinden , met het overhellen van het schip toeneemt.

In de kentering van de moessons, waarin de groote

luchtstroomcn van rigting veranderen , en waardoor zij dus

gemakkelijker tot groote verstoringen aanleiding kunnen

geven, zal een aandachtig waarnemer belangrijke vruchten

kunnen zamelen. AVaar die verandering zacht en gelijk

vloeijend plaats heeft, daar mist men veelal de gelegenheid

de geheimen der werkplaatsen in de natuur op te mer-

ken , welke , wanneer de natuurkrachten met elkander

strijd voeren , vaak uit hunne verborgen schuilplaatsen te

voorschijn komen , en voor het oog van den oplettenden

waarnemer zigtbaar worden.

In de laatste jaren heeft men een zeer vernuftig uitge-

dacht werktuig gebruikt om de elektriciteit van de lucht in cij-

fers uit te drukken. En hoe onvolkomen dit instrument

nog is , heeft het den achtingswaardigen Quetelet , de

vermaarde direkteur van het observatorium te Brussel en de

beleidvolle en kundige voorzitter der maritime konferentie

,

reeds belangrijke uitkomsten doen verkrijgen.

In de verzengde luchtstreek, waarin de elektriciteit zich

zoo sterk ontwikkelt en eenen zoo hoogst belangrijken in-

vloed uitoefent op het leven van dieren en planten, daar
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mag men verwachten , dat dergelijke waarnemingen tot de

meest verrassende uitkomsten zullen leiden.

De geneesheer zal al het gewigt dier waarnemingen bevroe-

den , maar er zijn ook gegronde redenen , die doen vermoe-

den , dat de landbouAV in tropische gewesten er belangrijke

uitkomsten van mag verAvachten.

Zonder eene werktuigelijke meting zijn toch de Avaarne-

mingen van elektrische verschijnselen niet minder belangrijk

,

omdat er zeer zelden eene verstoring in den geregelden

loop der passaten plaats heeft, zonder door elektrische ont-

ladingen voorafgegaan te Avorden.

In verband hieraiede \'erdlenen ook de O^owö-waarnemin-

gen te geschieden , AA^ant AA^anneer het zich mogt bevestigen,

Avat mijne Avaarnemingen doen A^ermoeden , dat de ozone

ons in de grootere hoeveelheid uit de hooo;ere luchtstreken

toevloeit, dan zou men daarin het middel verkrijgen om
luchtstroomen te herkennen , die uit den bovenstroom neder

vallen.

Aard- en Zeebevingen en Vulkanen.

Tot besluit vestig ik de aandacht op de Averkingen van

die vermogende natuurkrachten , Avelke het A^aste land , als

Avare het vloeibaar, doen golven, het doen trillen en het

opensplijten, het hier opheffen, ginds nederstorten , en die

elders uit brakende kraters vuurvloeden voortbreno-en , Avaar-

door geheele landschappen eensklaps in diepe ellende ge-

dompeld Avorden. Mogt het mogelijk zijn, met zekerheid

de bevolking tijdig van het naderende gCA'-aar te A^erAvittigen
,

dan zou men daardoor eene groote Aveldaad aan de bevol-

king dier landstreken bcAvijzen , Avelke het meest aan de

verschrikkelijke uitAverkingcn der onderaardsche krachten

blootgesteld zijn , en onder deze behoort de Oostindische ar-

chipel.

3c SERIE DL. III. o
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Om dit te kunnen nasj)oren is het noodig , in verband

met de vroeger vermelde waarnemingen, alle verschijnselen

van den ondcrwerpelijken aard zorgvuldig -waar te nemen en

aan te teekenen.

Er is beweerd , dat aardbevingen elektrische verschijnselen

zijn en dat zij steeds van buitengewone meteoren vergezeld

gaan; dat steeds de lucht eenige uren te voren ondragelijk

drukkend is , terwijl de barometer een' ongewonen lagen stand

heeft; ook dat zij in naauwe betrekking tot de vulkanen

staan; dat uitgestrekte landstreken er voortdurend door op-

geheven en neergedrukt worden; dat zij dampen uit de aar-

de doen opstijgen, waardoor de landstreek onvruchtbaar

wordt en vroeo-er onbekende ziekten ontstaan en vele andere

bewegingen die als traditiën bewaard zijn. Het doel van

het natuuronderzoek is, door het verzamelen van feiten

het ware van het onware te zuiveren. Al moge het al eens

aan schrandere vernuften gelukken , de waarheid te ver-

moeden, door de feiten alleen is het mogelijk de overtui-

ging der waarheid te doen ontstaan en haar bij anderen in-

ffans te doen vinden.

Een en ander hoopt men te zullen verkrijgen ,— de feiten

,

van trouwe zorgvuldige en eerlijke waarnemers, — de vermoe-

dens , door hen tevens dringend te verzoeken , hunne op

ervaring gegronde weerkundige kennis niet met zich in het

graf te nemen , maar die op de wereld achter te laten in

het belang van de maatschappij , welke zonder dat in hare

ontwikkeling voortdurend kindsch blijft en steeds op nieuw

de ervaring moet opdoen , die vroegere geslachten telkens

met zoo veel inspanning en ontberingen , te midden van

duizende gevaren en ten koste van millioenen slagtoffers

verkregen hadden.

De zeevaart levert hiervan een treffend voorbeeld op.

Bijna 3 eeuwen heeft men in de vaart op Oost-Indië
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onverandelijk nagenoeg denzelfJen weg gevolgd, waar langs

de eerste zeelieden , welke zicli ver van de kust waagden

,

gezeild hebben, en nu eerst, na dat lange tijdsverloop, is de

heer Maury op het denkbeeld gekomen , feiten te verzame-

len om te onderzoeken of de gevolgde weg de beste was.

De uitkomst heeft geleerd , dat er betere zeewegen bestaan.

Hieruit ziet men , hoe verkeerd het is , in het praktische

leven blindelings den weg te bewandelen , door onze voor-

gangers ingeslagen , om voetstoots aan te nemen , wat

zij voor onbetwistbaar waar hielden, zonder dat het te be-

wijzen was.

Veel is er in den laatsten tijd over de waarde der tra-

ditiën geredekaveld. Ik voor mij hecht er eene groote waar-

de aan en daarom wensch ik de verkregen ervaring, ver-

gezeld van de feiten, waarop zij rust, te verzamelen en te

bewaren , want het is een der schoonste roepingen der

wetenschap om de traditiën aan den toetssteen der feiten te

onderwerpen, om het bewijs te leveren van welk gehalte

zij zijn, en om die overleveringen bij het klimmen der

M'etenschap met zich op te voeren, door ze te zuiveren

van het onkruid, dat in den minder ontwikkelden men-

schelijken geest zoo vruchtbaar teelt.

"Waar de bewijskracht der wetenschap, hetzij voor of

tegen , te kort mogt schieten , daar wikkelt zij zich in ha-

ren wijsgeerigen mantel , en vleit zij zich bij de onver-

klaarbare traditie neer, overtuigd als zij is, dat de men-

schelijke geest alleen door het vermeerderen zijner kennis

in staat geraakt om slechts een zeer klein gedeelte van Gods

wondervolle schepping te doorgronden. Maar deze over-

tuiging moet er ook een ieder toe aansporen, het zijne bij

te dragen om de M'etenschap , de moeder der waarheid, te

verrijken , zij die én onze wereldsche belangen bevordert

,

én onze gedachten opvoert tot de kennis der Alwijsheid,

waaraan wij zoo veel verschuldigd zijn.
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Ik heb in deze weinige bladzijden slechts in grove trek-

ken het zoo rijke veld van onderzoek geschetst, het-

welk ons de Oostindische archipel ter beoefening van de

meteorologie aanbiedt.

Waarlijk , de gelegenheid tot het doen van waarnemingen

in het belang van dezen tak der wetenscliap , is in deze

overschoone gewesten overvloedig aanwezig. Ik zou de

belangrijkheid hebben kunnen doen uitkomen van aantee-

kening te houden van de verschillende tijdstippen , waarop

planten en gewassen verschillende trappen van ontwiklce-

ling bereiken; die, waarop zij zich met bloemen tooijen en

dat waarop zij zaad voortbrengen ; het tijdstip Avaarop

de boomen hunne bladen of hunne schors verwisselen

;

dat waarop zij vruchten dragen ; de tijd van zaaijen , van

planten en van oogsten enz , enz ; want daardoor verkrijgt

men zoovele gegevens om op te klimmen tot eene zuivere

kennis van het klimaat, waarvan het plantenleven geheel

afhankelijk is. In de soort van hout, in den vorm der

bladen en in de kleur der bloemen openbaart de natuur

ons het klimaat , waaronder zij voortgebragt worden. Docli

ik hoop en vertrouw , voldoende de wenschelijkheid te hebben

aangetoond om in Nederlandsch Indië op eenvormige wijze,

met onderling vergelijkbare instrumenten , meteorologische

waarnemingen te doen.

Wanneer ik mij hierin niet bedrieg en men daarbij over-

weegt, dat in Eusland door het gouvernement onder de

leiding van den heer Kupfer , van de grenzen van China tot

aan de IJszee en van Ivamscliatka tot de grenzen van Pruis-

sen , dit uitgestrekte rijk met een net van waarnemingsplaat-

sen overdekt is ; dat in Noord-Amerika al de eerstaanwezende

officieren van gezondheid der Vereenigdo Staten reeds sedert

1818 met het doen van weerkundige waarnemingen belast

zijn en dat daar een groot aantal planters , het nut dier
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waarnemingen beseffende, vrijwillig aan dien arbeid deelnemen
;

dat in al de engelsche koloniën door de officieren der genie

onder de leiding van den luitenant-kolouel H. James, R.

E. over het verspreide Britsclie gebied gelijke waarnemin-

gen worden gedaan ; dat bovendien in Britsch Indië man-

nen als Dr. Buist en Piddington krachtig door het kolo-

niaal gouvernement ondersteund worden en dergelijke waar-

nemingen leiden ; dat geheel Europa , onder de leiding van

kundige mannen, als de heeren Dove
,
Quetelet , Kreil , La-

mont, Buijs Ballot en anderen met waarnemingsplaatsen over-

dekt is, en dat zelfs op de meest afgelegene eilanden in de Stil-

le Zuidzee de missionarissen zich bereid verklaard hebben iïi

dezen algeineenen arbeid in het belang der menschheid deel te

nemen ; dat elke Australische kolonie hare meteorologische in-

rio-tincr heeft en dat er te Mauritius eene Meteorologische

Vereenio-ino; onder de leidins; van den heer Mildrum bestaat

,

waarvan reeds hoogst belangrijke bijdragen ontvangen zijn

;

en wanneer men bij dit zoo sprekend bewijs , hoe algemeen

het nut dier waarnemingen erkend wordt , zoo zelfs dat Lord

Palmerston al de engelsche konsuls met het verzamelen van

weerkundige Avaarnemingen belast heeft, zich bovendien her-

innert , dat nu reeds de schepen van de meeste zeevarende

natiën volgens het plan van den onvergetelijken Maury en

naar het te Brussel door de gedelegeerden dier natiën ont-

worpen stelsel , als drijvende observatoriën alle zeeën van den

aardbol beploegen , dan vertrouw ik ook , dat Nederlandsch

Indië , waar men ten allen tijde zooveel sympathie en onder-

steunino; of medewerkinsf schonk om onderzoekingen in het

belang der wetenschap te bevorderen , ook in dit onder-

zoek waardiglijk haar aandeel zal willen dragen.

Ik ben overtuiird, dat er overvloedioj kundio;e en invloed-

rijke mannen gevonden worden, die hunne meer vermo-

gen pogingen zullen willen aanwenden , ten einde de vruchten
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te doen oogsten, welke ik zoo hoogst oppervlakkig in deze

blad/Jjden lieb aangewezen. Ik hoop dat een hunner be-

last moge worden met het verzamelen en het leiden der

"waarnemingen en dat deze verzamelaar door allen onder-

steund zal worden, die hun penningske steeds gereed heb-

ben om lijdende natuurgenooten te ondersteunen. De waar-

nemingen, welke van hen verlangd worden , zijn eene liefde-

gift, in het helayig van de menschheid gevraagd.

Aa7i boord Z. M. Schoenerbrik Egmojid

1 December 1856.



VERSLAG VAN UE UITKOMSTEN VAN IIEÏ

CHEMISCH ONDERZOEK.
nOOFDZAKEIJJK OP HET SUIKERGEHAT.TE VAN VERSCHILLENDE

, SUIKERlilETSOORTEN
VAN JAVA,

ALSMEDE VAN EENIGE MONSTERS ZOOGENAAMDE

A M P A S,

DOOR

nr. P. F. BB. F'E«o:?iBKflt«.

{Vervolg van Deel XII, lladz. 470.)

Reeds liier en daar heb ik, als ter loops, gesproken van

den zamenliang tusscheu de organische en anorganische bc-

standdeelen van het rietsap, en daarbij ook van de suiker,

althans de hoedanigheid ten deele aangeroerd, liet zal thans

noodig zijn , dit meer opzettelijk in gedrongen^ vorm , dat

is tabellarisch , voor te stollen , met inbegrip van eenige

hoedanigheden ook der anorganische bestanddeelen. Daar-

door zal men als met een oogopslag het verband tusschen

dit alles kunnen overzien. In de laatste kolom beteekent:

Ophr. met zuren opbruisen: V: vochtig wordend in de

lucht. Waar niets vermeld is , had noch het eene , noch het

andere plaats.

Nog zij aangemerkt , dat , in strengen zin , nimmer alles

gekristalliseerd was . daar er , ook bij de beste uitkomst , nog

een klein weinig kleurende stroop aan de kristallen kleefde.
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"VVaniiGor men , tot verklaring van een natuurlijk ver-

scliijnsel van groei , alleen eene verwijderde , dan wel kol-

Iccticve oorzaak aanvoert; wanneer men spreekt van tempe-

ratuur, grondsoort, bemesting, leeftijd, enz: dan is zulks

niet voldoende, omdat het niet juist genoeg omschreven,

niet wetenschappelijk is. De leer der nattiur eischt andere

verklaringen ; zij is gebouwd op de kennis van de eigenschap-

pen en onderlinge betrekkingen der stof; daaruit alleen laat

zij verklaringen gelden.

Met de rationele landbouwkunde is het niet anders, want

haar grondslag is een gedeelte van het gebied der natuur-

kundige wetenschappen. Wat zou het ook in een prak-

tisch opzigt baten, indien wij hier naar kollektieve oorza-

ken gingen zoeken. Zelve maar al te vaak gevolgtrekkin-

gen van oppervlakkige of niet begrepene waarnemingen

zijnde, missen zij het kenmerk van éénheid en bestendig-

heid. Het niet afzonderen van bepaalde , stoffelijke, agen-

tia bewerkt eene verwarring in de onderstelde oorzaken

,

verhindert de juiste waardering van elke afzonderlijk, en

van de invloeden , die zij weder op elkander kunnen

hebben.

Ook in het suikerriet moet de hoeveelheid en hoedanig-

heid van het technisch , voornaamste bestanddeel , van zulke

stoffelijke oorzaken afhangen.

Wij kunnen ons dit niet denken , zonder het begrip van

kontakt, van onmiddellijke aanraking tusschen de minerale

en organische deelen van het rietsap , in staat van oplossing,

in den fijnst verdeelden toestand en groote bewegelijkheid

vcrkeerende. Eene zeikere onderlinge verhouding tussclien diq

heterogene, elkander onophoudelijk beroerende molckulen,

eene verscheidenheid in den aard van sommige dier molecu-

len zelve, een overwegende invloed van sommige, door tal

of hoedanio'heid, deze omstandio;heden moeten de werkende
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tussclion- of naaste oorzaken zijn , waarvan het suikergehalte

in het sap afhangt.

Wat ons, naar de straks aangevoerde cijfers, voor de

hand ligt te vragen is

:

Bestaat er verband tusschen de hoeveelheid, dan wel de

hoedanigheid der suiker, en de hoeveelheid der zouten in het

sap opgelost?

Of is het welligt de hoedanigheid der laatste , die de sui-

ker beheerscht.

Of eindelijk, moeten wij naar de eiwitachtige stoffen om-

zien , tot oplossing van het gestelde vraagstuk.

Naar deze tabel , zijn de volgende betrekkingen gevonden

tusschen hoeveelheid van suiker en zouten. Ik zal hier tot

regt verstand , eene zekere rangschikking in acht nemen , een

hoog suikergehalte met de vergezellende zouten vergelijken-

de, en omgekeerd.

, Het buitenzoro;scho riet komt hier niet in aanmerkins:.

Suiker in 100

deelen riet.

Oplosbare zouten in

100 deelen riet.

In 100 deelen suiker

bevat aan
oplosbare zouten.

o

16,33

17,51

17,59

15,97

16,18

18,13

17,19

18,58

10,28

0,109

0,140

0,131

0,112

0,120

0,108

0,110

0,119

0,177

0,67

0,80

0,76

0,70

0,74

0,58

0,63

0,64

0,109

Gemicia. 17,12 0,125 0,73
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Is wollio-t zulk een hoos; zouto-elialtG alleen ontstaan door

de aanwcziglieid van eenig oplosmiddel in liet sap , b. v.

azijnzuur? — maar dan moest er tevens een hoog eiwitge-

halte zijn.

Zeker is het, dat, wanneer de vermeerdering der zouten

in het sap buitengewoon groot wordt, deze tevens groote-

lijks afwijken van de gewone zamenstolling.

Maar dat ook zelfs veel kleinere verschillen in do hoe-

veelheid der zouten invloed kunnen hebben op die der sui-

ker , zoo het maar volkomen dezelfde en onder dezelfde

omstandigheden gegroeide rietsoorten geldt, dit zou men

moeten opmaken naar de uitkomsten , onder no 380 tot 399 van

tabel A vermeld. Met een of twee uitzonderingen , was

steeds het sap van het korte riet meer zouthoudend , dan

dat van het lange ; en ofschoon het suikergehalte iets minder

standvastig daarnaar geregeld was , zoo is toch de gemid-

delde uitkomst , dat in liet sap van kort riet Y j g minder

suiker en ^ meer aan zouten voorkwam , dan in het andere

Indien wij eindelijk de vergelijking bepalen tot dezelfde

individuen , dan vinden wij, blijkens do nos. 368-379 der ta-

bel , de volgende gemiddelden
,

Suiker Zouten

de leden met knoopen 19,37% 0,294%
de knoopen alleen 18,50 „ 0,443 „

Terwijl de nos. 350-367 deze uitkomst geven.

Onderhelften 17,98% 0,0927^

Bovenhelften 16,16 „ 0,116 „

Elders heb ik reeds de opmerking gemaakt , dat , volgens

mijne analysen van het riet uit Borneo, het aandeel in de

oplosbare zouten naar boven, dat is in het jongere, door-

gaans minst sulkerhoudende-deel , was tot dat der onop-

losbare zouten afgenomen ; terwijl naar beneden toe het om-

gekeerde had plaats gevonden.
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In onrijp riet neemt dat overmatig aandeel Loven in het

riet nog toe , omdat hier ook de som der minerale stoffen

sterk is toegenomen , blijkens deze uitkomst , door mij ver-

kregen.

Minerale stoffen , in buitenzorgsch riet van bijna

droog berekend

2e lid van onderen 0,221'

H
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bcnedciKlocl , anders steeds het rijkst in suiker, armer dan

het topdeel is , jjiaa?' tevens meer dan driemaal zoo veel zou-

ten in het sap bevat.

De nos. 129 en 130 tegenover n°^. 125-128 en de n^s. 343

S15, 347 en 349 tegenover 442, 344, 346 en 348 toonen

tevens aan, dat in rijp riet, waarvan de oogen of knoppen

zijn uitgesproten , eene toename heeft plaats gehad van zou-

ten en van de minerale stoffen in het algemeen , maar dat

de suiker verminderd is. Met het voorgaande voert dit mij

tot het besluit, dat terwijl in elk nog groeijend deel van

het riet de suiker altijd beneden het normale gehalte is,

zulks een uitwerksel is van een te hoog bedrag van opge-

loste zouten.

De hoeveelheid suiker zal dus in riet, dat met elkander

vergelijkbaar is, namelijk van dezelfde soort, ouderdom en

grond, wel degelijk afwisselen, zelfs waar de zouten niet

aanmerkelijk in hoeveelheid verschillen.

Zijn de laatstgenoemde echter in groote overmaat aanwe-

zig, zoo als in de boven gegevene voorbeelden van het sa-

marangsche riet , dan wordt de regel toepasselijk , van welke

soort of van welken ouderdom het riet ook moge wezen.

De zamenstelling dier zouten is dan , met de groote ver-

meerdering , te zeer veranderd , om niet de overige invloeden

te overlieersclien.

Het is zeker grootendeels de hoedanigheid van den grond,

waardoor de hoeveelheid oplosbare zouten bepaald wordt.

Bij een onderzoek , dat ik hieromtrent op den grond

van den proeftuin te Genteng, en dien achter het labora-

torium alhier , heb aangevangen , is gebleken , dat , na be-

handeling met een mengsel van eón deel zeezoutzuur en

honderd deelen water, bij gewone temperatuur, de eerste

0,46%, de laatste O, 90% zouten had afgegeven. Nu zijn

de negen eerste rietsoorten te Buitenzorg, de aclit volgende

te Genteng gekweekt geworden.

3c SEKIE DL. III. 10
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Of de lioedanigheiJ der suiker in verband staat met

de lioeveellioid der zouten , die er in het sap mede ver-

bonden zijn, of zij in kristalliseerbaarheid aanmerkelijk is

toegenomen , ook daarop luidt liet antwoord tot heden ont-

kennend , echter met lietzelfde voorbehoud, als zoo even is

genoemd, en waartoe ik later een sprekend bewijs zal aan-

voeren. De voorbeelden onder n"s, 12, 13, 16, 23, 27, 28,

29, 30, 31, alle als volkomen gekristalliseerd voorgesteld,

bevatteden echter veel zouten, zelfs meer, dan in het bo-

vengenoemd gemiddelde, namelijk:

voor 15,87 suiker 0,125 zouten of circa 0,80^/^.

Omgekeerd zien wij bij de nos. 2, 8, G, 7, 8, 9, 10, 14,

15, 17, 18, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 57, 58 en 59, aangemerkt, dat er geene kristalli-

satie plaats had , en de hoeveelheid zouten was daar afwisse-

lend groot en zeer klein.

Met liet gezegde komt ook overeen het gelijktijdige

/remis van verband, tusschen de hoeveelheid zouten en

glukose, welke laatste als een beletsel tegen de kristalli-

satie te beschouwen is. Dit gemis blijkt uit de gemiddelde

uitkomsten mijner onderzoekingen van het buitenzorgsch

riet, in verschillende omstandigheden van leeftijd en groei.

Zoo men al uit het zamentrefFen van eene groote hoeveelheid

glukose, in de bovendeden van het riet, met een aanmer-

kelijk zoutgehalte, tot eenig oorzakelijk verband tusschen

beide wilde besluiten , dan vervalt dit besluit door de op-

merking, dat een nog hooger zoutgehalte met slechts de

helft der straks bedoelde hoeveelheid glukose gepaard gaat,

ja dat een ander, weinig van dit laatste A'erschillend , cij-

fer tegenover de laagste verhoudingen van zouten is ge-

plaatst, wij vinden toch.

260: 109 tr= 100: 42

129: 132 rzi 100: 102

142: 01 ti 100: 43

lil: 42 p 100: 38
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Dat de twee laatste evenrediglieden , die elkander vrij digt

naderen , beide op onbemest riet betrekking hebben , heeft

naar mij toeschijnt, geene beteekenis, omdat de eerste tot

bemest riet behoort.

Ook schijnt de invloed van de hoeveelheid der zouten op de

kristallisatie der suilier niet die der glukose aan te vullen.

Eene vergelijking toch van de cijfers, nevens n^'^. oö, 37,

08, 39, 43, 46, 47, 85 en 56- alle bchoorende tot volko-

men kristalschietende stroopen , leert ons , dat de tv^^ee hoog-

ste gehalten aan glukose, in zeer verschillende suikerkwan-

tums aanwezig (no 43 en 55) , aan zeer verschillende zout-

gehalten beantwoorden
,
ja dat de laatste , niet merkelijk bo-

ven eene andere, n° 38, staande, slechts 44°/^ van deszelfs

zoutgehalte, naar het sap bevatte, en dit heeft toch geenen

invloed op de kristalschicting gehad.

Ten aanzien van de hoedanigheid der zouten , als betrek-

king hebbende op de hoeveelheid of hoedanigheid der suiker,

dient vooraf iets gezegd ter aanduiding van de beteekenis

,

die ik hier aan de hoedanigheid der oplosbare zouten bijleg.

In twee opzigten verschilden de zouten, die na verbran-

ding der stroopen terug bleven , namelijk , door vochtig te

worden aan de lucht, en door op te bruisen met zuren. Het

laatste toonde aanwezigheid van koolzuur , het eerste wees

aan , dat dit koolzuur met alkaliën , waarschijnlijk alleen met

potasch , was verbonden.

Had er hevige opbruising plaats, dan kwam daarbij, ligte

smeltbaarheid van een gedeelte dier asch , zamensinterino- van

het geheel , moeijelijke verbraudbaarheid der kool : er was

eene groote hoeveelheid koolzure potasch aanwezig.

De asch , die vochtig werd in de lucht en met zuren op-

bruiste, was afkomstig van stroopen met eene ruime hoe-

veelheid organisch zuur, vermoedelijk appelzuur, dat aan

potasch gebonden was , In de meeste gevallen, vond ik het
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versche lietsap min of meer zuur reagerend , maar niet

altijd, en dan gaf de ascli ook geene merkbare opbruising

met zuren.

Indien ik dus van hoedaniglieid der oplosbare zouten van

het rictsap spreek , dan bedoel ik liier alsnog enkel die

,

welke de tegenwoordigheid van een plantenzuur in het sap

verraadt; en uit het orerzigt dier hoedanigheid, in verband

met de hoeveelheid en aard der suiker in eene gegevene

rietsoort aanwezig, zal de nuttigheid der plantenzuren in

het rietsap , en dus van de omstandigheden , waaronder zij

ontstaan, mqeten bewezen worden.

Zonder mij hier in te laten met de bijzondere "wijze van

vorming, met de eigenschappen van het appclzuur, herin-

ner ik alleen aan de algemeene wet, die de funktiën van

den plantenorganismus schijnt te beheerschen , namelijk

:

de dcsoxydatie van zuurstofrijke bestanddeelen ; — zonder de

aanwezigheid van de laatste , van een of ander plantenzuur

namelijk , in de vereischte hoeveelheid ,— geene bouwstof voor

die noodige werking der plantenorganen
,
geen of een ge-

brekkig plantenlcven.

Het valt raocijelijk te beoordeelen , of zich zulk een ge-

brek het eerst of enkel openbaart in de hoeveelheid der

produkten van het gewas , van de suiker in het suikerriet ,
—

dan wel tevens of voornamelijk, in het uitwendige voorko-

men, in de hoogte, omvang en uitstoeling. De uitkomsten,

die de twee onderscheidene gronden van den proeftuin te

Buitenzorg en Genteng hebben opgeleverd , het meestentijds

lao-e zoutgehalte en de zeer geringe lioeveelheid , soms vol-

komene afwezigheid, van koolzure potasch in de oplosbare

zouten , zonder blijkbare vermindering der suiker in

hoeveelheid of hoedanigheid, zouden mij doen overhellen,

enkel eene belette celvorming , niet eene verhinderde suiker-

vorming, als gevolg van zulk een gemis van plantenzuren

aan te zien.
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De vloeibare stof, uit een gedeelte waarvan de cehvand

zal te voorschijn treden, gaat daar binnen besloten, om

zoo te spreken, met hare organisatie voort , en doorloopt ach-

tereenvolgens de phasen van dextrine, suiker, glukose en

der zure ontbindingsprodukten , die met den dood van het

riet intreden.

In welk verband staat nu de bedoelde hoedanigheid der

zouten van het rietsap , tot de suiker , waarmede zij verbon-

den zijn?

Het gemiddelde der zes eerste voorbeelden, op pag 190,

geeft aan

17,78 suiker. i 0,011 zoutcu. 1 0,23 pGt.

15,31 .)

I

0,013 ..
I

0.28 .)

De drie volgende alle van den berggrond te Genteng.

Van no 11 tot 24, alle rietsoortcn van den sawahgrond

te Buitenzorg , bekomen wij gemiddeld :

16,88 suiker. 0,128 zout. 0,70 pCt.

en van de drie volgende.

17,36 „ 0,099 „ 0,Ö7 „

Er is vermeld , dat in de beide laatste en de eerste dezer

gemiddelden , de zouten alle , deels sterk , opbruisten en voch-

tig werden aan de lucht, terwijl bij de tweede weinig of

geene opbruising werd waargenomen. Dat nu het verschil

in de verhouding der zouten, vooral tusschen de eerste en

de beide laatste gemiddelden, aanzienlijk grooter is, dan

tusschen de eerste en tweede, is blijkbaar zonder invloed

geweest op het zoutgehalte, maar niet zoo de hoedanigheid

dier zouten. Deze heeft, in weerwil van het verschil in hoe-

veelheid, overwegend op het quantum van suiker gewerkt.

Het gemis van , of gebrek aan organische zuren in het sap

heeft de vorming van suiker belemmerd. Met andere woor-

den: de vorming van het plantenzuur, welks gedurige re-

duktie tot de eindvorming van suiker noodig is, heeft op-
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gcliouden , voordat de hoeveelheid dier suiker tot haar

maximum geklommen "was.

Het is dus niet zoo zeer de hoeveelheid, als wel de hoe-

danigheid der oplosbare zouten in het rietsap, die zijn

suikergehalte bepaalt; en hier kan ik niet verzuimen op te

merken , dat deze uitkomst eenig licht werpt op de wijze

van werkino; der meststof. Verreweo; het meeste riet, na-

meiijk, waarvan de oplosbare zouten sterk met zuren op-

bruisten , welks sap dus veel van het eigene plantenzuur

bevatte, was bemest geweest, en wel met guano, met ascli

of met beide. Dit geldt inzonderheid voor het riet, te Gen-

teug gekweekt , welks grond
,
gelijk gezegd is , weinig op-

losbare alkalische zouten bevat. Terwijl in den vruchtbaren

sawahgrond te Buitenzorg genoeg van die zouten voorhan-

den was, om gereedelijk in het riet te kunnen overgaan,

en de vorming van het noodige plantenzuur te voorschijn

te roepen, was daartoe te Genteng eene meststof noodig,

die of , zoo als de guano , tevens en vooral de endosmoti-

sche hoedanigheid van de celvliezen der wortelspitsen wij-

zigde.

Daar het buitenzorgsche riet te Genteng , — en dit was

daar , met uitsluiting van al de overige soorten , in zijnen

natuurlijken toestand ,— bemest zijnde , en meer en sterher

opbruisende oplosbare zouten bevatte , dan zonder bemesting,

zoo schijnt het mij duidelijk toe , dat die meerdere opgeno-

mene zouten enkel in oplosbare alkaliën bestaan hebben

,

waardoor weder eene grootere hoeveelheid plantenzuur in

het sap is te voorschijn geroepen.

liet verband tusschen dit alles, en de toename in volu-

me, uitspruiting, suikergehalte enz. die de bemesting op

het riet te weeg brengt, alles weder gezamelijk een uit-

werksel van meerder groeikracht, valt in het oog; zoomede

het feit, dat de jongste, als het ware meest levende, dee-



— 151 —

leii van liet riet ook altijd de meest steeds sterk opbruisen-

de zouten beA^atten. Hier echter is het suikergehalte door-

gaans lager; het quantum aan plantenzuur kan dus te hoog

zijn. Gelijk reeds plaatselijk vroeger is aangewezen , is ook

daar de glukose op haar maximum , en deze overgangstoestand

van de rietsuiker is juist een gevolg van den, naar gisting

gelijkenden invloed , die door zuren op haar wordt uitoefend.

De minerale stoffen van het samarangsche riet van 20

m. (zie no. 240 tot 24-i tabel A) vertoonden geen zAvecm van

opbruising met zuren. Het sap had dus hier zijn planten-

zuur verloren.

Pe medegedeelde cijfers kunnen ook eenlgzins aauAvijzen,

of en in hoeverre de aanwezigheid van plantenzuur in het

sap gelijken tred houdt met het gehalte aan glukose, dat

is, met de hoedanigheid der suiker, waarvan hare vatbaar-

heid tot kristallisatie afhangt.

Het oog slaande op de zes gemiddelden , waar de hoe-

veelheid glukose afzonderlijk is aangegeven , vinden wij naast

elkander gerangschikt.

Zouten,

sterk opbruisend,

dito dito.

dito dito.

Glukose. Suiker.

(3 en 5) 1,09 alles gekristalliseerd

(4 en 8) 1,23 eeulge dito.

(Il en 7) l.SG geeue dito.

Hier is dus, bij ongeveer gelijk sterke opbruising der

zouten , een groot verschil in de kristallisatie-vatbaarheid

,

die zich naar den gang van het glukose-gehalte schijnt te

regelen. Doch ik stem toe, dat geenszins de schatting van

de mate van opbruising, maar alleen eene regtstreeksclie

analyse der zouten ons kan leeren, hoeveel plantenzuur,

zijn karakter bekend zijnde, in het sap voorkomt. Bo-

vendien zijn in deze gemiddelden zeer uiteenloopende ver-

schillen verborgen.

Dalen wij tot de afzonderlijke cijfers af, dan vinden Avij^

meest bij sap , dat het volkomen kristalliseerde.
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In 100 dcelcn riet

In 100 deelen sap

Oplosbare zouten

Opbr : tot hevig opbr.

Oj^bruisend.

Glukoso percent.

0,83 tot 1,60

0,69 tot 1,60

(waar de opbruising het sterkst was , bestond ook de groot-

ste verhouding aan zouten), terwijl sap, dat volstrekt gecnc

kristallen gaf, de volgende verhoudingen opleverde

Glukose Yo
1,05 tot 1,90

1,40 — 2,83

Oplosbare zouten

Weinig tot sterk opbr.

Opbr. tot hevig opbr.
In 100 deelen riet

In 100 deelen sap

No 45 (zie pag 2 on 4 ) is, evenals n° 21 , in eenen wat

buitengewonen toestand. Het is hier wel niet twijfelaclitig,

dat de hoeveelheid aan alkali gebonden plantenzuur veel te

hoog was, zoodat en de hoeveelheid suiker gering en de

hoedanigheid, in weerwil van het lage glukosegehalte , slecht

was. Deze overmaat heeft dus hier in denzelfden zin ge-

werkt, als de overmaat van glukose in de bovenstukken

van dit en het sub 42 en 43 bedoelde riet. Wij zien hier

in het gewas zelf iets gelijksoortigs , als plaats heeft in som-

mige fabrieken, waar door bijvoeging van eene overmaat van

kalk, de kristallisatie belemmerd, ja soms meerendeels

verhinderd wordt. Ook de kalk heeft, naar het schijnt , althans

bij hooge temperatuur, het vermogen, om de rietsuiker in

druiven- of stroopsuikcr om te zetten.

Eene zekere bepaalde hoeveelheid alkalische zouten , met

het plantenzuur verbonden, moet dus noodzakelijk in het

sap voorkomen, om daarin het maximum van suiker te doen

ontstaan.

Doch het is mij nog niet regt duidelijk, welke betrek-

kinf»- er bestaat tusschen de hoeveelheid van dit zuur en

de kristallisatie-vatbaarheid van het sap, althans zijne

gehalte aan glukose. Welligt dat de eiwitachtige stolïen

,

a priori zoo geschikt te achten om de suiker te doen veran-

deren', hierop eenig meerder licht kunnen werpen.
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Ilct is reeds licriniiGrd, dat in volkomen rijp riet het

maximum van kristalliscerbare suiker, bereikbaar voor eenc

bepaalde soort van grond en klimaat , aanwezig is ; dat dit

maximum , na de rijpwording , wel gedurende eencn zeke-

ren , niet . voor elk riet gelijken termijn, bestendig blijft,

doch meestal vrij spoedig afneemt; dat de areometer dit

verlies niet zoo spoedig aantoont, omdat aanA-ankelijk een

gedeelte kristalliseerbare suiker wordt veranderd in glukose,

die evenzeer op den areometer toekent.

Voorts , dat de oplosbare zouten , stijgende , in hoeveel-

heid, naarmate de rijpheid nadert, daarna allengs afnemen,

waarin dan tevens het plantenzuur, noodig tot de vorming

van suiker , zal deelen. Ten gevolge hiervan , zou het

schijnen , dat de altijd voortgaande vorming van glukose

,

gedurende den groei , wordt vergoed door eene voortduren-

de vorming van kristalliseerbare suiker, maar dat, met het

verminderen van groei na het tijdstip van rijpheid, die ver-

goeding niet meer plaats heeft.

Eindelijk, dat het oplosbaar eiwit, vóór en na de rijp-

wording, in het sap gedurig blijft toenemen, waarbij zijne

betrekkelijke hoeveelheid en mate van vermeerdering, in

verband met de hoeveelheid en hoedanigheid der gelijktijdig

aanwezige suiker, nog te bespreken valt.

No 1, 4 en 5, alle goed kristalliserende stroopen voor-

stellende, bevatten gemiddeld, per 100 deelen riet.

18,53 suiker en 0,051 oplosbaar eiwit, verhouding 100: 0,28.

Nos 2, 3, 6, 7, 8, 9, alle niet kristalliserende stroopen

voorstellende , bevatten
,

gemiddeld 16,19 perct. suikeren

0,056 oplosbaar eiwit: verhouding 100: 0,35.

Dit alles Avas riet van den schralen berggrond te Gen-

teng, 12.^ maand oud. Het toont een gelijktijdig voorko-

men van weinig en slecht of niet kristalliseerbare suiker, en

een hoog gehalte van oplosbaar eiwit.
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Ik merk liier Avcclcr aan , dat de drie eerstgenoemde af-

komstig waren van riet , met ascli bemest. Het is , alsof

daardoor werd voorgekomen, dat in het riet te veel van eene

stof gevormd werd , die liet eiwit uit den lioutvexel kan op-

lossen.

De nos 11 tot 32, alle van riet uit het oosten van Java,

maar te Bultenzorg gekweekt, vertoonen ten deele de straks

genoemde verhoudingen nog duidelijker.

De nos 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 21, 2o, 26, 27,

28, 29, 30, 31 en 32, alle vermeld als goed kristalliseren-

de stroopen, geven gemiddeld per 100 deelen riet.

Suiker 16,58

Opl: eiwit enz 0,075

Verhouding 100: 0,45

No 14, 15 17 en 18 kristalliseerden niet. Het gemid-

deld suikergehalte is 17,16

oplosh : eiwit enz 0,112

verhouding 100: 0,64

Dit met het vorige vergelijkende , kan men , ook al wordt

gelet op het gemiddelde der uitkomsten , vermeld op tabel A
onder nos 3S0 — 399, geenszins onvoorwaardelijk eene ver-

mindering van suiker met of door de toename der oplosba-

re eiwitachtige stoffen aannemen; maar de verhindering der

kristallisatie door die toename schijnt op nieuw hieruit te

blijken. Zeker is het vreemd , dat in het eerste voorbeeld

eene verhouding van 0,35 op 100 zou bewerkt hebben , wat

in dit tweede bij de verhouding van 0,45 op 100 niet ge-

schied is. In dit dilemma zie ik voorshands geene ande-

re uitkomst, dan aan te nemen, dat de verschillende aard

der twee proefgronden, — zij het dan door eene andere za-

menstelling der zouten, daaruit door het riet opgeno-

men,— alle vergelijking tussclien deze twee pareu voorbeel-

den verbiedt.
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Bepalen wij ons tot de twee laatste onderling, dan heb-

ben wij weder gemis van kristalliscerbaarheid met eene vol-

strekte en betrekkelijke toename van oplosbare eiwitacbtigo

stoften of proteine-verbindingen.

Slechts twee van de zeventien, straks aangehaalde, num-

mers, nam: 23 en 25, naderen in het eiwitgehalte digt tot

de vier, waarbij de stroop niet kristalliseerde en welke zich

tusschen 0,0ö3 en 0,065 bewegen.

In de derde plaats kunnen de n^'s. 4-0 tot 49, buitenzorgsch

riet voorstellende, het vroeger gezegde op eene veel

meer in het oog vallende Avijze bevestigen. N"s. 43^ 40 en

47, alle volkomen kristalliserende stroopen , vertooncn ge-

middeld, per 100 deelen sap,

aan suiker en glukose 19,2

„ glukose 1,08

„ oplosb: eiwit stoffen .... 0,078

„ verhouding 100: 0,38

nos. 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, waar geene kristallisatic

plaats had, hielden gemiddeld weder, in 100 deelen sap.

aan suiker en glukose 9,30

„ glukose 1,67

„ oplosb: eiwitstoffen enz: . . . 0,092

verhouding 100: 1,13.

of drie maal zoo groot, als in de volkomen gekristalliseerde

stroopen, hoofdzakelijk ten gevolge van het meer dan dub-

bel zoo groote suikergehalte in de laatste.

Hier zijn dus vereenigd : aanzienlijke vermindering van

suiker en geheele verhindering der kristallisatic , bij eene

duidelijke toename aan oplosbaar eiwit, en een om '

50°/o
verhoogd geluiltc aan glukose.

Doch andere nummers van buitenzorgsch riet, mede te

Genteng gekweekt, schijnen al deze gevolgtrekkingen eens-

klaps te ontzenuwen. Ik bedoel de no\ oG tot 39 en 50
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tot 56. Dg nummers 36, 37, 38, GO, 55 en 56 mclclcn\

„alles gckrd," en zij geven gemiddeld per 100 declen riet

aan suiker en glukose 13,23

„ glukose 1,33

„ oplosbaar: eiwit, enz 0,071

verhouding 100: 0,54.

Op de nummers 34<, 35, 50, 51, 52, en 53 vinden wij

geen enkel met kristalliseerbare stroop, en voorts per 100

deeleu riet:

aan suiker en glukose 13,72

„ glukose 1,47

„ oplosbaar eiwit enz. .... 0,075

verhouding 100 : 0,^4.

Dus juist gelijk de vorige, terwijl het eenige verschil to

vinden is in de toename van glukose om l/lO*

Is hier derhalve de grootere hoeveelheid, hoofdzakelijk

met eenig plantenzuur verbondene, zouten, die in het kris-

talliseerende sap gemiddeld ruim 40°/^ hooger was, dan in

het andere, als de oorzaak van dit verschil in hoedanigheid

aan te zien ? En is dus het gehalte aan oplosbaar eiwit, te-

genover dat aan suiker alleen , een vergezellend , niet een oor-

zakelijk verschijnsel, afhangende van den~ vereenigden in-

vloed der minerale stoffen en het^ plantenzuur?

De hoeveelheid dextrine die , hoe gering ook , hior en

daar zal vermengd geweest zijn met de eiwitachtige stoffen,

weerhoudt mij , hierover broeder uit te weiden ; terwijl

toch ook verre de meeste der verkreo;ene uitkomsten het

boven gezegde bevestigen, namelijk: dat de vermeerdering

van oplosbare eiwitachtige stoffen en glukose, in het rietsap

doorgaans vergezeld gaat van eene vermindering der suiker

en der kristalliseerbaarheid , beide tot op een volslagen ver-

lies der laatste; terwijl dit verlies ook bij een hoog suiker-

gehalte kan plaats hebben.
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Als toepassing van al liet aangevoerde , zou ik tlians moe-

ten overgaan tot eene beschouwing van de omstandigheden
,

onder welke het rietsap het waarschijnlijkst zulk eene hoe-

veelheid plantenzuur, aan een deel der alkalische bases ge-

bonden , nevens oplosbare proteine-verbindingen , zal kun-

nen opnemen , als voor het bereiken van een maximum van

kristalliseerbare suiker noodig zijn.

In hoeA'^erre kan de grond daarop van invloed wezen ? Te

Genteng heeft , in het tweede kultuurjaar, eene , ofschoon ook

slechts geringe , vermindering plaats gegrepen in het volu-

me en het suikergehalte van het riet. Er heeft tegelijk

eene algemeene vermindering plaats gehad in de zouten van

het sap. Indien er , niettegenstaande de bewerking van den

grond , in dat eene jaar reeds meer van de noodige oplos-

bare zouten vercischt werd, dan door den invloed des damp-

krings alleen kon hersteld worden , dan is het gezegde een

bewijs te meer voor de ondoelmatigheid , om op denzelfden

grond twee jaren achtereen, zonder stilstand, hetzelfde ge-

was te planten.

Dit valt echter zamen met de werking der gezamelijke

minerale stoffen , en zal dus onder de algemeene gevolg-

trekkingen , aan het slot van dit stuk plaats vinden.

Ik deel hier nog mede , voor zooveel noodig , welke uitkom-

sten ik verkregen heb bij de analyse der zouten van eenigo

rietsappen, in zoo ver ik tot heden de gelegenheid gehad

licb , die uit te voeren.

In 100 deelen dier zouten zijn gevonden.

a rrobülingo-riet uit dcu tuiu te Biiitcnzorg.

h Hetzelfde " " " Genteng.

c Piirperbniin buitcnzorgsch riet « «

d Geel " " "

e Licht bntav. liet uit liet wcstcrkwaiticr.

f Ijruiur. dito (v;iu een aud. fair.) pn^iar. ca bcrn.

Pütasch
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Er zijn iii deze uitkomsten , hoe beperkt ook, tocli ceni-

ge bijzonclerlieclen , die de aandacht verdienen, namelijk.

De sawah o-rond van Buitenzoro; , even als die uit het wes-

terkwartier van Batavia, heeft cene veel grootere hoeveel-

heid potasch aan het rietsap geleverd, dan de schrale berg-

grond te Genteng.

Het in elk opzigt zoo voortreffelijke probolingo-rlet

heeft echter uit dien schralen grond veel meer potasch

kunnen opnemen , dan het trager groeijende en minder sui-

kerhoudende buitenzorgsche. Een blijvend cndosmotiscli

karakter der wortelspitsen schijnt dus aan riet , naar soort

of afkomst, eigen te zijn, waardoor zijne eigenaardigheid

bepaald wordt.

Dat die potasch vooral cene gewigtige rol speelt, bij de

vorming van het plantcnzuur , welks noodzakelijkheid tot

het ontstaan van suiker ik vroeger betoogd heb , schijnt mij

weinig twijfelaclitig toe.

Het lichtroodc bataviasche riet was van betrekkelijk nieu-

wen , liet andere van lang met riet beplanten grond , en te-r

vens tweede gewas of zoogenaamd paparau. In Aveerwil

van de katjang-bemesting, waren de zouten van het laatst-

bedoelde sap toch arm in het zoo noodige pliospliorzuur

,

verbonden met alkali.

Wat aan de som der opgegevene cijfers, c en f uitge-

zonderd , ontbreekt , bestond uit zouten van phosphorzuur

met kalk en magnesia , kiezelaarde, met sporen van ijzer-

oxyde, koolzuur, benevens soda en chloor.

Van dit koolzuur, hetwelk de maatstaf is van het appel-

zuur, vermoedelijk in het rietsap aanwezig, bevatte a eene

groote hoeveelheid, b slechts weinig, c zeer weinig d, e en

ƒ niets of hoogstens sporen.

]\Ien zou geneigd zijn , aan te nemen , dat in het pro-

bolingo-rict, uit den grond van Genteng, door phosphor-
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zuur is aangevuld, wat tot verzadiging der potascli aan

appelzuur ontbrak.

AYclke rol liet cliloorpotassiuin of sodium in deze sap-

pen speelt, kan ik nog niet met waarschijnlijkheid aangeven.

Zooveel is zeker, dat als de zouten in het sap zeer over-

vloedig waren , deze tevens aanmerkelijk veel chloor bevat-

teden en zeer spoedig vochtig werden , dat het sap weinig

suiker hield , en dat deze suiker niet of slecht kristalliseerde.

Dit gedeelte van het onderzoek is thans nog naauwelijks

aano-evangen.

Ik kom thans tot het laatste gedeelte van de zamenstel-

ling van het riet , en wel , tot zijne vaste , organische en

anorganische deelen,die men geheel zuivere, sapvrije ampas

zou kunnen noemen. Deze kunnen gevoegelijk te gelijk

beschouwd worden , zoo gezamenlijk , in betrekking tot het

sapgehalte , als onderling vergeleken.

Met het laatste zal ik eenen aanvang maken.

Dat er een innig verband bestaat tusschen de organische

en minerale bestanddeelen van het riet , ook tusschen zijne

vaste of houtige deelen en de onoplosbare minerale zou-

ten , is thans te wel en te algemeen bekend , om betoog

noodig te hebben, en dus kan ik mij hier onthouden van

aan te toonen , hoe noodzakelijk de laatst gemelde zijn voor

den groei van ons gewas.

Dit zoo zijnde , moet men ook aannemen , dat zij zullen

verschillen, naarmate de groei hiervan verandert, naarmate

de soort of hoedanigheid is , en eenmaal bekend zijnde met

hoeveel en hoedanig , dat in eene voortreffelijke soort wordt

gevonden , zullen wij eenen maatstaf bezitten , om de ge-

schiktheid van een' gegeven'' grond te bcoordeelen, ja ook

om die geschiktheid allengs daar te stellen , waar zij mogt

ontbreken.

Naar soort en afkomst heb ik de volgende verhoudingen

gevonden

,
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Het riet uit de drie eerstiienoemdc residentiün \vas di^to o
bij een in den laboratorium-tuin gekweekt, dat uit Clieri-

bon was van de fabriek Soerawinangong , waarvan liet terrein

vroeger reeds kortelijk is omschreven , en dat door de groote

Il oeveelheid minerale stoffen, de nieuAvhcid der gronden ver-

raadt.
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Van dit riet kan ik de zwaarte niet mededeclcn; maar

het mogt geenszins dik genoemd worden , daar de omvang

van liet gele riet tusschen 106 en 114, die van het roode

tusschen 93 en 112 ned. strepen afwisselde. Pletjapara-

glaga-riet was verre het dunste.

Het 2;ele riet uit Probolinsjo was van de fabriek Gendins:,

het roode van de fabrieken Soemberkarang en Kotta of

Oembool. De middelmatio-heid van het eerste teo-en over

de beide andere gele rietsoorten , en omgekeerd , de voor-

treftelijklieid van het roode uit Probolingo, tegenover dat

uit Soerabaja, blijkt onder anderen uit de vergelijking van

derzelver gewigt. Alleen voor de beide roode , afkomstig

van aan een grenzende fabrieken , en dus alleen strikt ver-

gelijkbaar, blijkt een verhoogd gehalte aan minerale zouten

,

gelijktijdig , met de meerdere zwaarte van het riet , dat , als

vroeger gezegd is, ook in alle andere opzigten uitmuntend

is te noemen. De uitzonderingen hierop, namelijk kort riet

met veel minerale stoffen , zijn , naar mijn gevoelen , ver-

klaarbaar, door de hoedanigheid der laatste.

In zulke gevallen is de verhouding veelal bovenmatig

groot , als hadde er eene werktuigelijke indringing , nevens

de vitale opneming, plaats gehad, dat natuurlijk den groei

van het riet benadeelt.

Zoo vond ik in purperbladriet
,
gekweekt op een plekje

gronds, nabij den mesthoop van mijn"' paardenstal, de ver-

bazende hoeveelheid van 1,24°/^ aan minerale stoffen , waar-

van 0,576°/q onoplosbaar, en daar het riet 8,5^^ houtvezel

bevatte, hield deze 6,78°/o daarvan in. Dit donker-pur-

pcrroode riet, waarvan één stoel twaalf stokken gaf, woog

gemiddeld slechts 0,77, de langste mat 1,85, de kort-

ste 0,90 n. el., de omvang was 90 n, strepen, het sap tee-

kende 9^, het riet bevatte 13, 73°/^^ suiker, maar deze was

niet tot kristallisatic te brengen. De proeven met dit riet

of SlilUIi DL. III. 11
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worden voortgezet, deels op denzelfden, deels op eencn

grond \an middelmatige vruclitbaardeid.

In denzelfden zin spreekt de verhouding van minerale

stoffen , ten opzigte van het bijna algemeene verschil in

zwaarte tusschen geel en rood riet, namelijk:

het gele bevatte gemiddeld 0,4 lOy
het roodo „ „ 0,3 i-i „

en in 100 deelen houtvczel werd gevonden.

ven het gele 3,12°/'o

van het roodo ^j''!^
?,

aan minerale stoften, en zulks, ofschoon in het tegenwoor-

dige geval, het gele gemiddeld slechts zeer weinig zwaarder

Avas , dan het roode. liet gehalte aan minerale stoffen in de ve-

zels van het roode riet van Samarang (rapoh) en Soerabaja , uit

den laboratorium-tuin, bedroeg gemiddeld slcclits 0,7 7Y^.

Ten aanzien van de monsters uit Cheribon is de verhouding

omgekeerd. Doch vooreerst weet ik niets bepaald omtrent

de gelijkvormigheid der gronden van die fabriek; ook is

het Kijong-riet, hier het laatste onder de roode, zeker eene

verbasterins: , en evenaart in zwaarte niet zelden het zAvaar-

ste gele, terwijl verder, deze rietstukken niet geheel verscli

zijnde, eene verandering van het sap, die bij het gele rasscher,

dan bij het roode riet voorvalt, ook een Aerandering in de

verhouding der onoplosbare zouten moet veroorzaakt hebben.

De invloed van den grond , van groeiplaats in het alge-

gemeen, is zeer groot geweest, blijkens de navolgende cijfers:

Bijzondcrliedcn.

Land.G.Sin-
doerin Biü-
tenz.nabij de

"T. V. Batav.

Wcster-
kwartier v.

Batavia

Minor, stoffen in 100 d. riet.
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Ilct waren vonuocdclijk dezelfde variëteiten, van kleur

meer of min bruinachtig purperrood.

t/J

o
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aïin niincrulc stoffen ; maar in de bijzondere voorbeelden

komen groote afwijkingen voor. Zoo "was het gele riet van

Probolingo , op beide groeiplaatsen , liet ligtste en tevens

liet rijkste in minerale bestanddeelen , als bestond hier eene

erfelijke eigenschap, krachtiger dan do invloed des bodems.

Er was tusschcn dit en de twee roode riet - variëteiten uit

dezelfde residentie, te Genteng, in gehalte aan minerale stof-

fen, even als in houtvezel , veel meer overeenkomst, dan

tusschen de gele soorten onderling. Letten wij
,

gelijk ik

geloof dat noodig is, vooral op de verhouding van minerale

stoffen in den zuiveren houtvezel en de zwaarte van het

riet, dan zien Avij bij het gele, vooral dat van de bergach-

tige, ongelijkmatig gevormde kweekplaats, eene onregelma-

tigheid, die bij het roode riet niet of veel minder wordt

gevonden.

Indien de standvastigheid , waarmede de minerale bestand-

deelen van het riet verbeeld zijn tusschen sap en houtvezel

,

iets bewijst , hetzij voor de bestendigheid der soort , of voor

de waarde van den grond, afgescheiden van het klimaat,

dan geven zeker de roode rietsoorten en de hellende, niet

sterk waterhoudende gronden den meesten waarborg tegen

verbastering. liet is inderdaad opmerkelijk, dat deze in-

duktie oorspronkelijk is uit resultaten der analyse, zoodat

zij een nieuw bewijs kan leveren voor het hooge gewigt,

dat de hoeveelheid en aard der minerale stoffen kunnen

hebben voor de hoedanigheid van het riet.

Tot opheldering voer ik hier aan , dat in de vijf voor-

beelden de volo;ende verdeeling der minerale stoffen heeft

plaats gevonden.
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Samaran£csch riet van Genten £!;.

Variëteit.
Minerale

stofTen.

Oropl.

stoflcji.

lluiitve-

zel.

^lincr.

stoiT. in

iiüutvcz.

Vcrlioiul.

tiiss. kü-

iüinlcnS.
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tong, tiissclicn SO en 00^/^ van do gnnsclie lioevcellieiJ,

maar eerst in hot tweede jaar , terwijl in het eerste door

twee der samarangsclie rictsoorten, slechts de verhouding

bereikt M-erd van het buitenzorgsche , namelijk 7G°/q.

Er heeft dus , met of door die tweede beplanting van den

zelfden grond met hetzelfde gewas, ecno vermindering plaats

gehad in liet aandeel, dat het sap van die minerale stoffen

bekomen heeft , of liever , terwijl in het tweede jaar eene

grootere verhouding daarvan door het riet is opgenomen

,

zoo is dat meerdere alleen aan de vaste deelen ten goede

gekomen.

Maar die vaste deelen zelve zijn in eeno nog grootere

mate toegenomen, ten gevolge waarvan zij , in het tweedejaar ,

voor eene gegevene oppervlakte, minder aan minerale stof-

fen bevat hebben , dan in het eerste.

De gemiddelde verhoudingen van oplosbaarheid der mi-

nerale stoffen komen , in het te Buitenzorg gekweekte riet

over 18ü4, zoowel het probolingosche als het samarang-

sche, weder nabij aan wat ik hier de normale zal noemen,

zijnde 76, door het buitenzorgsche riet zelf aangetoond.

Het samarangsche heeft ook hier, van 1853 tot 1S54, in

minerale zouten dezelfde wijziging ondergaan als te Gentcng,

met dit onderscheid echter, dat de toename in vaste deelen

geringer is geweest, dan van de daarin aanwezige minerale

stoffen. Deze zijn dus betrekkelijk rijker daarin geworden,

dan in het eerste jaar van kweeking.

Bij het probolingo-riet van Buitenzorg ziet men volko-

men hetzelfde, zoodat, althans naar deze uitkomsten, te

besluiten is , dat op vlakke sawahgronden , bij herhaalde

beplanting, dit gewas rasscher in anorganische, dan in orga-

nische vaste stoffen toeneemt, en dat het omgekeerde op hel-

lenden, onbebouwden grond plaats heeft. Trouwens , in den

laatsten was ook, priori, een spoediger afnemen van mine-
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raio, door het riet opneembare stoffen te verwachten, dnn

in den lang bebouwden en bewerkten bodem. Dat in weer-

wil hiervan , het riet ook in dien , niet of althans veel min-

der bewerkten grond , toch in het tweede jaar
,
per eenheid

van gewigt , meer zouten , dan in het eerste heeft opgenomen
,

hetgeen althans geene uitputting aanduidt , kan als bewijs strek-

ken voor den invloed , dien de bebouwing in het eerste jaar

reeds op den grond gehad heeft , en tevens voor een zeker

akkommodatie-vermogen in de celvliezcn der wortelspitscn.

Voortgezette kuituur en onderzoek zullen moeten leeren , of

bij volgende oogsten van dien berggrond , ook eindelijk de

mate van toename in zouten grootor zal worden , dan die

in houtvezel, zooals te Buitenzorg reeds dadelijk heeft plaats

gehad.

Wij moeten hier weder de standvastigheid der roode riet-

soorten uit Probolingo erkennen , daar zij te Buitenzorg de-

zelfde verdeeling der minerale stoffen , als te Gentong, be-

houden hebben, namelijk tusschen 80 en 90°/^ in den hout-

vezel of onoplosbaar. Bij deze is dan ook te Buitenzorg

de toename voor het tweedejaar, in minerale stoffen slechts

weinig grooter geweest , dan die in houtvezel : met al de gele

of zooiïenaamde witte soorten was het anders gesteld.
CD O

Terwijl, bij overrijpheid, het samarangsche riet, zoo wol

te Genteng als te Buitenzorg, is voortgegaan met toenemen

in minerale bestanddeelen , is daardoor te Genteng , bij de

onveranderde verhouding van houtvezel , deze aanmerke-

lijk in mineraal gehalte toegenomen , meer nog , dan. in de

tabel is uitgedrukt, wegens den storenden invloed van het

Sembong-riet, dat hier (en menigmaal), eene grootere nei-

ging tot verhouting aantoont, dan het m: Oerang. Maar

te Buitenzorg had dit laatste toen veel in sap verloren, en

er was in het nog aanwezige zooveel meer, dan vroeger,

van de minerale stoffen opgelost, dat wij hier dezelfde ver-
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houding van organische en anorganische stoffen , in den

houtvezcl terug vinden, als in 1853. De vermeerdering in

zouten is dus hier bijna uitsluitend op het sap gekomen,

terwijl zij te Genteng aan de vaste deelen van het riet was

toebedeeld.

Mcrkwaardio- is hier alweder de bestendio-heid van het

probolingo- riet. Verhouding van minerale stoffen , van der-

zelver onopgelost aandeel , van houtvezel , en dus ook de

organische en anorganische zamenstelling des laatsten , zijn

zeer weinig veranderd.

Ik kan mij niet onthouden, hierbij te herinneren, dat

juist dit riet langer, dan eenig ander, na het tijdstip van

rijpheid , zijn gehalte aan , en de kristalliseerbaarheid der

suiker behouden heeft, en tevens de geringste hoeveelheid

glukose bleek te bevatten.

Daar bemesting altijd op eene min of meer groote ver-

andering van het karakter der gronden uitloopt, en vol-

gens het boven verhandelde, een verschil in opname en

verdeeling der anorganische stoffen het gevolg daarvan

is, zoo moet bemest riet ook hierin van het onbemeste

afwijken

.

Dit is zoo begrijpelijk , en de overige , voor landbouw

en fabrikaadje regtstreeks meer beteekenende veranderin-

gen , door goede bemesting in den groei van het riet te

weeg gebragt , zijn vroeger zoo overtuigend aangewezen

,

dat ik mij hier zoude kunnen onthouden, zulks nog door

cijfers opzettelijk te staven.

Doch het physiologisch belang , en ook nog het landbouw-

kundige, want niet alle bemesting heeft in denzelfden zin

gewerkt, sporen mij aan, nog deze uitbreiding aan dit ver-

slas; toe te voeo-en.

Door berekeningen, aan de opgaven der hoofdtabel ont-

leend , bekomt men het volgende overzigt.
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gosclireven
,
geldt dus bijna uitsluitend voor het gele riet.

Ilct roode, ofsclioon uit Samarang, vertoont weder dezelfde

onverandelijklicid , als dat uit Probolingo.
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Uit tabel A zijn ecnige besluiten af te leiden, namelijk.

1. In het bemeste riet, met gedeeltelijke uitzondering

van dat , waarbij kalk gebezigd -was , is de A'erliouding A-an

minerale stoffen kleiner geweest, dan in liet onbemeste.

2. In liet bemeste Oerang-riet vinden wij , met dezelfde

uitzondering, minder lioutvezel dan in het onbemeste.

3. In het, met guano bemeste gele riet, is een grooter

aandeel in de minerale bestanddeelen door het sap opgeno-

men, dan inliet onbemeste: het verschil is echter niet aan-

merkelijk.

4. Het roode riet heeft hierin door de guano geene ver-

andering ondergaan , terwijl de asch en kalk in dit ojizigt

zonder noemenswaardigen invloed zijn gebleven.

De gevolgtrekkingen sub 1 en 3 zijn ook uit tabel B
te maken , doch alleen tijdens het bloeijen. Hier vinden

wij echter geene vermindering van houtvezel in het bemeste

riet.

Ik maak hier de opmerking, dat het sap uit dit riet eerst

tot kristallisatie was te bremzen, toen het IG' maand oud

was. Juist toen was de verdeeling der minerale stoffen tus-

schen sap en hout in het bemeste en onbemeste nagenoeg gelijk.

Het sap van het bemeste schijnt dus, tijdens het bloeijen,

te veel (10°/^), dat van het onbemeste te weinig (18°/o)
'^'^^

die stoffen bevat te hebben , om te kunnen kristalliseren.

Van het riet van 16.5- maand is alleen datgene berekend,

wat gebloeid had ; er was toen een groot gedeelte , dat gee-

ne bloemstengen had uitgeschoten. Hier zien wij in het

bemeste eene grootere verhouding van minerale stoffen

,

dan in het onbemeste; alsof, eenmaal de staat van rijp-

heid bereikt zijnde, een sneller verloop van groei, een ge-

makkelijker doorlatingsvcrmogen in de Avortelspitsen heeft

plaats gevonden ; want in tabel C en D , ofschoon riet van

eencn anderen grond voorstellende, vinden wij na de rijp-
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held, dezelfde vermeerderde opname van minerale stoffen in

liet bemeste boven het onbemeste riet; zoodat de verhou-

ding omgekeerd is van die , twee maanden vroeger gevon-

den. Tabel E echter maakt hierop sveder ecne uitzonde-

ring voor het gemiddelde, daar het riet, van de fabriek

Kotta of Ocmbool afkomstig , weder den straks genoemden

rescl volgt.

Tabel C bevestigt weder de gevolgtrekking, boA'cn sub

1 gemaakt, en hetzelfde geldt ook, ofschoon in veel gerin-

gere mate, van de twee volgende.

Terwijl het dus wel een algemeene regel schijnt te wezen,

dat bemest riet in den staat van rijpheid , in verhouding

tot zijn gewigt, minder minerale stoffen bevat, dan onbe-

mest, heeft toch niet alleen de aard A-an den grond, maar

ook de, door afkomst verkregenc erfelijke eigenschap van

liet riet zelf, eencn duidelijken invloed op de mate van die

uitwerkins: der bomcstinn;.

De gemiddelde verhoudino;en staan tot elkander aldus.
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Een te grootc toevoer van anorganisclie stoffen in het

riet, dat ik hier door vdneralisatle zal uitdrukken, is onge-

twijfeld nadeelig voor zijnen groei en suikergehalte; in

den staat van overrijplieid zien "vvij de suiker af- , de minera-

le stoffen sterk toenemen. Dat de bemesting , al naarmate

de gebruikte stof is , den groei van organische deelen meer

beü'unstiirt en tevens deszclfs volume, uitstoeling , suikero;e-

lialte enz. doet toenemen ; dat zulks meer uitkomt op den

schralen , nog weinig bewerkten , dan op den vruchtbaren

lang bebouwden grond, meer in een ongunstig, dan in een

gunstig klimaat, bij de middelmatige, dan bij de goede,

voortreffelijke rietsoorten , — dit alles zijn bewijzen in dezelfde,

rijxtini»;, en door dit aan te toonen, hebben de gedane on-

derzoekingen en vergelijkingen zeker eene praktische waarde.

Wat sub 2 voor het Oerang-riet is aangegeven , is niet

op elk afzonderlijk voorbeeld der overige rietsoorten en ta-

bellen toepasselijk. Nemen wij echter ook van deze het

gemiddelde , in staat van rijpheid , en sluiten wij den kalk

buiten , dan bekomen wij , als gehalte aan houtvezel.

In bemest riet. In onbemest riet.

Zond. min. stuf.

ü,lü %
I\Ict min. stof.

••''-" /c

Zond. min. stof.

9,G4 7,

Met min. stof.

9,87 %
Ik ben dus geneigd , ook deze tweede gevolgtrekking

algemeen geldend te achten.

Het derde punt, reeds boven als onzeker gesteld, wordt

niet gestaafd door de overige uitkomsten. Wij zien in deze

eene groote verscheidenheid, en toch geeft de berekening

voor het gemiddelde, zoo wij alleen het rijpe riet met goed

kristalliserend sap in aanmerking nemen , hetzelfde getal

voor onbemest riet, namelijk GO^o "^^^'^ ^^ ^^^^^ ^^^ mine-

rale Litulicn, als behoorende aan du Miste dcclen.
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Opmerkelijk is het , hoezeer dit overeenkomt met de uit-

komst van het buitenzorgsche riet ,
16 i maand oud, toen zijn

sap voor kristallisatie vatbaar was.

Het gele, onbemeste riet van Soerabaja, 121- m. oud

(tabel D) leverde geene kristalliseerbare suiker, maar het

twee maanden oudere, wel en volkomen. Zou een aandeel

van 66 en 69°/^ van de som der aanwezige zouten in de

vezelen van het riet dan het minimum wezen? Maar

in het roode uit Soerabaja, ibidem, bedroeg dat aandeel

slechts 51°/o, en toch kristalliseerde het sap volkomen. Doch

dit riet leverde , 2 maanden ouder zijnde , weder een sap ,

dat volstrekt onkristalliseerbaar was , en het aandeel M'as

toen tot 30Yq gedaald.

Er heerscht hieromtrent verschil tusschen de roode en gele

of witte rictsoorten. Zoo werd het sap van het roode uit

Samarang, van 14^ maand, (tabel C, bemest en onbemest)

volkomen en fraai gekristalliseerd, ofschoon slechts 42 en

55°/o ^^^' minerale stoffen in het hout bevat waren , ter-

wijl dat van het gele, onmiddellijk daarboven, met 47°/^

voor dit aandeel , onbemest , niets dan stroop , bemest , slechts

enkele kristallen opleverde.

Doch het dient herinnerd, dat het roode riet doorgaans

een veel kleiner gehalte aan minerale stoffen bevat, clan

het gele, en dat derhalve een grooter aandeel daarvan in

het sap kan bestaan, hetwelk te gelijk, op 100 deelen sap

of suiker berekend, kleiner is , dan bij het gele riet.

Dit is dan ook wel het ware oogpunt, waaruit Avij dit

onderwerp te beschouwen hebben , en dat de , sub 4 ver-

melde, gevolgtrekking algemeen maakt in dien zin, dat het

roode riet in onverbasterden staat minder gemineraliseerd

zijnde , ook een zuiverder , meer suikerhoudend sap geeft

,

en minder wordt aangedaan , door verandering van grond

(waarin ook bemesting ligt opgesloten) of klimaat , zoo lang
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namelijk zekere grenzen daarbij niet worden overschreden.

JNIaar niet vergeten moeten wij , wat reeds vroeger is aan-

gemerkt, dat hierbij ook, en welligt in de eerste plaats,

de hoedanigheid , de zamenstelling dier minerale stoffen in het

spel komt , ofschoon het blijkt , dat , waar de hoeveelheid be-

gint te schaden , dit voornamelijk, zoo niet uitsluitend , ont-

staat door de toevoeging van andere minerale verbindingen.'

Te groote hoeveelheid en verandering van hoedanigheid zou-

den dan ongeveer synoniem zijn.

Ik kan nog slechts enkele voorbeelden aanvoeren van de

zamenstelling der minerale stoffen van het geheelc riet , of-

schoon zij reeds voldoende zijn , om te doen zien , in welk

opzigt die van den houtvezel van die uit het sap verschillen.

In 100 deelen dier stoffen was bevat.

Kietsoorten.
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iïaans meerdere zachtheid van het Liatstirenoenulc wel over-

eenstcmt.

Vergelijkende ontledingen der minerale stoften van het

sap en van de zuivere houtvezelen derzelfdc rictstokken

kunnen dit punt alleen ophelderen. Zij kunnen welligt lei-

den tot het vinden van eene zekere evenredigheid tusschcn

de hoeveelheid en hoedanigheid der suiker aan de cenc , en

de hoeveelheid potasch , organisch zuur
,
phospliorzuur en

kiezelaarde aan de andere zijde. Dit is nog eenc opgave

,

der uitvoering waardig. Zij heeft echter hare moeijclijkhe-

den , daar het uitwasschen der laatste sporen van sap uit

de geperste vezelen geen' waarborg geeft , dat men enkel

de eigenlijke zouten van het sap, en niets meer, in het

vocht heeft bekomen.

Hoe het riet , in opvolgenden ouderdom , en in zijne ver-

schillende deelen , in mineraal gehalte afwisselt , is reeds vroe-

ger genoegzaam toegelicht, en de gevolgtrekkingen daaruit

lioircn derhalve voor de hand. Zij verschillen niet wezen-

lijk van die, bij de behandeling der andere riet-bestanddee-

len aangevoerd. sjtbêws O'ioior

De verhouding tusschen de vaste en vloeibare deelen van

het riet kan, ook bij volkomene rijplieid, zeei' uiteenloo-

pcn. De omstandigheden, waarvan dit afhangt, zal ik hier

kortclijk behandelen.

Naar afkomst en soort gerangschikt, bestond het riet,

onbemest, uit de volgende verhoudingen sap en hout.Yfï^el.
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Kwcekplaats. OiiJcrJ. Sap. lloutv.

ri-übul.

Soernb.

Saiiiar.

Eiiitt'uz.

Batavia.

Fabr. Gending geel . . .

¥. Socmb. kar. paarsclir.

" Kotta piirpeiTooJ, . .

" gi-'^l^

» // bruinrood . . .

M. Oeraiig groeiigeol . .

" Kapuh bruiuroüd . .

' " purperbrnin.

" " bruinacbtigr.

1'\ P. kücda paarsrood. .

» " bruiurood. .

BuitcuzorjT.

Gentcng;.

Land Goeng Siud.

Wcsterkw. van

Batavia.
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Do ongst heeft beide koeren in Oktober pkiats gcliad.

In hot jaar ]854 waren de grenzen tusschen oost- en west-

moesson in dit gedeelte van Java, verder van elkander en

iets beter gekenmerkt, dan, zoo ver ik weet, in het Bui-

tenzorgsche nog heeft plaats gehad.

Het kan zijn, dat deze wijziging in het klimaat haren

invloed gehad heeft op de verhouding tusschen de vaste en

vloeibare deelen van het riet, alhier gekweekt.

Met die vermindering in sap ging, hot minst in het riet

van Probolingo, eene afname van zijn soortelijk gewigt

en suikergehalte gepaard , die wel niet groot was , maar toch

opmerkelijk, omdat zij de rigting schijnt aan te vangen, die

het buitenzorgsche en bataviasche riet reeds voltooid hebben.

Dezelfde oostelijke rietsoorten , uit den gentengschen

proeftuin, gaven deze verhoudingen.

Afkomst. Ouderdom. Snp. Houtvezel.

Tabr. Driugo
,

geel . . . .

•r GnnJiug, bruinrood.

'/ S. Karaug »

" Kotta, ulij f bruin. .

Socrabnja ,
geel

l'abr. M. (Jerang
,

geel. ,

>i •' ^^emboug " .

-/ " Rapüh , rood. .

n Kijong .' .

I2| M.

13 M.

13' M.

92,14 »

91,23 ./

90,94 »

90 S7 "

80,22 '/

89,57 "

89,72 "

93,38 "

94,Ü3 "

7,8G

8,77

9,0G

9 13

13,78

10,43

10,28

7,02

5,98

De verscheidenheid is hier veel grooter, dan in het te

Luitenzorg gekweekte , wegens de zoo ongelijke vorming van

den grond, waardoor de lucht over kleine ruimten, zeer

ongelijkmatig kan inwerken.

Het probolingosche minst daaraan blootgesteld geweest zijn-

is gelijkmatiger in zamenstelling gebleven; het gele name-

lijk, had 92,14 sap en 7,8G% hout, het roode gemiddeld

91,07^ sap en 9,00V^ hout; beide ongeveer §% verschil-

lende met het boven genoemde gemiddelde over al de oos-

telijke riotsooiten.
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De zoor ongunstige stand van het soeraliajasclie en het

roodc samarangsclie riet heeft, vreemd genoeg, in hot eer-

ste liet sapgehalte verlaagd , in het laatste verhoogd , inet

gelijktijdige verlaging van het suikerbedrag ; terwijl het gele

saraarangsche , dat gemiddeld 89,G4 °/o ^^P ^^"^ 10,30°/^

houtvezel bevatte, den gang van het (gele) soerabajasche hier

van verre volgende, overeenkomstig hetgeen op do naast

vorige bladzijde gezegd is , in sapgehalte is afgenomen , en

tevens in suiker. Immers in het samaranirsche riet werd

£i:evonden.
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indorJaad oene verhouding van bijv: 95"/^ aan sap, en

een e evenredige verhooging van die der suiker gevonden

wordt, even als beide in dit klimaat, schoon niet gelijktij-

dig even sterk, afgenomen zijn.

De invloed van ouderdom en aanverwante oorzaken op

het sapgehalte van het riet is, zonder dat daartoe hier

aanmerkingen noodig zijn , uit vroegere beschouwingen

duidelijk geworden. Slechts om den algemeenen gang der

sapverhouding te doen zien , volgt hier eene korte zamen-

stelling van riet in opvolgende perioden van groei.

Buitenzorgsch riet van Genteng.

Zameustcllnig.



— 183

Afkomst en soort.
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Afkomst en soort.
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door guano, maai' tevens I^otor van hoodaniglicid wordt. Dit

is cclrtcr nog niet veel meer dan een vermoeden te noemen.

Ik kan du.s wel niet ver van do waarlieid af zijn , door

aan te nomen , dat in het westelijk gedeelte van Java ge-

middeld minstens HO percent sap in hot riot voorkomt.

Dit gehalte wordt reeds drie ;i vier maanden xóóv het tijd-

stip van rijpheid bereikt, en de veranderingen, die dan in

het riet voorvallen , Ijestaan in ecnc langzame vermeerde-

ring van ojdosijaar eiwit, oenen teruggang in d»; hoeveelheid

ojjlosbarc zouten, waarschijnlijk gepaard met ceno verande-

ring in dcrzelver zamenstelling, in ecno vermindering van

glukose, en eene toename van kristal liseerbare suiker. Ten

gevolge van dit alles, nemen de belemmorcndo vreemde

stoffbn zoodanig af, dat de kristallisatie der suiker mogelijk

wordt.

Na den staat van riji^heid bogint , meer of minder spoe-

dig, een verdere teruggang van het quantum aan sap,

dat van ojdosbaar eiwit blijft daarbij toenemen on hot ge-

halte aan oplosbare zouten begint nu mede te vermeerde-

ren , zoodanig dat van de gehcelc massa aan minerale stof-

fen, die zelve steeds dóór Idijven afnemen, een gedurig aan

wassend gedeelte in het sap wordt opgenomen.

Er heeft dus, van alle zijden eene koncentratie plaats

van deze bestanddeelen van het riotsap , en de uitwerking

daarvan, althans het gelijktijdig verschijnsel, is, verminde-

ring van suiker , toename van glukose , verlies van kristal-

lisecrbaarhcid.

Die nieuwe aanvoeren van oi)losbare eiwit en minerale

stoffen zijn niet anders verklaarbaar, dan door (h: vermeer-

derde vorming van een zuur, welligt de omzetting van

appel- in azijnzuur, waardoor de zoo even genoemde stoifen

uit de lioutvczelen worden opgelost. Daardoor kan tevens

rcgtstrcek» , de omzetting van suiker tot glukose worden ^
te
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•\veeg gcbragt, terwijl do laatstgenoemde zelve een begin

van overgang van suiker tot azijnzuur uitmaakt.

Ik aclit het , op vroeger aangegeven gronden , waarschijn-

lijk, dat het riet uit de oostelijke residentiën van Java

meer dan 90[| aan sap bevat; ja dat dit tot 95 g^ kan stij-

gen. Hoe groot is dan niet het verlies aan sap, dat in

de fabrieken wordt geleden , daar wij weten , dat er ge-

middeld slechts 65J} door persing verkregen wordt.

Elke honderd liters verkregen sap zou dan met een ver-

lies van ruim vijf en veertig liters verzeld gaan , en ook

met afrekening van de tien perct aan vocht, die de meest

luchtdrooge ampas als minimum bevat , blijft het verlies

nog altijd meer dan een derde bedragen , van hetgeen men

door persing verkrijgt, en verkrijgen kan.

Dit laatste moge eene vreemde bewering schijnen , en

zou het ook werkelijk zijn , indien men het persen van

suikerriet fabriekmatig zoo streng kon uitvoeren, als men

bij alleenstaande proeven in het klein kan verrigten. Dan

voorwaar zou het onvergeeflijk zijn , indien men een voor-

werp uit tien deelen watervrije stof en minstens vijf en

twintig deelen vocht bestaande , als volkomen uitgeperst

beschouwde en wegwierp. y/yuiiio

Het laatste behoeft in geen geval te geschieden , en dit

uitgeperste vindt dan ook eene, ofschoon zeker niet de

meest voordeel gevende , aanwending op Java. Maar is het

welnoodig, dat ik hier betooge hoe iets, op zich zelf winst-

gevend , verlies kan berokkenen , door den tijd en arbeid

,

die tot het erlangen van die winst noodig zijn? dat de

tijd, welken de cilinders voor elke omwenteling, moeten

besteden, om de vezels van het riet tot den hoogst bereik-

baren staat van droogte te brengen, nevens den daaraan
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besteden arbeid, te hooger in prijs stijgt, naarmate de am-

pas tussclien de cilinders , in gelijke tijdruimten , minder sap

loslaat? (want deze kleinigheid wordt in een geldelijk op-

zigt groot dewijl zij, in een oogstjaar, millioenen malen

verveelvoudigd Avordt). Is het niet blijkbaar , dat die tijd

op Java dubbel kostbaar wordt , omdat , zoo eene bepaalde

hoeveelheid riet niet in eenen bepaalden tijd kan worden

vermalen en verwerkt, men het aantal molens zeer zou

moeten vermeerderen , ten einde geen zuur , dor of over-

rijp riet te vennalen , en de gebruikte velden in tijds , tot

beplanting met volksgewasson , weder te kunnen afstaan?

Ik zal verder niet spreken over de kansen dat , door het

digt aanschroeven der cilinders , een middel , om zonder

tijdverlies meer sap te bekomen, derzelver assen gebroken

worden, waardoor al dadelijk nieuwe onkosten en, in een-

land als Java , veel meer tijdverlies , dan in Europa ont-

staat ; tenzij eene fabriek genoegzaam voorzien zij van hulp-

cilinders , om den arbeid, gedurende het langwijlig herstellen

van de beschadigde , onafgebroken te kunnen voortzetten.

De bezitter van de gunstig bekende fabriek Ardi-redjo^

in Pasoeroean, de inderdaad ijverige en zaakkundige kapi-

tein der Chinezen , Oei Hok-Ing , liet in 1850 op mijn ver-

zoek en in mijne tegenwoordigheid, zijne cilinders op het

digts aanschroeven, en hield toen, volgens de onmiddellijk

uitgevoerde weging, 30^ ampas over. AYas die vermeer-

dering van 5 op (i5 deelen of van bijna S^ aan sap, do

kosten waardig, die hij in genoemd jaar reeds tweemaal

had moeten dragen, om de gebrokene cilinder-assen te la-

ten herstellen? Ik betwijfel het zeer, en voeg hier boven-

dien kortelijk de uitdrukking van mijn gevoelen bij, dat

het houtige weefsel van het suikerriet, grover dan dat van

den beetwortel en minder zamendrukbaar zijnde, in zijuo

tusschenruimten ook meer gelegenheid aan het overblijvende
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sap verschaft, om zich aan den invloed der noodzakelijk

kortstondige persing te onttrekken , en dus in de ampas

aanwezig moet blijven.

Er is naar mijn inzien , tot het wezenlijk voorkomen van

dit verlies aan sap
,
geen ander middel , dan de zoo goed

mogelijk geperste ampas ten spoedigste te onderwerpen

aan eene uitwassching met water, waarbij de drie volgende

voorwaarden zijn in acht te nemen.

1. Telkens nieuwe ampas met het reeds verkregcne af-

treksel te behandelen, tot dat het vocht ongeveer het ge-

wone soortelijk gewigt van rietsap verkregen heeft.

2. Dezelfde ampas zoo dikwijls mot versch water uit te

trekken , tot dat het verkregen vocht slechts bijv. 2° B. tec-

kent. Het zal bij dat alles een vereischte wezen de ampas

zoo veel mogelijk ongebroken te laten, dewijl anders het

weder uitpersen te bezwaarlijk zou gaan.

3. Het ter uittrekking dienende water met eene zekere

hoeveelheid, bijv. één of een half pcrct. dubbel zwaveligzu-

ren kalk te vermengen, om uit het verkregen sap kristalli-

secrbare suiker te bekomen.
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leden, ei Aanmerkin2;en.

ntwijdte 1 bij 5 vt. , velden meer dan 20 jaren lang met sui-

'plantwijdte was 5 vt.
"

» 3 bij 6 vt.

u 5 vt. D

rond klciachtig, veelal mocrass'g, dikwijls overstroomd, vlak

fen laag. Lang met suikerriet beplant.

knd met veel zand {gemengd, droog, hellend, aan den voet

van het gebergte. Voor het eerst met suikerriet beplant. .

igc tint.

Van n°. 109 tot 123 is nH^dcn oogst van 1S53, zijnde

• het eerste gewas van het oorspronkelijk uit Probo-

lingo ontvangen riet.

Het sap van een aantal stokken ondereen toekende 11 i^° B.

1* n°. 123 tot 1G5 is uit den oogst van 1854, van stekken

uit den tuin alhier voortgekwcekt.
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«McBnrtoSthd.lug.
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inheden, en Aanmerkingen.

>t saj) teekende ruim 9°,5 B. ) Hiernaar is Let siiikergehaKe

' moeijelijk Ie verbranden, de usch vervloeide.

lid van onderen.

binnen roü

roenjjeel.

groenachtig g

fuinachtig geej

geelgroen.

:oenachtig b

ainbergeel.

sel niet groen?

roodachtig ge
i'uingeel.

roodachtig ge

iel.

dito met brui

el met bruine

geel met groe

oebel, matgee!

dito.

iebel, bruingc

dito helder

l.

knoop.

dito

dito

dito

dito

dito

dito

dito

juist onder het uitspruitsel.

I

Het in verdund zeezout-zuur oplusb. gedeelte
der asch bedroeg bij

N°. 342
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V E R II

Kr. suiker

100 do

T S A r.

-Jrk inpjcn.

Gevonden.





BEANTWOOKDING DER VRAAG, OF HET SAP
DAT IN DE AMPAS TERUGBLIJFT, MEER
SUIKERHOUDEND IS, DAN HETGEEN

MEN DOOR PERSING REEDS
HEEFT VERWIJDERD.

Dewijl dit punt te zamen valt met het andere, of het

laatst uitgeperste sap zwaarder dan het eerste is
,

ge-

loof ik die beide onder het gestelde hoofd, te mogen be-

handelen.

De heer Wray zegt ergens in zijn werk „ The practical-

sugarplanter ," dat in de cellen van het riet kleine suiker-

kristallen zijn waar te nemen , en grondt onder anderen

daarop zijn voorstel om , ter verkrijging van eene zoo groot

mogelijke hoeveelheid suikervocht , de ampas , van tusschen

de cilinders uitkomende , dadelijk met stoom of met water

in hoogst verdeelden toestand, te bevochtigen.

De oplossing der vooronderstelde kristalletjes alsdan ge-

volgd zijnde, zou de half doorweekte ampas, op een metaal-

doek zonder eind naar een tweede stel cilinders gevoerd , en

daar aan eene hernieuwde persing onderworpen zijnde

,

ongeveer zoo veel minder suiker terughouden, als de ver-

dunning van het vocht bedroeg.

Het kan mijn oogmerk niet wezen , hier de doelma-

tigheid dezer wijze van uitwassching te beoordeelen. Al-

leen was te onderzoeken, of in het ampassap de verhou-

din'^'- van water tot suiker kleiner is, dan in het rietsap;

dan ware ook het toenemen van dat sap in zwaarte op het

einde der persing, en tevens het bestaan van suikerkristal-

letjes in het rietsap uitgemaakt.
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Tot liet undcrzockcn daarvan ontving ik, reeds omstreeks

het einde van 1853, op mijn verzoek een zeker aantal mon-

sters van ainpas uit verschillende fabrieken van Java. Ik

hoopte dat door inpakken in versclie bladen en snelle ver-

zending , het uitdroogcn , beschimmelen en verzuren zou

kunnen worden voorgekomen , en dus dit vraagstuk , door

een afdoend onderzoek voor goed zou kunnen opgelost

worden.

Of die hoop zou vervuld zijn geworden, dit kan ik niet

beoordeeion , daar hevige ziekte mij toen tot alle werk on-

schikt maakte en er geen adsistent was, om de ontvangene

monsters onmiddellijk te openen en te behandelen. Op den

13" en 11:" December 18133 werden mij nog monsters am-

pas toegezonden, die ik in staat was dadelijk te onderzoe-

ken. Zij waren aflcomstig van de fabrieken AYaroe en Ke-

tegan in Soerabaja , en Toelies in Eembang.

De eerstgenoemde waren ten deele beschimmeld, die van

Ketegan het minst. Er bevonden zich echter in die van Wa-

roe ook nog eenige witte stukken, van eenen zoeten reuk,

zoodat er mogelijkheid scheen te bestaan, om met deze

een onderzoek te doen. Die uit Rembang was geheel on-

beschimmeld, maar miste dien reuk geheel; zij was onge-

broken , en elk stuk was met de bast buitenwaarts weder

zamengevoegd. Deze ampas bevatte slechts 24,82- Avater,

zij M-as blijkbaar uitgedroogd en dus ongeschikt voor het

doel.

In die van de fabriek Waroe vond ik 60,7 ^ water en in

die van Ketegan 49^: zoo wij Tli^ water aannemen in het

riet, waarvan deze ampas aflcomstig was, dan zou derhalve

to Waroe omstreeks 44^, te Ketegan bijna 60 °- van het

aanwezige sap zijn verkregen.

liet laatste zal denkelijk niet ver van de waarheid, en

dus zijn watergehalte gedurende het transport niet zeer
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vcnnindei'tl zijn. Ik zal mij dan bij do verdere beschou-

wing tot deze bepalen.

Door herhaalde uitkohing met verdunden alkohol werd

verkregen eenc hoeveeliieid stroop, die, om de meermalen

aangegevene hoeveelheid verminderd, aan 12,51) suiker zou

beantwoorden.

In 100 deelen van dit ampasvocht zouden dus 20,3 dec-

len suiker bevat zijn , hetgeen , naar de tabellen van Dcros-

nc en Cail, eene densiteit van ruim 11° B. zou aanduiden.

Het is mij ten eenen male onbekend, welke densiteit het

sap van het riet, waaruit die ampas verkregen was, heeft

bezeten. Als gemiddelde over den oogst van 18o3, komt

in de officiëele opgaven 9° B. voor. dat met een gehalte

van plus minus 16,6J suiker overeenkomt. .jjjuknjj^juJ fc-.cq

Bedenkt men nu, aan den eeuen kant, dat dit'' laatste

onzeker is, dat ik het sap van goed volgroeid soerabaja-

riet, alhier gekweekt, van 10]° a ll|-° B. bevonden heb,

en dat de hier noodzakelijke uittrekking met slappen alko-

hol altijd eene wat te hooge uitkomst geeft, dan zal men

met mij instemmen, dat waarschijnlijk het vocht uit deze

ampas niet meer suikerhoudend geweest is, dan dat uit

het oorspronkelijke riet.

AVenschende dit punt tot meerdere klaarheid te brengen

,

heb ik in den loop van 1854; in persoon eene hoeveelheid

ampas met versche stokken van het riet zelf, van twee fa-

brieken in deze residentie, namelijk Serogol en Bandjar-

waroe genomen, met den meesten spoed naar het labora-

torium doen brengen en dadelijk in behandeling genomen.

De mogelijke tegenwerping, dat in het buitenzorgsche

riet , als minder suikerhoudend dan het soerabajasche , ook

minder aanleiding zou bestaan tot de afscheiding van sui-

ker in den vasten vorm , meen ik daardoor te kunnen ver-

wijderen , dat, ware die vermeende afscheiding inderdaad
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een gevolg van grootc konccntratic, Jit in het socrabaja-

sclio
,

probolingosclic of samarangsclie riet evenmin zou

kunnen plaats hebben. De verhoudingen 75:13 en 75:18

of 75:19 verschillen daartoe inderdaad te ^veinig, en ook

de laatste blijft op veel te groeten afstand van het verza-

digingspunt van suiker in water, om kristallisatic te kun-

nen veroorzaken.

De hoeveelheden suiker en water , in het riet van deze

twee fabrieken gevonden', waren

:

Fabriek Suiker "Water.

Serogol 16.921} 72. 25?^

Bandjarwaroe 16.24.,, 72.00

en in de arapas

Serogol 12.8'i- 5G.5;}

Bandjarwaroe 14.51 (56.5.

De waterbepalingen in de ampas heb ik drievoudig ge-

daan ; de uitkomsten waren, voor die van Serogol 50. 1, 58.2,

56.0 in pisangblad gepakt 56.3, 53.9, 58.4, die van Ban-

djarwaroe 68.1, 67.1, 64.4. Het riet zelf werd onderzocht

door den heer Rost van Tonningen
,
gelijk op de groote

tabel is aangeduid, de ampas door mij zelven.

De verhouding tusschen suiker en water was deze

:

Serogol Bandjarwaroe.

riet amjjas riet ampas.

1 ; 4.27 . . 1 : 4.41 . . 1 : 4.43 . . 1 :
4.58.'

Het verschil, dat altijd nog eene mindere densiteit in

het sap der ampas zou aanduiden is echter klein genoeg

om dez3 uitkomsten te beschouwen als een bewijs, dat het

in de ampas terug geblevene sap gelijk is in hoedanigheid

aan het uitgeperste.
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De gefraktloneercle persingen, die in het vorige jaar op

mijn A'er^oek te Serogol geschied zijn , hebben geen noe-

menswaardig verschil in de densiteit der achtereenvolgend

verkregene sappen doen blijken. De eigenaar dier fabriek,

nu wijlen Graaf J. H. Van den Bosch, heeft mij daarvan

schriftelijk kennis gegeven.

Meer nog blijkt uit de berigten van den heer Croocke-

%vit, omtrent het riet op Borneo. Het snp van lieticelfdc

tiet teekende.

na de eerste persing 7^° B.

„ „ tweede „ 6^/ „.

„ „ derde „ 6^° „,

„ „ vierde „ 6°.

(Natuurk. Tijdschr. v. N. Indië Nieuwe serie , Deel VI

aflev. 3 en 4 p. 222).

Diensvolgens zou het omgekeerde plaats hebben , van het-

geen uit de vermeende tegenwoordigheid van kristallen in

het riet zou moeten volgen. Ik erken echter, dat ik voor

eene vermindering in de densiteit, bij opeenvolgende per-

singen , thans evenmin reden zie , als voor eene vermeerde-

ring, en dat ik dus de laatstgenoemde uitkomsten alsnog

niet kan verklaren. Of zou het sap in het binnenste van

het riet minder suiker houden , dan dat in buitcnwaarts

lio-ojende cellen?

Na het uitkoken van versch riet met slappen alkohol

,

ben ik dikwijls overgegaan tot herhalingen daarvan , om
een aantal glinsterende puntjes , die veel naar kleine suiker-

kristalletjes geleken, uit te trekken.

Maar ook na nog twee , drie maal de bewerking her-

haald te hebben, kwamen zijn na drooging weder te voor-

schijn. De vezelen waren volstrekt smakeloos , en die

glinsterende stipjes bleken niets anders te wezen , dan zijde-

glanzige, volkomen witte, fijne houtvezeltjes.

o«^ SEKIE Dl.. III.
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Ik meen hiermede het vraagstuk, in hoofde dezes ver-

meld , vrij voldoende te hebben beantwoord ; ofschoon eene

voortzettijig van dusdanig onderzoek aan de fabrieken zelve

wenschelijk blijft.

Docli ook indien daardoor, zoo als ik verwacht, mijne

ontkenning zal bevestigd worden , ook dan blijft eene zoo

volkomen mogelijke afzondering der suiker uit de ampas,

beter dan thans nog op Java geschiedt , eene zaak van groot

gewigt, en ik zou met vertrouwen de boven voorgestelde

wijze durven aanbevelen. De nadeelige invloed van de

bisulphis calcis op de blijvende hoedanigheid der suiker is

niet te vreezen , zoo men maar voor eene geheele verwijdering

der proteine-ligchamen zorg draagt. Deze toch zijn liet,

welke door de iuwerkino; van zwaveliszuur , allengs eene

rozeroode kleur aannemen , en dien tint aan de suiker

mededeelen. Zulks heb ik reeds in een vorig nummer van

het Nat. Tijdschr. van Nederl. Indië medegedeeld , en door

het feit gestaafd, dat een monster der suiker, door mij met

behulp van genoemd zout in 1850 in Tegal bereid, thans

nog volkomen wit is, zonder eenigen rozerooden tint. Maar

ik had ook zorg gedragen om, nadat de stremming van het

eiwit , enz, door de bisulphis calcis was geschied , de de-

fekatie te voltooijen door bijvoeging van kalkmelk, totdat

het sap bijna neutraal was. Aldus werden al de eiwitach-

tige vlokken op den bodem des ketels afgezet.

Wat door dit lann-duriff onderzoek van het suikerriet van

Java hoofdzakelijk is gebleken , en min of meer regtstreeks

van belang is voor zijne verbouwing en verwerking, kau

geloof ik , in de volgende punten worden zamcngevat.

1. Het suikerriet van Java verschilt zeer in zamenstel-

liiig en hoedanigheden , naarmate de soort is en de omstan-

diidicden , waarin het verkeert.
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2 Naar variëteit en afkomst kan men stellen, dat het

volgroeid en rijp zijnde, de volgende hoofdbestanddeelen

bevat, in 100 deelen.

Afkomst en variëteit.



— 11)6 —

is: dezelfde variëteit, lang op eene zeer gunstige plaats ge-

kweekt zijnde , krijgt betere eigenschappen , neemt toe in

volume eu in kristalliseerbare suiker, boven dezelfde va-

riëteit, die op eene min geschikte plaats gegroeid is.

4. Die eigenschappen bezitten eene zekere duurzaamheid,

en blijken gepaard te gaan met eenen anderen physiologi-

schen toestand A'an het riet,

5. Er is^'erband tussclien de zwaarte, de lengte en dd^te

van het riet, en zijn gehalte aan minerale stoflen.

Eene hoeveelheid van 0.3 ;i O.-i perct is, in het alge-

meen , als de voordeeligste te achten. Wordt die hoeveel-

heid zeer vermeerderd , zoo als door achtereenvolgend kwee-

ken op denzelfden , middelmatigen grond , dan neemt het

riet af in volume, terwijl tevens de suiker minder en min-

der goed kribtalliscerbaar wordt.

i). IMet zulk eene toename van zouten, gaat ook eene

verandering van hunne hoedanigheid gepaard, Avant het

extra gedeelte bestaat hoofdzakelijk uit ligt oplosbare, De-

Avijl deze dan in het sap overgaan , en de kristalliseer-

baarheid der suiker daarbij tevens afneemt, zoo mag men

stellen , dat eene bepaalde verdecling der minerale stoften

tusschen hout en sap tot een normaal gehalte van goede

suiker noodig is.

7. Men raag aannemen , dat, zal de suikergoed kristalli-

seren, bij het witte riet niet meer dan 25 {]
der minerale

stoften tot het sap moet behooron ; bij het roode schijnt dit

aandeel zonder schade tot 50 a 55
}J

te kunnen stijgen,

wegens de kleine som der gezamenlijke zouten.

De eiwitachtige stoften van het sap schijnen , zonder veel

nadeel voor de kristalliseerbaarheid of de hoeveelheid der

suiker , te kunnen toenemen. In overrijp riet worden al

de verhoudnigen veranderd.

8. Voor hetzelfde riet, en ook voor dezelfde variëteit

zuo zij onder volkomen gelijke omstandigheden gegroeid is,
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geldt de regel; dat toename van zouten in het sap ge-

paard gaat met A'ermindcring der suiker. Voor verschillen-

de soorten of riet van verschillende gronden geldt dit alleen

dan , -wanneer de zouten zeer aanmerkelijk zijn toegenomen ,

waardoor zelfs de kristalliseerbaarlieid der suiker kan wor-

den belet.

9. De veredeling van het riet gaat gepaard met eeno

,

altijd begrensde , toename van het gehalte aan organische

stoffen ; de verbastering met eene afname daarvan (zie § 4),

Ik heb dit laatste daarom vihieralisatie genoemd.

10. Uit de onderzoekingen is gebleken, dat ten aanzien

der hoedanigheid van het sap, en in het algemeen der be-

stendigheid van zamenstelling , de onverbasterde roode va-

riëteiten de andere overtreffen. Sap van rood riet bevat,

onder dezelfde omstandigheden, altijd minder zouten dan

sap van geel of zoogenaamd wit riet.

11. De bemesting met guano, en in sommige gevallen

noo; meer die met asch , is voor de zamenstelling van het

riet even zoo gunstig geweest, als voor zijn'' uitwendi-

gen groei.

Van de bemesting met kalk kan dit niet gezegd worden.

Het sap van riet, dat met rietasch bemest was, bevatte

steeds het minste glukose, en was het best tot kristalscliie-

ting te brengen.

12. Bij goede bemesting, ondergaat de grond voor een

gegeven gewigt aan produkt , minder verlies aan minerale,

oplosbare stoffen, dan zonder bemesting. Dit geldt inzon-

derheid voor betrekkelijk schrale, maar hellende gronden,

en voor de middelmatige rietsoorten.

13. AVat betreft de zamenstelling van het riet in verschil-

lenden ouderdom , is het gebleken , dat omstreeks of kort

na 9 maanden (iets vroeger of later) de vermindering van

het watergehalte niet meer voortgaat , terwijl de suiker

,

nevens het oplosbare eiwit toenemende blijft , en de oplos-



— 198 —

bare zouten , de minerale stoffen in het algemeen , in hoe-

veelheid afnemen. Nader bij het punt van rijpheid geko-

men, heeft de suiker wel haar maximum bereikt, maar de

volkomene kristalliseerbaarheid daarvan schijnt een nog later

proces uit te maken, dat onafhankelijk van groeikracht, het

tijdstip van volkomene rijpheid kenmerkt. Door droogte

en hooge temperatuur wordt dit tijdstip verhaast; door her-

haling daarvan, wordt die snelle rijping erfelijk in het riet.

Het suikergehalte blijft daarna, korter of langer, bestendig,

zoo ook, hoewel spoediger eindigend, de vatbaarheid om

goed te kristalliseren. Goede rietsoorten, zoo als de pro-

bolingosche, behouden die bestendigheid in het suikerbe-

drag het langste. Na de rijpwording blijft het oplosbaar

eiwit toenemen, de oplosbare zouten nemen mede toe, of-

schoon de som der minerale stoffen afneemt. Het is blijk-

baar, dat na de rijpwording, na het kulminatiepunt van

den groei, een zuur, vermoedelijk azijnzuur, allengs ge-

vormd wordt, door welks invloed het sap in deze bijbe-

standdeelen rijker wordt, iets waarmede de bestendigheid

der suiker onvereenigbaar is.

Het hier gezegde geldt ook voor de verschillende deelen

van een' rietstok, die eigenlijk alle van elkander verschil-

len in ouderdom. Hoe beter en hoe meer volgroeid het

riet is, des te minder verschil zal er in genoemd opzigt

bestaan , tusschen zijne boven- en benedendeelen.

14 Het sap van het groeijende riet bevat eene verander-

lijke hoeveelheid glukose of niet kristalliseerbare suiker.

In goede rietsoorten , vooral die op geschikte gronden ge-

kweekt, is de glukose tot een minimum gedaald, wanneer

het tijdstip van volkomene rijpheid daar is. Zij is dan

ook tevens het gelijkmatigst in het riet verdeeld, en bijna

het geheele suikergehalte kan bij volkomene defekatie, in

kristalvorm verkregen worden.

15 Hoe zwaarder het sap is , des te geringer is door-
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gaans ook de hoeveelheid glukose. Uitzondering hierop maakt

echter dikwijls het sap uit het bovengedeelte van het riet,

dat een vrij hoog specifiek gewigt kan bezitten , en tevens

veel glukose inhoudt. liet is ook, behalve op bijzonder

vette gronden, altijd rijker in zouten, dan het sap uit het

midden of ondergedeelte van het riet, en zelden tot kristal-

lisatie te brengen.

16. De uitspruiting der oogen , zoo mede het oniA'allen

en op den grond liggen van het riet, doet de zamenstel-

Img van zijn sap veranderen. De suiker, die nu de bou-

wstof wordt voor nieuwe loten , neemt eerst in hoeveel-

hied af, eiwit en zouten vermeerderen in het sap, de sui-

ker verliest spoedig het vermogen tot kristalliseren , en

kan reeds vóór dien tijd niet geheel zuiver meer aanschie-

ten. De moederstok verandert in watergehalte,"cfé Voch-

ten uit den grond voeden alleen de nieuwe spruiten f

^^'^-^''

17. Eene ruime plantwijdte in acht te nemen, lieèFt

blijkbaar goeden invloed op de zamenstelling van het sap.

Denkelijk behoorde het riet, op niet al te schrale gron-

den, nimmer digter dan op negen voet vierkant te staan.

Op beteren grond ruimer plantwüjdte. Zoo echter de

grond al te rijk is, dan ontstaat, bij het ongehinderd door-

dringen van het zonnelicht , reeds vóór de eigenlijke rijp-

wording, eene ontspruiting der oogen, waarvan de gevol-

gen zoo even zijn aangestipt,

Eenio-e korte beschouwingen , naar aanleiding der hier

uitgedrukte bijzonderheden , mogen dit verslag besluiten.

De invloed van den aard en den toestand der gronden

,

ook op de zamenstelling van het riet, is beslissend. AVat

er in de eerste plaats door bepaald wordt, is de hoeveel-

heid zouten in den staat van oplossing aan de wortoleinden

aangeboden, en de hoedanigheid der zouten zelve.' Zulke,
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die bij uitnemendlieid oplosbaar zijn , zoo als de chloor-vcr-

bindino-en, vermeerderen vooral de hoeveelheid, die in het

riet kan doordringen , en gaan daarbij tevens schier uitslui-

tend en regtstreeks in het sap over. In dezelfde mate,

als uit de oplossing een te klein gedeelte dier zouten tot

de vaste deelen van het riet overgaat , in dezelfde mate ver-

mindert ook de gelegenheid tot celvorming, en wordt te-

vens in die cellen een vocht rondbewogen , waarin door de

bijbestanddeelen de volkomne vorming van het kenmerkend

produkt van ons gewas verhinderd wordt. Chloorverbin-

dingen zijn niet als stoffen te beschouwen, die in de huis-

houding der landplanten te huis behooren.

Op deze wijze ontstaat eene voortgaande verbastering in

liet riet , en deze kan op zeer rijke gronden , ook zonder

zulk eene overmaat van chloorverbindingen , plaats vinden.

Alleen zal dan het riet meer, ja buitengewoon in volume

toenemen, zonder echter eene evenredige vermeerdering in

vaste zouten te hebben bekomen. Het riet is week van

vezel, breekt dikwijls af, wordt ligter vatbaar voor veran-

deringen van grond en klimaat; de wisselvalligheid van

oogst en fabrikaat neemt toe.

Om deze wijze van verbastering te voorkomen, moet

men de oorzaken vermijden of wegnemen. Het eerste is

misschien op Java niet overal uitvoerbaar ; het laatste wel.

Door zulke gronden een of meermalen te bebouwen

met gewassen , die tieren juist door die zouten , aan welke

het rietsap niet te rijk mag worden , kan men veelal zijn

doel bereiken, zoo men tevens zorgt, geen zwaar bebla-

derd gewas te kiezen. Het zonlicht moet ruimen toegang

hebben , om des te spoediger een gedeelte der humus te

doen verdwijnen , welks tegenwoordigheid zoo gunstig is

voor het aanzijn der bedoelde zouten. Indigo, tabak,

aardvruchten zijn , met dit doel
,
goede voor gewassen voor

het suikerriet, op de bedoelde gronden. Voor lage, moe-
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rasslgc gronden , waar het riet ook altijd veel van de

bedoelde oplosbare zouten bevat, kan alleen in het droog-

le^e-en van den ondero-rond een afdoend herstelmiddel ge-

vonden Avorden.

Maar ook schraalheid van den grond kan , uit tegenover-

gestelde oorzaken, tot verbastering van het riet leiden. Het

te min en te veel kunnen dezelfde gevolgen hebben. De
\vortelspitsen , door vliesjes gesloten , die voor elk gewas

een eigen vermogen van endosmosc moeten bezitten, kun-

nen niet onveranderd blijven in werkzaamheid , indien de

stoffen , noodig om die in bepaalden zin op te wekken , ont-

breken. Het levensbeginsel verzwakt, mechanische invloed

wordt sterker, en de nu te voorschijn geroepene eigen-

schappen in die zuigmondjes van het riet zijn de resultan*

ten van die nieuwe verhouding van krachten.

Men heeft schrale gronden , in het algemeen , men heeft

ze ook in bijzonderen zin. Door de laatste bedoel ik die,

welke bijv. ontstaan , door herhaald planten van het riet op

denzelfden bodem.

Wat het riet meest noodig heeft, neemt nu het meest in

dien bodem af, en de vereende invloed van lucht, vocht

en warmte kunnen tot wederaanvulline; daarmede seenen

gelijken tred houden. Zij kunnen niet snel genoeg vormen

,

wat voortdurend in genoegzame mate moet voorhanden we-

zen. Zulk eene schraalheid van grond betreft alleen eenig

bijzonder gewas; en zij is misschien nog nadeeliger, dan

algemeene schraalheid , omdat nu het riet zooveel te meer

bloot staat aan de intrede A^an zouten , die het niet ver-

langt, en die daarom weder de sluitvliezen der wortelspit-

sen in aard doen veranderen. Het behoedmiddel tegen

zulk eenen toestand is , in zekeren zin , het omgekeerde

van dat voor te rijke gronden: voeg bij wat ontbreekt, en

zoo veel mogelijk in den vorm en toestand , waarin dit in

het fjpwas voorkomt.
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En vermits zulke, algemeen of gedeeltelijk, uitgeputte

gronden ook wel immer gebrek hebben aan aktieve humus

,

aan zoodanige, die genoegzaam stikstofhoudend en daar-

door niet in zuuraclitigen toestand is, dient die bijvoe-

ging van de noodige mineralen ook met die van dierlijke

stoffen vergezeld te gaan , wier ligte ontbindbaarheid zich op

die werkelooze humus overplant , en waardoor tevens de

noodige aramoniakverbindingen , bouwstof voor het onmis-

bare proteine in het riet
,
geboren worden.

Ploe duidelijk ligt nu het middel voor de hand, dat in

zulke gevallen tot herstel is aangewezen. Wat de fabri-

kant van het riet verwerpt, vraagt de aarde terug als eene

gunst, neen als een regt , indien de planter meent regt te

hebben, van die aarde eenen ruimen oogst te vragen.

Wat wordt hier van de bladen van het riet? wat van

de uitgeperste stokken, de ampas?

De eerste , zoo ver zij nog groen en frisch zijn , dienen

met de toppen , tot voedsel van het trekvee , en daar in den

tijd van den oogst doorgaans het gras ontbreekt, door

gebrek aan regen , is dit gebruik der bladen zeker geen

verlies, indien maar de mest dier trekbeesten op het

land blijft.
,

Wat er van de dorre bladen wordt, weet ik niet bepaal-

delijk op te geven, maar ik betwijfel zeer, of zij op de

nuttigste wijze besteed worden , en van de amj)as is het

buiten tegenspraak , dat zij veel meer voordeel kon geven

dan zij nu doet, alleen voor brandstof in de fabrieken die-

nende.

Door die ampas zoo veel mogelijk suikervrij te maken

,

verwerft men , zoo de aangegevene wijze goed wordt uitge-

voerd, waarschijnlijk veel voordeel; en de ampas zelve be-

houdt als meststof hare waarde. Het meeste zal zij die

waarde behouden, door in haar geheel in den grond be-

graven te worden.
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Eene opzettelijke proefneming heeft mij overtuigd, dat

op eene diepte van { tot 1 voet, in bijna 7 maanden tijds,

van 12 December 54 tot 8 Julij 55, van eene zekere hoe-

veelheid ampas niets dan kleine stukjes onverteerd waren

gebleven , terwijl die op 1 y voet nog geheel gaaf was.

Maar, zoo dit door overwegende bezwaren belet wordt,

waarom dan toch niet de asch, dat is de minerale stoffen,

waarvan het groote belang voor den groei van het riet zoo

overtuigend is gebleken , waarom die niet aan den grond

teruggegeven? Eene opzettelijke bemesting met deze asch

heeft, op beslissende wijze, de kristallisatie der suiker be-

gunstigd.

Het berooven der ampas van de thans nog inblijvende

suiker zal hare waarde als brandstof niet zeer verminderen

,

want die suiker is meerendeels in azijnzuur veranderd,

wanneer de ampas gebruikt wordt. En bovendien, welk

eene dure brandstof is die suiker!

Kunnen de middelen, die men thans aanwendt, om de

vruchtbaarheid der suikergronden te onderhouden , tegen

de rationele bemesting met de ampas of hare asch op-

wegen ?

Het inunderen en irrigeren is zeker de meest werkzame

en minst moeijelijke bemestingswijze ; de organische en anor-

ganische stoffen komen daardoor opgelost, dat is geheel

toebereid, in het bereik der wortels, en de bewegelijkheid

des waters maakt vervoermiddelen overbodig. Maar zulk

eene bemesting mag men werken in het duister noemen.

Wie zal verzekeren, of niet en hoe dikwijls daardoor stof-

fen op en in den grond gevoerd worden , die het riet niet

verlangt? De bemesting met katjangkoeken treedt in de

plaats, waar de aanwending van water niet doenlijk is.

Daardoor worden vele zouten in het riet gevoerd, blijkens

mijne analysen van dat van Batavia. Maar de zouten, zij
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mogen dienen tot het verkrijgen van een zwaarder gewas,

van meer grondstof, ik ben geneigd te gelooven, op grond

mijner onderzoekingen , dat er te veel zouten door in liet

sap overgaan, Avaardoor dit, reeds in liet riet, zoo veran-

derd wordt, dat een deel der suiker onkristalliseerbaar

wordt. De verdere verkoking van dit sap in de fabrieken

veroorzaakt eene snel toenemende verhouding van die reeds

overvloedige zouten , en een verlies aan eindprodukt
,
groo-

ter misschien , dan door het meerdere gewigt aan grond-

stof, wordt opgewogen. Bovendien , hoeveel gronden zouden

noodig wezen , tot voortbrenging der katjang , verelscht om

deze meststof op groote schaal te leveren , en hoe zouden

daardoor die gronden worden uitgemergeld , om een ander

gedeelte met twijfelachtig voordeel te verrijken!

Door de ampas of hare asch , benevens die der bladen

kan men de gronden op het voordeeligst in goeden staat

houden.

Met elke 1000 ffi riet ontneemt men minstens 3 t? mi-

nerale stoffen aan den grond , waarvan ongeveer twee der-

de in de ampas blijft; met elke 1000 ffi rietbladen ver-

liest de grond van 20 tot 30 ^ van deze stoffen, op eene

weinig verschillende wijze zamengesteld.

Stellen wij nu, dat gemiddeld 40,000 n. ffi riet en 16000

n. 1È bladen , versch gewogen , van een bouw gronds ge-

nomen worden , en dit is voorzeker niet te hoog , dan be-

komt men, aan minerale stoffen, eene hoeveelheid van 432

n. S, die juist zoo is zamengesteld, als het riet ze behoeft.

Dit is gelijk aan het minerale gedeelte van 8000 n. ® of

bijna 130 pikols katjangkoeken , en dan is de asch der

laatste niet zoo zamengesteld, als voor het riet noodig is.

Onder anderen wordt de kiezelaarde daarin bijna geheel

gemist; deze moet het riet in eenen ligt oplosbaren staat

worden aangeboden; schrale of ook weinig bewerkte gron-
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den bevatten er in dien toestand zeer weinig van , en niets

is dus geschikter, dan de bladen en ampas van het riet,

om in dit gebrek te voorzien.

Onafgebroken planten van riet op denzelfden grond is

,

ook bij het aanwenden van. meststof, een middel om het

riet te doen verbasteren. Zelfs door bewatering en jaar-

lijksche afwisseling met padi , kan dit niet worden voor-

gekomen. Padi alleen kan geen geschikt wisselgewas

voor suikerriet wezen. Andere , zoo als indigo , tabak , aard-

vruchten bchooren mede in aanmerkins; te komen.

liet is een gewigtig feit, dat in het groeijendc riet zelf

altijd glukose of onkristalliseerbare suiker voorkomt ; dat

die kan afwisselen, met de variëteit van riet; dat die wer-

kelijk verandert in hoeveelheid, in de verschillende deelen

,

in verschillenden staat van rijpheid , naar den toestand van

klimaat en grond. Dit alles is reeds min of meer door

cijfers aangetoond, die de uitkomsten zijn van onderzoekin-

gen, de eerste, zoo ver mij bekend is, over dit onderwerp.

De verzekering, tot heden steeds gegeven en herhaald (op

gronden rustende, die nergens worden genoemd, en dus

waarschijnlijk een negatief bestaan hebben) , dat het rietsap

al zijne suiker in kristalliseerbaren toestand bevat, die ver-

zekering heeft nu hare stelling verloren. Hieruit ontstaan

als gelijktijdig twee gevolgtrekkingen, namelijk: de fabri-

kant is niet langer alleen verantwoordelijk voor het groote

verlies aan suiker, dat jaarlijks door verstrooping wordt

geleden , noch ook voor die hoedanigheden van zijn pro-

dukt , welke , afgescheiden van de kleur , aan de markt

in aanmerking komen ; en voor de kuituur zijn weder nieu-

we wegen van , nieuwe spoorslagen tot verbetering ontstaan,

die ook daarom verdienen opgevolgd te worden , omdat zij

dezelfde zijn , als die, welke uitloopen op meerdere produk-

tie van fj;rondstuf.
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Dezelfde middelen , die bij minder arbeid een zwaarder

,

gelijkmatiger gewas kunnen opleveren , strekken tevens

om dat gewas van eene betere hoedanigheid te maken , om

den fabrikant tot het voortbrengen van een beter artikel in

staat te stellen.

In de laatste jaren is het punt van wijder planten dan

gewoonlijk , meer dan vroeger ter sprake gebragt.

Ik zelf heb , naar aanleiding van statistische data in een

openbaar stuk , het werktuigelijk navolgen van de west-in

dische plantwijze in dezen ontraden, hoofdzakelijk op grond

van eene andere verdeeling der saizoenen. Doch dit sluit

geenszins alle verandering in dezen op Java buiten , zelfs

niet de mogelijkheid , dat hier en daar de surinaamschc

plantwijze geheel zal kunnen nagevolgd worden.

Ik mag niet aannemen , dat er heden nog aan gedacht

wordt, op Java schrale gronden voor kuituur van sui-

kerriet te bezigen. Waar dit onvermijdelijk is, daar wordt

thans het middel gegeven , om dit woord, vroeger voor Java

"wel eens onmogelijk te verwezenlijken gedacht, met der

daad tot een enkel woord terug te brengen. De guano,

deze in ieder opzigt zoo aanbevelingswaardige meststof, die

de gronden verrijkt , zonder andere te verarmen , en zoo

krachtig werkt in kleine hoeveelheden,— de bladen en am-

pas van het riet, wier vergane overblijfsels de natuurlijke

bouwstoffen voor een volgend gewas, en ter plaats zelve

aanwezig zijn , deze maken de middelen uit , waardoor elk

uitgeput rietveld zijne vruchtbaarheid zal herkrijgen.

Maar daarmede verdwijnt dan ook elke tegenwerping

tegen wijder planten. Heb ik , in den schralen grond

van den proeftuin te Genting, de verhouding van 8000

stekken per bouw de voordeeligste bevonden, namelijk

door meerdere uitstoeling en zwaarte tevens, zonder

grondverlies , dan mag dit wel als het maximum op Java

gelden, en zullen er talrijke gronden bestaan of door bc-
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mesting te vormen zijn , waar men met de helft volstaan

kan.

In den regel heb ik bevonden , dat , op deze plantwijdte,

van eene gegevene oppervlakte het grootste gewigt aan riet

werd verkregen , dat het sap althans niet was verminderd

in soortelijk gewigt, en dat het gehalte aan glukose dan

het kleinste Avas. Het laatste is eensbeteekenend met

meer volkomene kristalliseerbaarheid der suiker, met ge-

lijktijdige vermeerdering en verbetering van hetedukt uit

eene gegevene hoeveelheid sap van hetzelfde soortelijk

gewigt. Ik mag beweren , dat door in acht te nemen

,

wat op de laatste bladzijden is gezegd geworden, men de

wegen zal vinden , die er toe leiden , om in het rietsap steeds

de meest geschikte , de normale hoeveelheid eiwit , zouten

en plantenzuur te doen bestaan.

Deze uitkomsten waren bijna noodzakelijk, zoo men het

onderwerp physiologisch beschouwt: eene verklaring in dien

zin zal ik hier dus niet behoeven te geven.

Met een paar woorden , zal ik nog wijzen op derzelver

praktisch nut, op het nieuwe verband, aldus tusschen kui-

tuur en fabrikatie zigtbaar geworden.

De glukose , dat hoofdbeletsel tegen het kristalliseren

der suiker, is tegelijk met de zouten, het overvloedigst in

overrijp en in jong onrijp riet, in de jongste deelen van

het riet, en vermoedelijk ook in riet , dat is ongevallen of

welks oogen zijn uitgesproten. Onrijp riet zal niemand

snijden, zoo hij het vermijden kan; maar wie kan vermij-

den, dat rijp en onrijp, welligt tevens overrijp riet door

elkander gesneden wordt , indien zijn gewas, misschien in

Junij of Julij geplant, nog tot in Oktober of November

wordt aangevuld met vele duizenden jonge plantjes, die in

den gewonen oogsttijd slechts acht of tien maanden oud

zijn. Waarlijk men zou bijna de voorkeur er aan geven
,

dat die inboetingen niet plaats vonden , tot het verzuimen
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waarvan de Javaan trouwens al te zeer geneigd is, zoo

het in het midden van uitgestrekte plantsoenen geschieden

kan, dat een kleiner aantal stokken van hetzelfde veld,

aan den molen Avierd geleverd, want dan ontving men al-

thans riet van ongeveer denzelfden ouderdom. Doch bij

•wijder planten op goede gronden zooals ieder die ernstig

wil, zich tegenwoordig kan verschaffen, zal men een ge-

lijk en tevens ruim gewas hebben, gepaard, ik herhaal het,

met veel minder arbeid in den beginne , en bijna zon-

der den arbeid A'an inboeting, Avelks nut meer dan twijfel-

achtig is. Is de grond zoo toebereid, en wat van zelf

spreekt , tevens behoorlijk bewerkt, dan verdwijnt de moge-

lijkheid van uitsterving bijna geheel; de weder invulling

geschiedt veel gereeder, en loopt veel spoediger af ; het ge-

was spruit krachtiger en talrijker uit, niet gehinderd door

gebrek aan luchtbeweging of werktuigelijken tegenstand;

het groeit gelijkmatig op ; die gezonder groei bewerkt eene

volkomene vorming van het sap, dat is: eene minder ver-

mengde riet- of- kristalliseerbare suiker is er het hoofdbe-

standdeel van, en zulks in grootere verhouding, dan Avaar-

mede men zich thans moet vergenoegen.

In den tegenwoordigen toestand der kuituur, kan ik den

fabrikanten, althans den zulken , welker gronden niet onder

de beste behooren, naauwelijks genoeg aanraden, toch niet

te zeer aan te dringen op gevulde rietvelden, zoo dit alleen

door latere inboeting te verkrijgen is. Even zoo berokke-

nen zij zich zeker in de meeste gevallen nadeel, door een

zoo groot mogelijk gedeelte van eiken rietstok bij hunne mo-

lens te willen ontvangen. Onrijp riet , overrijp riet , de

bovendeden A'an het riet, alle zijn gekenmerkt door een

groot gehalte van glukose, van zouten en gedeeltelijk van

eiwit, in het sap aanwezig. Laat iemand, en op dezen

wensch leg ik nadruk, laat iemand de proef nemen , om

van ccn grout aantal bossen riet , de boven- en de onder-
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einden afzonderlijk te bewerken, en zelfs wanneer beider

sap eveneens teekent op den areometer, zelfs dan zal hij

van de eerstgenoemde zoo zij hem iets anders dan stroop

opleveren, toch veel minder suiker bekomen, dan van de

laatste. Al wat van de eerste dus, ten minste van het

bovenste vierde gedeelte , onder het overige gemengd geraakt

,

bederft letterlijk deszelfs hoedanigheid. De ruime hoeveel-

heid glukose, geholpen door de zouten, brengt eene werking

voort, niet ongelijk aan die der gist. De eigene toestand

wordt medegedeeld aan het goede , betrekkelijk zuivere sap

,

en een deel van de goede suiker in het laatste wordt dienst-

baar gemaakt tot vergrooting der som van glukose, dat is,

der verstrooping.

Mijn arbeid is thans ten einde. Bij den innigen wensch , dat

er eenig nut door moge gesticht worden,— bij de overtui-

ging , dat dit zal geschieden voor hem of hen , die onpar-

tijdig willen toepassen de voorschriften , door de medege-

deelde uitkomsten aangewezen; voeg ik de hoop, dat ik

weldra medehelpers moge vinden , om voor de zoo belang-

rijke suikerindustrie nog meerdere en betere wegen van

vooruitgang: te ontdekken.

Gedurende den tijd, die aan het overschrijven van dit

verslag besteed is, ben ik voortgegaan met onderzoekingen

over de zaraenstelling van het suikerriet.

Eene daarvan geldt het buitenzorgsche riet, in nog ver-

deren ouderdom, dan vroeger is medegedeeld, maar altijd

van dezelfde plekken eu datum van aanplanting. Dewijl

dit gedeelte wegens de spoedig daarna gevolgde uitsterving

van het riet , thans als afgesloten is te beschouwen , en voor-

al, omdat het mij gansch onverwacht, de mogelijkheid van

een zeer hoog suikergehalte in dit, doorgaans min geachte

ot' SlilUE DL. III. 11
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riet iiecft doen kennen
,
gepaard aan een zoo gering quan-

tum van glukose , als waarschijnlijk in eenige rietsoort van

Java voorkomt , — om al deze redenen zal het hoop ik , niet

al te zeer buiten de orde geacht worden , zoo ik de mede-

deeling dezer latere uitkomsten nog als aanhangsel op dit

verslag laat volgen.
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Zamenstelling van biiitenzorgsch suikerriet, te Geuteng
gekweekt.

Ouderdom, circa 19Am,

2 >H-
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Ouderdom 20 maanden. Bemest met Guano.
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Ouderdom circa 20.1- maanden

(Gesneden 8 Oktober 11.)

Twaalf verschillende stokken.
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Eindelijk bij dat van 20^ /m. (toen alles werd gesneden,

en de stokken bij tientallen gewogen) verschilde het ge-

wigt van 11 tot 17^- u. 'S en bedroeg het gemiddelde 13 n. t?.

De eerstgenoemde tabel geeft aanleiding tot de volgende

opmerkingen.

Het hoogste suikergehalte gaat gepaard met het laagste

gehalte aan oplosbare zouten en glukose, maar met het

hoogste gehalte aan oplosbaar eiwit (8 en 9). De nos. 3

,

4 en 5 , even als deze vertakt of althans uitgesproten . be-

vatten weder meer oplosbaar eiwit, dan 1 en 2, doch hier

was tevens eene en wel zeer groote toename van oplosbare

zouten. Het laatste is blijkbaar aan de bemesting, het toe-

nemen der oplosbare eiwitstof alleen aan de uitspruiting

der oogen toe te schrijven. Deze gaat gepaard met de

vorming van een zuur (azijnzuur) , hetwelk eiwit uit de

houtvezelcn heeft opgelost.

Volgens het vroeger aangegevene schema, is in het riet

na de rijping, de hoeveelheid oplosbaar eiwit doorgaans,

die der oplosbare zouten altijd toenemend.

Het schijnt thans, dat het buitenzorgsche riet, als het

ware een dubbel levensproces heeft, hetwelk zich na het

bloeijen openbaart. En dat hier geen toeval, maar eene

vaste regelmaat bestaat, schijnt mij toe te volgen uit de

gelijktijdige verhoudingen in den gang van het suikerge-

halte ter eene, en van het zout en eiwitgehalte ter andere

zijde.

Wij zagen nam^elljk, dat het suikergehalte, tijdens het

bloeijen, op 14^ maand, en twee maanden later, onveran-

derd was in hoeveelheid, maar niet in hoedanigheid, daar

het sap eerst tot kristalvormlng was te brengen toen het

riet 16^ maand oud was. Nu vonden wij in het riet van

18|- maand, althans het bemeste, eene groote toename in

de densiteit van het sap, vergeleken met circa 2 maanden

vroeger, gepaard met eene vermeerdering van oplosbaar
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eiwit, en cenc groote vermindering van glukose en oplosbare

zouten. Van af 18
J

tot 19* maanden neemt het sap nog ver-

der toe in densiteit, dat is in suikergehalte, zoodat het volko-

men gelijk komt aan dat van riet uit den oosthoek , en

alweder vermindert de glukose; maar de oplosbare eiwit-

stof begint aftenemen , de oplosbare zouten zijn , althans

in het niet uitgesprotene riet, zoo wel bemest als onbe-

mest, sterk vermeerderd. (Onbemest, had het door die

uitspruiting, aan zouten verloren en daarbij nog meer in

suiker gewonnen, bemest, was door de uitspruiting, de hoe-

veelheid dier zouten toe (die der suiker afgenomen).

En nu volgt eene halve maand later , op die groote

veranderingen, eene omzetting, die als reeds voorspeld werd

door de wijziging in de bij-bestanddeelen. Het eiwit , dat

van 18^ tot 19^ maand, van 0,084»- op 0070;} gedaald

was, is gemiddeld, op 0070?^ gebleven; de zouten, die van

0041 2 tot 0094^ gemiddeld, in niet uitgesproten riet waren

gestegen, zijn in het riet van 20/m tot 0,084^ gedaald, en

deze geringe verandering, bijna equivalent met stilstand in

het levensproces , was verzeld van eene ongeveer drievou-

dige verhooging der glukose in verhouding tot de suiker,

(ik neem hier alleen No. 4 in aanmerking) en eene ver-

mindering in het suikergehalte, die 20 a 25^ bedraagt.

"Waar tevens uitspruiting plaats had , en die werd op dezen leef-

tijd bijna algemeen , daar was de toename van glukose en

de vermindering van kristalliseerbare suiker ongelijk veel

grOOter. 'ii ^Q-tf/jrfo'n'rfi'Jfrrp -

Van dit rietsap van 20/m. bij een glukose gehalte van

10 op 100 deelen suiker, bekwam ik nog eene volkomen

kristalliseerbare stroop.

Doch nu is de natuur van het riet als uitgeput ; zijn dood

nadert met rassche schreden. Dit blijkt niet zoo zeer uit

het verminderde suikergehalte, in den tusschen tijd van

25 September tot 8 Oktober, maar vooral uit het geringe-
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re kriotalliseorvormogon der stroop (zie het straks volgende

overzigt). Beide verscliijnselen zijn zoo sprekend , dat ik

cene afzonderlijke bepaling van eiwitstof, zouten en glukose

in dit, zijn einde nabij zijnde , riet min noodig heb geacht.

KristalUseerhaarheid der stroopen, in verhand met liet

gehalte aan glukose in de daarin bevatte suiker.

Riet van 19 j maand.
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Eiet van circa 20.[ maand.

N».
ncrisitcit van

het snp.
Ilocdaniglicicl der strooi)cn.

1
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Vergelijken wij het sapgelialtc van liet riet in deze

drie, kort op een volgende, slottijdpcrken van zijn leven,

dan zijn wij genoopt, om eene omzetting van suiker tot

houtvezel aan te nemen, en het is daarom, dst ik van een

vermeend waterverlies gesproken heb. De bruikbare voor-

beeklen uit de drie tabellen (van de eerste nos. 1, 2, 7, 8

en 9, van de tweede, nos, 3, 4 en 5, en van de derde,

nos. 1, 3, 8, 9, 11 en 12) bij elkander stellende, bekomen

wij de volgende gemiddelde uitkomsten

Bestanddeelen 19|ra 20/m 20 fm
Krist: suik. en gluk. enz. 19,65 14,03 15,90

Water 71,00 71,25 70,90

Sap 90,65 85,28 86,80

Meerdere verhouting van het riet, niet uitdrooging, is

dus oen der verschijnselen van het naderend levenseinde

van den moederstok. Een deel der suiker wordt , met verlies

van zuurstof, veranderd in celomkorstende stoffen , ter-

wijl een ander, water aantrekkende en bewegelijker ge-

worden zijnde , door den tusschentoestand van glukose heen

,

als eene poging tot verjonging, tot nieuwe celvorming aan-

wendt, die zich in de , altijd abortieve toploten vertoont.

De laatstgenoemde werking krijgt allengs de overhand,

zoodat de moederstok, meer of min veranderd in een enkel

doorvoerkanaal van de vochten uit den bodem, weder toe-

neemt in watergehalte, dat eeu deel der suiker vervangt.

(De nos. 1 en 2 der tabel bevatten, gemiddeld, 91^ sap)

hetgeen in de andere voorbeelden door houtvezel geschied is.

Nog een enkel woord over de veranderingen in de za-

menstelling van het riet, die met de uitspruiting der oogen

gepaard gaan, en uit twee der bovenstaande tabellen zoo

duidelijk blijken.

Deze zijn

:

Vermeerdering van loater , van zouten en van glukose , de

laatste althans in de onmiddellijke nabijheid der uitspruit-
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sels, en dus het meest, naarmate een grooter aantal knoppen

aldus Yoortgroeit (vergel. no. 3 met no. 8 en 9 op de eerste

tabel) en vermindering van kristalliseerbare suiker, die te

meer in liet oog valt, naar mate de verspreiding (no. 3,

tabel) of de voortgang no, 1 en 2, 2e tabel) grooter is ge-

worden.

Die veranderde betrekking tussclien de twee soorten van sui-

ker, in het sap van uitgesproten riet
,
geeft voldoende ophelde-

ring , omtrent het geringe bedrag en de slechte hoedanigheid

van het fabriekaat, daaruit verkregen. Het is vroeger reeds

betoogd, dat van dezelfde hoeveelheid kristalliseerbare sui-

ker , in opgelosten vorm , des te minder wordt terug be-

komen, naarmate eene grootere hoeveelheid glukose in het-

zelfde vocht aanwezig is. Hoe nu , indien de eerstgenoem-

de te gelijk afneemt? En de tegenwoordige onderzoekingen

hebben aangetoond , dat beide werkelijke het geval is.

Totdat ik beter onderrigt ben, moet ik het er voor hou-

den, dat beide, liet omvallen en het ontijdig uitspruiten

van het riet, gevolgen zijn van dezelfde oorzaak; dat die

oorzaak te zoeken is , of in den aard of in den toestand des

bodems, en dat men die waarschijnlijk zal vinden in een

te gering gehalte aan oplosbare kiezelaarde. Ware dit zoo,

dan zou er eene beweegreden te meer bestaan , om de

minerale overblijfselen van het rietgewas stelselmatig aan

den grond ^ Ie n hergeven.

.Mnbfv
Buite7izonj , 7 November 1855.



VERSLAG
VAK HET

ONDERZOEK VAN EEN AANTAL MONSTERS

A M PAS
VAN

SUIKERRIET.

Hr. P. F. II. FROMBER».

Het aantal pakken, elk ampas van eene afzonderlijke

fabriek uit Soerabaja inhoudende, was veertien.

Zij werden hier opvolgend ontvangen , en de ampas was

,

wat staat van vochtigheid en konservatie betreft , zeer ongelijk

De korte berigten , die er bij waren geA'^oegd , volgens welke

de monsters versch van den molen waren genomen , laten

geen' twijfel over, dat de meerdere of mindere spoed van

verzending en vervoer de hoofdoorzaak van die ongelijkheid

was.

Ik zal vooraf mededeelen de namen der fabrieken , den

tijd van ontvangst en ook dien van afzending der monsters,

volgens den datum der brieven, met het voorkomen der

ampas.
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Fabrieken.
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in 1854, waaruit als gemidclelde eeiie densiteit van ruim

8°o B, en dus een suiker gehalte van 16^ is af te leiden,

dan zou die ampas, verscli zijnde, bestaan hebben uit 80

deelen houtvezelen , en 125 deelen sap, zijnde eene ver-

houding van 1 deel vezelen tot 1,5G deel sap.

Stellen wij nu in het algemeen , dat het riet , versch en

rijp zijnde, uit 10 deelen houtvezel, enz. en 90 deelen

sap bestaan hebbe , dan zoude , indien bovengenoemd suiker-

gehalte der ampas werkelijk voorstelt, wat er bij het ver-

laten van den molen in aanwezig was aan de acid crenoem-

de fabrieken, gemiddeld bijna 75^ sap uit het riet verkre-

gen zijn. Daar dit nu verre boven het waarschijnlijke be-

drag is, zoo moet in de versche ampas dier fabrieken

een hooger suikergehalte zijn teruggebleven , dan hier door

mij is gevonden.

Deze uitspraak is zeker niet op al deze fabrieken in ge-

lijke mate toepasselijk. De ampas van Watoetoelies , Ba-

longbendo, Porrong, ofschoon hier in minder goeden

toestand ontvangen, dan bijv. die van Krcmboong, leverde

gemiddeld 24',7J}
suikerstroop, of ruim 235. suiker. Vol-

gens deze uitkomst , zouden wij dan als boven rekenende

,

verkrijgen 77 deelen houtvezel en 143 deelen sap; in ver-

houding 1 tot 1,86 sap in de versche ampas, of circa 71

deelen sap uit 100 deelen riet verkregen.

Een en ander schijnt onaannemelijk. Er is, op wat wijze

dan ook, zelfs uit do snelst overgezondene en best bewaard

geblevene dezer ampasmonsters , een zeker gedeelte sui-

ker verloren gegaan ; en wij blijven dus nog beneden het

ware cijfer, zoo wij de hoogste der verkregene uitkomsten,

die der fabriek Watoetoelies , voorstellen als de type van

het verlies, dat in elke 100 ffi versche ampas aan suiker

geleden wordt.

Dit zou dan bedragen ruim 10 ^, en daar een bouw

suikerriet al ligt 40,000 iC aan stokken oiilevert, waarvan
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minstens 1400O n. E' verschc ampas tcrugblijft, zoo onder-

gaat men daarin , ten laagste berekend , een gemiddeld ver-

lies van 1400 n. ^ of bijna 23 pikols suiker per bouw.

Naarmate het sap van het riet zwaarder of de produktie

aan gewas grooter is, klimt ook dit verlies; en wat er van

zou kunnen behouden worden , als marktbare suiker , voor-

ondersteld dat men die houtvezelen geheel van suikersap

kon bevrijden, staat tot die 23 pikols natuurlijk in onge-

veer dezelfde verhouding, als de gewoonlijk uit het sap

verkregene tot de daarin aanwezige suiker.

Ik eeloof door de uitkomsten van dit onderzoek duide-

lijk genoeg te hebben aangetoond, vooreerst: dat de am-

pas van suikerriet, tenzij die ten snelste en volkomen ge-

droogd worde , zeer spoedig haar suikergehalte door che-

mische ontbinding , verliest, en daarmede het extra verhit-

tend vermogen , dat men er , wegens die suiker , aan toe-

schrijft; en ten tweede, dat het wel verdient een punt van

voortdurende zorg te blijven, om eene andere, goedkoopere

brandstof, dan die ampas te bekomen, ten einde niets meer

in den weg sta aan het daaruit afzonderen van al het sap

door middel van
i^'^''^^'^'^^

^n oplossen, zoo als het tegen-

woordige standpunt der industrie dit vordert.

Bidtenzonj , 24 Oktoher 1856.
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nET AANTAL

ONWEDER- EN REGENDAGEN
OP

JAVA,
DOOR

II. KOliIilMCcER.

Met een klein werkje bezig, over het aantal en den aard

der onweders in den Indisclien Archipel, heb ik getracht,

de bestaande aanteekeningen daaromtrent te verzamelen , en

onderling te vergelijken.

Ik heb daartoe besloten , omdat ik opgemerkt heb , hoe

weinig opgaven er, in den trant van die, voorkomende in

Arago's beroemde verhandeling „ Sur la tonnerre ," uit de

keerkringsgewesten verzameld zijn. Ook de verstrooide

aanteekeningen uit den Indischen Archipel zijn zeer ontoe-

reikend. Zelden is het aantal onweders opgegeven; zelden

worden er aaneengeschakelde waarnemino;en gevonden, die

zich over cenige jaren uitstrekken ; nog zeldzamer zijn zij vol-

ledig en onafgebroken , ofschoon zij gemakkelijk te doen zijn
,

en ook veel belangrijker dan men in het eerst zou den-

ken. Ik zelf heb
,
gedurende mijne togten in den Archi-

3e SEKIE DL. 111, 15
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pel, van Maart 1812 tot Julij 1818, zoowel het aantal on-

Avcdcr-als regendagen naauwkeurig opgcteekend: docli een

der journalen is, helaas, verloren gegaan, zoodat ik de

waarnemingen slechts van af het jaar 1845 over heb.

Het aantal waargenomen onweders is in tabel n*^. 1 op-

gegeven ; en wel voor den morgen , van 6 tot IZ uur , en

voor het overige gedeelte van den dag , en den nacht. Ta-

bel no. 2 toont het aantal regendagen , en het aantal re-

genbuijen aan
,
gedurende denzelfden tijd. Daar ik te dier

tijd den Archipel bereisd heb van de Lampongs tot aan

Flores en Boni , kunnen de opgaven als gemiddelde cijfers

voor de Soenda-eilanden genomen worden. De tabellen n''.

3— 5 bevatten het aantal onweer- en regendagen te Buiten-

zorg
,

getrokken uit de waarnemingen der heeren Onnen

,

Rozenboom , Swaving en Swart; aan welken laatste ik

de vriendelijke mededeelingen omtrent den jongsten tijd

verschuldigd ben. Tot vergelijking heb ik er ook nog

het aantal regendagen van Batavia , naar de waarnemin-

gen van den heer Tromp, bijgevoegd, die een tijdsverloop

van 22 jaren omvatten.

Intusschen moet hierbij opgemerkt worden , dat de heer

Tromp alleen die dagen als regendagen liet opteekenen

,

waarop de wegen niet begoten moesten worden. Het wer-

kelijke is , om die reden , te laag gesteld , ofschoon het ge-

tal regendagen te Batavia zeker veel minder is dan te Bui-

tcnzorg. Het onderscheid wordt echter eenigermate daar-

door vereffend , dat , zoov;el mijne waarnemingen , als die te

Buitenzorg gedaan, alleen den regen aangeven op de plaats

zelve der waarneming gevallen , terwijl te Batavia die van

het geheele stadsgebied werd opgeteekend. Vraagt iemand

naar de waarde van dergelijke waarnemingen, die eenie-

der gemakkelijk zelf kan bewerkstelligen, dan toont een

enkele blik op de uitkomsten genoegzaam aan , welke be-



langrijke VGrhondIngen zich daardoor op'^nbarcn rnet Lctrok-

king tot het verloopen der jaargetijden : lioe deze b. v. in

Buitenzorg veel gelijkmatiger zijn dan te Batavia , in het

gebero-te dan aan de stranden.

Latere waarnemingen zullen merkwaardige verschillen

van klimaat in Oost- en West-Java aan den dag brengen

;

en nog grootere tusschen de klimaten van de onderschei-

dene eilanden.

De heer Alphonse Decandolle wijst met nadruk , in zijne

nieuwe en uitnemende „ Géographie botanique ,"" op de gewig-

tige beteekenis, die do kennis van de vochtijiheld van de lucht

en van den grond voor deze wetenschap heeft; en van lie-

verlede zal men leeren inzien , dat de vochtigheid in de

keerkringslanden denzelfden invloed op de organisclie we-

reld uitoefent, als de warmte in de gematigde luchtstre-

ken ; hunne droogte , als de koude , in de landen buiten de

keerkringen gelegen. Dit nioct cum grano salis opgevat

worden.

Nu is wel is waar het getal reo;endao;en ffeen volstrekt

bepaalde maatstaf voor het gevallen atmospherische water

,

maar het heeft toch zijne gewigtige beteekenis.

De heer Decandolle vestigt er de aandacht op , dat de opga-

ven van de hoeveelheid ren-cnwater ons 2;een inzio;t geven in

de verdeeling der massa , die mogelijkerwijze in één dag , of

welligt in 20 dagen gevallen is. Voor het laatste geven

de getallen der regendagen betrekkelijk meer opheldorin-

gen , en daarbij tevens, middellijk, betreffende de verdeeling

van het licht, dat in het leven der plantenwereld eene zoo

groote rol speelt.

Wij kunnen uit de zamenvattingen aan het slot zien , dat

het maximum dor onweers-getallen niet met dat der re-

gendagen overeenkomt.

De QUAveders zijn het talrijkste (tabel iv\ 1), korten tijd
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na de naclitevening , namelijk in Maart , April , en Okto-

ber; temvijl het minimum in Augustus valt.

In Buitenzorg daarentegen , valt liet maximum der on-

\veders in de maanden Maart , April , Oktober en Novem-

ber; het minimum in de maand Julij. Ter loops merken

wij hier aan, dat, in een tijdsverloop van 15 jaren, er in

Buitenzorg maar één maand zonder onweer verliep.

Het maximum der regendagen valt , in het algemeen

,

in de maand Februarij ; maar men moet niet vergeten dat

die maand slechts 28 dagen heeft, en Januarij en Maart

daarentegen 31. Het minimum der regendagen valt, in

Buitenzorg , in Junij ; in Batavia , in Augustus ; evenzoo

(volgens tabel no. 2) in het algemeen , in dezelfde maan-

den.

In het oogvallend is , in Buitenzorg , het regelmatig afne-

men der onweders , van 1851 tot 18o3, en der regendagen

van 1851 tot 1854.

Het jaar 1856 zal zeker, in beide opzigten , eene plot_

selinge toeneming aantoonen. Hoe in het oog vallend het on-

derscheid in de verdeeling der regendagen zijn kan blijkt daar-

uit, dat Buitenzorg in 18U2 212 regendagen, Soerabaja

er daarentegen slechts 134 had.

Buitenzorg had, van Oktober 1849 tot en met Maart 1851

,

330 regendagen en 234 onweders. Banjoewangi daarentegen

255 „ ,,
188 „

Maar ik verwijs den lezer naar de overzigten zelve; en

misschien zal zich de een of ander tot dergelijke waarne-

mingen en hare bekendmaking, door mijne mededeelin-

gen
,
genoopt gevoelen.
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Alaand.

1845 184G 184:
184 G J.Hi.

lol .Iiilii.
Tolanl keeren resen.

.Tarmari).
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Jaren.

1841
1842
1843
1844
1845
184G
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

Totaal,

Geniidd.

in jaren.

Cclieel.

Totaal.

CeinidJ.

152

194

156
142
188
185
172
153
88

1440
160

9

1440
889

2329
1C6,3

147

149
IGl

238

194

889
178

200

224

221
196
238
212
157
147
157

1752
195

9

1752
108-4

z ^

206

190
228
233

222

1084
217

5

A aii m e r k i n (j e n.

De beiekemle gelallea ïijn

gevonden, door voor de enkele
outbrekende luaaudtn de uit de
waarneininfjen gevondene gemid-
delden in de plaats te stellen , of
doordien, met de waarneiiiingeu
van voorafgaande of volgende jaren,
nieuwe reeksen werden zniuen^e-
steid. Daardoor werd het mogelijk
ook die maanden in rekening Ie

bren^jen, die geen vol jaar uit-
maakten. Het eindcijfer loont aan,
dat de verÉamelingsgemiddelden de
waariieid meer nabijkonien dan die
der kleinere reeksen van slechts 9
of 5 jaren.

Voor de onweêren krijgen wij

160, 166.3: geheel door bemidde-
ling gevonden getal: 178.

Voor de regendagen 190, 20G.6
als boven : 217.

2836
202,6 in M jaren.

Oe SERIL DL. Iir.
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V E R G A D E K I N G E N

DEK

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCÏÏ INDIE.

BESTUURSVERGADERING,

GEHOUDEN DEN 4n FEBRUARIJ 1857, TEN HUIZE VANDEN
HEER GrOLL.

Tegenwoordig zijn de besturende leden, de Hll.

P. Bleeker, President.

A. J. D. Steenstra Toussaint, vkepresident.

G. F. De Bruijn Kops, BibHothekaris.

J. J. Altheer, SeUretarls,

hebbende de HH. Reiche en Steinmetz zoo schriftelijk als

mondeling te kennen gegeven , dat zij verhinderd zijn de

vergadering bij te wonen.

De president doet mededeeling , dat door het ophanden

zijnde vertrek van den heer Steinmetz de heer Reiche voor-

loopig de funktiën van thesaurier heeft overgenomen.

Worden ter tafel gebragt.

1. Brief van den heer Faraday, dd. Royal Institution 15

Nov. 1856, inhoudende betuiging zijner erkentelijkheid voor

zijne benoeming tot korresponderend lid der Vereeniging.

Aan^'enomen voor kennis<rave.

2. Brief van den heer A. Aug. Dumëril, van Parijs den

17n November 1856, strekkende tot kennisgave, dat zijne
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benoeming tot korresponderend lid met de meeste erkente-

lijkheid door hem wordt aangenomen.

3. Brief van den heer Kimze, van Samarang den 19n

Januarij 1857, inhoudende dankbetuiging voor zijne benoe-

ming tot gewoon lid der Vereeniging.

4. Brief van het lid den heer A. J. F. Jansen , van

Manado den lOn November 1856 waarbij der Vereeniging

wordt aangeboden een mineraal, hetwelk gezegd werd, ee-

nige overeenkomst met steenkool te bezitten. Het is af-

komstig van Gorontalo. Nog werd daarbij toegezonden ee-

nige verharde lava , bij de jongste uitbarsting van den berg

Awoe op het eiland Sangir in Maart 18u6 uit dien vul-

kaan gevloeid.

Wordt besloten een en ander te plaatsen in het mu-

seum , den heer Jansen dank te zeggen voor de toezending

en hem tevens te melden , dat het mineraal is ijzerpyriet en

alzoo van geene waarde.

5. Van de boekhandelaars Lange en Co, van Batavia den

19n Januarij 1857, inhoudende kennisgave , dat met de Julle

Claire
,
gezagvoerder Van Oosteroora , aan het adres van den

boekhandelaar Van den Heuvell te Leiden geexpediëerd

worden twee kisten met boekwerken, als: 50 exemplaren

Natuurkundig Tijdschrift (vervolg-afleveringen) en 30 exem-

plaren Acta der Vereeniging deel I.

6. Brief van het lid den heer Baron Van Heeckeren tot

"VYaliën, van Batavia den l^i Februarij 1857 met aanbieding

van eene vertaling eener botanische bijdrage.

Wordt besloten genoemd lid bij brief de erkentelijkheid

der direktie te betuigen.

7. Brief van het lid den heer Doleschall, van Amboi-

na den 4n December 1856, waarbij der Vereeniging wordt

toegezegd eene bijdrage tot de kennis der Arachniden.

Aangenomen voor kennisgave.

8. Brief van den minister van koloniën, van 's Gra^-ienhage
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den 14n November iStJG Ltt. A. no. 14, waarbij der Ver-

eeniging wordt aangeboden de eerste aflevering van het werk:

Plantae Indiae Batavae orientalis
,
quas exploravit C. G. C.

Keinwardt, annis 181U-1821 etc, met toezegging dat

de verdere nummers, naar gelang liunner verschijning, ook

zullen volgen.

Wordt besloten aan den minister van koloniën den dank

der direktie voor dit geschenk te betuigen,

9. Brief van den heer G. G. Couperus, van Batavia, den

30ii Januarij 1857, begeleidende een geschenk van ƒ 100 be-

nevens een boekwerk, waarvan de aanbieding geschiedt als

een bewijs van achting voor de Vereeniging. Ref. naar Eu-

ropa zullende vertrekken, verklaart zich bereid om ook

daar der Vereeniging, als het zijn kan, van dienst te wezen.

AVordt besloten de aangeboden som in handen te stellen

van den sekretaris totdat de plaats van thesaurier vervuld

zal zijn, en den heer Couperus voor het gegeven bewijs

van belangstelling den dank der direktie te betuigen en

hem te benoemen tot lid der Vereeniging; zullende bij

voorkomende gelegenheid gaarne gebruik gemaakt worden

van het verder door hem gedane aanbod.

10. Brief van het lid den heer Broekmeijer, van Makas-

sar den lln December 1856, meldende de toezending van

visschen van Makassar.

Aangenomen voor berio;t.

11. Brief van den resident van Japara , van Patti den

16n Januarij 1857 no. 195/j , in antwoord op dezerzijdsch

schrijven ingevolge genomen besluit sub no. 7 in de be-

stuursvergadering van 30 December 1856 aanbiedende een

kistje met beenderen , van Pati-ajam en een schrijven van

heer C. S. A. Thurkow desbetrekkelijk van den 3'^ Janua-

rij 1857.

De korte inhoud van een en ander is als volgt:
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Terstond na het ontvangen van den brief der Vereenigfng

heeft de resident van Japara, do heer Mr. D. C. A. Graaf

Van Ilogendorp, zich gewend tot den regent van Patti

,

die hem een jaar geleden eone tand had laten zien , die nabij

Pati-ajam was opgedolven. De regent zeide evenwel alles

wat hij van de in de residentie gevonden beenderen heeft

gehad, gezonden te hebben aan den heer Thurkow. Dien

ten gevolge is geschreven aan dezen heer, waarop boven-

gezegd schrijven is ontvangen met het kistje beenderen

,

waarin zich echter geen tand bevindt , welke de heer Thur-

kow ook verzekert niet ontvangen te hebben. Deze heer

heeft intussclien eene kleine verzameling beenderen in bezit

,

waaronder twee tanden , van welke de eene waarschijnlijk

van eenen Elephas primigenius , de andere zeer zeker van

een niet meer levend groot viervoetig dier , enz.

Nos; bevat de missive van den resident voornoemd het

voorstel om op kosten der Vereeniging eene uitgraving te

doen bewerkstelligen.

Wordt besloten te schrijven aan het adviserend lid der

Vereenlo-ino; den heer Juno-huhn , onder overleo;ging van een

uittreksel van bovenstaande mededeellngcn , met uitnoodi-

ging , tijdens zijne reis over Java , ter plaatse een naauAvkeu-

rig onderzoek in het werk te willen stellen en de Vereeni-

ging de uitkomsten daarvan mede te deelen , alsmede ken-

merkende beenderen of fragmenten daarvan te willen over-

zenden.

Voorts wordt besloten , den resident van Japara en den

heer Thurkow dank te zeggen voor de door hen ten deze ge-

gevene inlichtingen en eerstgcnoemden heer mededeeling te

doen , dat de direktie het voorstel om op hare kosten uit-

gravingen te doen , voor alsnog in overweging houdt.

12. Brief van den heer B. II. Egberts, van Sinkawang

den 21" Januarij 184-7 , waarbij der Vereeniging wordt
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aaiigebodcu een opstel over massive en molekulaire schom-

melingen.

AYordt besloten liet stuk ter lezing bij de leden des be-

stuurs rond te zenden.

13. De lieer Bleeker biedt aan ter plaatsing in liet Tijd-

sclirift en in de Acta der Vcreeniging

:

a. Tweede bijdrage tot de kennis der iclitliyologischc

fauna van Boero.

b. Achtste bijdrage tot de kennis vischfauna van Amboina.

14. De heer De Lange biedt aan

:

Verslag van de geodesische triangulatie der residentie

Banjocmas door G. A. De Lange en J. J. Van Limburg

Brouwer , door G. A. De Lange.

Wordt besloten tot plaatsing van de stukken sub 13 en li

in het Tijdschrift en in de Acta der Vereeniging.

15. De president brengt ter tafel de balans der kas,

door den thesaurier opgemaakt.

16. Wordt overgegaan tot de voorlezing van het Alge-

meen verslag der Averkzaamheden over het jongste vereeni-

gings-jaar , hetwelk wordt goedgekeurd.

17. Wordt bepaald, dat het getal korresponderende leden

in Nederland , zoomede dat van de korresponderende leden

in het Buitenland niet meer dan dertig zal mogen bedra-

gen , ten einde aan de te verleenen benoemingen eeiie hoogere

waarde te schenken , zullende zoodanige benoemingen voort-

aan slechts plaats hebben uit eene vooraf opgemaakte lijst

van kandidaten en na bespreking hunner aanspraken.

18. Tot dirio-erend lid der Vereenic;in2; w^ordt benoemd het

lid de heer D. J. Uhlenbeck.

19. Ingekomen boekwerken:

1. Traite d'ólcctricltd tLdorlque et appliquéc par A. De Iti Rive

avec figures gr. 8° Tomé I, Puris, 185i. Tomé II 185G. (van

den heer G. G. Conpcrns).
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2. Plantac Intliae Batavae Oricntalis, quas in iutlnere per insulas

Archipelagi indici Javam, Amboinam, Celcbem, ïernatam, alias-

que, annis 1815 — 1821 exploravit C. G. C. Reinwardt.— Jussii

augustissimi regis Guilielmi III dig. et illustr. G. H. De Vriese.

Lngduni Batavorum 1856. 4°. Fase. 1.— (van den minister van

koloniën).

3. Een uitstapje naar de bloemen- tentoonstelling
,
gehouden door

de Socit'té d'agriculture et de botanique, te Gend, op 7, 8 en 9

Maart 1852 door Prof W. II, de Vriese (van den heer Bleeker).

De l'alte'ration de l'air par la germination et par la fei'menta-

tion
,
par Theod. De Saussure (Mëmoire lu k la Sociétë de physi-

que et d'liistoire naturelle de Genève, Ie 15 Juin 1831, et tird

des IMdmoires de cette Société, T. VI, Partie II) (van den heer

Bleeker).

Aanteekeniug over den groei van de vrucht van Glaucium lu-

teum; door Cl. Mulder. Broch. 8°. (van den heer Bleeker).

Analecta Goodenoviearum prop. G. H. De Vriese I et II,

1819. 8^, (van den heer Bleeker).

Beschrijving van de vorming en ontAvikkeling der zaden van

Crinum Capense, Hei-bert, door II. C. Van Hall. 8°, (van den

heer Bleeker).

Over eene periodieke verkorting van plantendeelen , benevens

uitkomsten van metingen aangaande den wasdom, medegedeeld

door AV. H. De Vriese. 8°, (van den heer Bleeker).

Nadere proefnemingen over de verhoogde temperatuur van den

spadix eener Colocasia odora (Caladium odorum) door G. Vrolik

€n W. H. De Vriese. 8°, (van den heer Bleeker).

De luchtwortels der Orchideën uit de tropische landen door W.

II. De Vriese 1851. 8°, (van den heer Bleeker).

Over de biforines van Turpin, eene nieuwe ontdekking in de

kristallographie van het plantenrijk door W. II. De Vriese. 8*^,

(van den heer Bleeker).

Onderrigtiug voor niet-kruidkundigen , die naar de Nederland-

sche overzccsche bezittingen gaan, en genegen zijn, om, ten be-

hoeve van hüllandriche botanisten, planten in te zamelen en te

droogeu voor licrbariën, geschreven door cu gedrukt voor rckc-
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ning van "W. II. De Vriese) 8°, (van den heer Bleeker).

Kruidtuinen en lierbai'iën in betrekking tot onderwijs en we-

tenschap, een woord bij de opening van den botanischen cursus

aan de Leidsclie hoogschool, in ISJ.9, door W. H. De Vriese,

Leiden, 1849 8°, (van den heer Bleeker).

Nieuwe waarnemingen over eene verhoogde temperatuur bij de

mannelijke bloem van Cycas circiualis en den spadix van Amor-

phophallus campanulatus , waargenomen in 's lands plantentuin te

Buitenzorg op Java; door J. E. Teijsmann, liortulanus in ge-

noemden plantentuin; medegedeeld door W H. De Vriese. 8°,

(van den heer Bleeker).

Novae species Cycadeannn Africae aus tralis, quas descriptioni-

bus et figuris illustravit G. II. De Vriese. 8°, (van den heer

Bleeker).

Untersuchungen über Keimung, Bau und "VVachsthum der Mo-

nocotyledonen von G. Duveruoy. Stuttgart 8° 183 1 ,
(van den

heer Bleeker).

Anatomisch-physiologische Untersuchungen über den Inhalt der

Pflanzen-zellen ; von F. J. F. Meyen, 8°. Berlin 1828 (van den

heer Bleeker).

De globis ignels et meteorolithis commentarii dissertatio inau-

guralis etc. Schnabcl. 8° Marburgi Ilassorum 1833 (van den heer

Bleeker.)

Die Sternschnuppcn sind Steine aus dem Monde, welche um
unsere Erde herumfliegen ; von T. F. Beuzenberg kl. 8°. 183-i (van

den heer Bleeker).

Ivurze Nachrichten über die IMineral-Quellen, kohlensauren Gas-,

Salzsauren-Dampf- n Schlamm-Bader, sowie über die Molken-

Anstatt zij Kissingen, 8° Frankfurt 1841 (van den heer Bleeker).

Untersuchungen über eiuige Gesteine u Mineralquellen am
Ilollenhagen bei Salzuflen ; vom Ilofrath Dr. R. Brandes u. Saliuen-

luspektor W. Brandes, Lemgo 1835 8°, (van den heer Bleeker).

Die warmen Quellen in Aachen van J. F. Benzenberg 1830.

8°, (van den heer Bleeker).

Notes on the geology of Ceylon. Laterite forraation. — Fluvia-

tile deposit of Nuera Ellia bij E. F. Kelaart (van den heer

Bleeker).

3e SERIE DL, III. 16
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Bantles isolhermes , et distribution de la cluileux' sur Ie globe;

par M. De Ilumboldt (van den heer Bleeker).

IMeteorologisclie -waarnemingen gedaan op het eiland Decima

bij de stad Nagasaki op Japan. 4° (van den heer Bleeker).

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, deel VI.

all. IV en v. Batavia 1856. 8° (van de redaktie).

s De Sekretaris
y

J. J. Altiieek.



ALGEMEENE VERGADERING

GEHOUDEN DEN 12^ FEBRUARIJ 18o7 TEN HUIZE VAN DEN

HEER BlEEKER.

Tegenwoordig zijn de HH. besturende leden:

P. Bleeker, President,

A. J. D. Steenstra Toussaint, VicepresJdent,

G. F. de Bruijn Kops, BJbHothekarJs,

G. A. De Lange.

A. W. P. Weitzel.

M. Th. Eeiche , Waamd. Thesaurier

,

D. J. Uhlenheck.

J. J. Altheer, Sekretaris,

en de HH. gewone leden:

E. Netscher.

E. F. Graaf Van Bentheim Teklenburg Rheda.

C. W. R. Voigt.

C. A. Bensen.

L. Lindman.

H. L. Jansen.

J. Von Rosenberg.

Terwijl de HH, E. W. Muller en J. Ullman als gasten

de vergadering bijwonen.

Nadat de president de heeren leden en gasten heeft

verwelkomd, wordt voorlezing gedaan van het Algemeen

Verslag van de verrigtingen en wederwaardigheden der Ver-

eeniging gedurende den loop des vorigen jaars.
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Het Programma , door de Vereeniging vroeger vastgesteld,

vvordt daarna voorgelezen en de voorgestelde nieuwe vraag-

punten aan het oordeel der aanwezige heeren onderworpen.

Nadat ook deze zijn goedgekeurd, wordt in overweging ge-

geven en goedgevonden het Programma in zijn geheel nog-

maals in het Tijdschrift der Vereeniging op te nemen.

De heer Ketscher zegt der Vereeniging toe een exem-

plaar van de „ Atlas van Nederlandsch Indië door J.

Van den Bosch 1819",

Worden benoemd

:

Tot Korrespondcrende Leden de HIT.

L. Agassiz , te Boston.

C. L. Bonaparte, Prins van Canino, te Parijs.

J. Struve, te Pultowa.

Tot Gewone Leden de IIII.

G. G. Couperus, te Batavia

B. II. Egberts, te Sinkawang

D. C. A. Graaf Van Ilogendorp , te Patti.

C. S. A. Thurkow, te Samarang.

Geene andere werkzaamheden aan de orde zijnde, wordt

de vergadering gesloten.

De Sehretaris

J. J. Altheer.



BESTUURSVERGADERING

GEHOUDEN DEN 26sten FEBRUARIJ 1857 TEN HUIZE VAN

DEN HEEK G. A. De Lange.

Tegenwoordig zijn HH.
P. Blecker , President

,

A. J. D. Steenstra Toussaint, viccpresident,

G. A. De Lange,

M. ïh. Reiche,

D. J. Ulilenbeck

,

J. J. Altlieer, Sekretarls,

terwijl de lieer Jaeger , adsistcnt geograpliiscli inge-

nieur de vergadering als gast bijwoont.

De president verwelkomt den lieer Ulilenbeck als lid

der direktie.

Worden ter tafel gebragt.

1 . Drief van de Küniglicli Balerisclie Akademic der Wis-

senschaften , van München den 11" December ISliG , meldende

de ontvangst van boekwerken en bevattende eene opgave

der boekwerken, welke den Sa Julij 1855 en den 1" Mei

185G ten behoeve der Yereeniging zijn toegezonden aan

den minister van koloniën te 's Gravenhage. Genoemde

brief bevat aanmerkingen omtrent het hooge port , dat

voor de werken der Verecniging , onder kruibband per

bricvenpost dor Akademie toegezonden , moet worden be-

taald , zoo mede een schrijvenvan den heer Martius, Avaarbij

de Direktie wordt uitgenoodigd de werken der Yereeniging

der xikadcme op eene minder kostbare te wij/,e doen toekomen.
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Wordt besloten:

Te sclirijvon aan den minister van koloniën, dat de

aan hot adres dor Voreoniging toegezonden boekwerken nog

iiiot zijn ontvangen en aan bovcngonoonulo Akadomie te

melden, dat do diroktio dor Yereeniging boroids pogingen

liccft aangewend, om door tussclienkomst van hot ministerie

van koloniën do toezondinür der nitkomeude werken te doen

plaats hebben.

2 Brief van don lieer Yon INIartius, van INIünchen den 23n

December ISöO, houdende dankbetuiging voor do benoeming

tot korresponderend lid der Yereeniging, zoomodo voor de toe-

zending van do doelen der palmen, door de zorg van den heer

Teijsmann bijeenverzameld. Do heer Yon INIartius verzoekt te-

vens, dat don hoor Toijsmann daarvoor wol zijne dank worde

overgebragt. Nog bevat de brief mededeeling, dat met de eerste

gelegenheid aan de A'^erceniging zal worden toegezonden het af-

zontlorlijk van de Flora Brasilionsis ovcrgodrukte deel : L Ta-

bulae vegetationis in Brasilia Phvsiognomiam illustrantes, fo.

Aangenomen voor kennisgave, zullende aan het verzoek

van don heer Yon Martius ton opzigto van don heer Toijs-

mann worden voldaan.

3. Brief van den heer A. Frank, van Parijs den 26n De-

cember 18l)(.>, waarbij konnis wordt gegeven van de ont-

vangst eener bezending boekwerken voor de Yereeniging,

van de Koninklijke Akademie van AYetenschappen te Ma-

drid , en inlichting wordt verlangd omtrent de wijze , waar-

op do direktie haar wenscht toegezonden te hebben.

AVordt goedgevonden aan don heer A. Frank te Parijs

te schrijven, dat de werken dor INIadridscho Akademie door

tusschonkomst van de nedorlandsche ambassade aan de

A^ereeniging zullen kunnen worden toegezonden , terwijl

van dezen kant de toezendinij zal geschieden door welwil-

lende bomiddolinir van hot ministerie van koloniën.



4. Brief van den heer J. Van Vollenlioven , van Soemedang

den 9den Februarij 1857, waarbij met erkentelijkheid het

lidmaatschap der Vereenigiug wordt aangenomen.

5. Brief van den heer 13. 11. Egberls , van Sinkawang den

^9^ Januarij 1857, begeleidende eene bijdrage over de re-

sultanten van centrifugale en centripetale beAvegingen.

De heeren Groll en De Lange nemen op zich , der di-

rektie nopens dit stuk en het reeds ter lezing gezondene

ten gelegene tijde te dienen van voorlichting en raad.

6. Brief van het lid den heer E. Netscher , van Batavia , den

20" Februarij 1857 waarbij ten geschenke wordt aangeboden

een exemplaar van den Atlas van Nederlaudsch Indiê van

J. Van den Bosch.

Wordt besloten op de gebruikelijke wijze voor het ge-

schenk den dank der direktic te betuigen.

7. Brief van den heer Dr. J. K. Pioem , van Batavia , den

4" Februarij 18d7, begeleidende eenige flesschen met rep-

tiliën van Java en de Molukken.

De president heeft den toezender daarvoor bereids den

dank der Vereeniging betuigd.

8. De heer Bieeker brengt ter tafel de afbeelding eener

nieuwe soort van pad van Bintang (Bufo gymnauchen) als de

eerste afgewerkte plaat van een door hem uit te geven werk

over de Reptiliën van den Indischen Archipel.

9. De heer De Lange biedt aan ter plaatsing in de ver-

handelingen :

Geodesisch nivellement van de residentie Banjoemas door

G. A. de Lange,

Wordt besloten tot opname in de Acta der Vereeniging.

10. Wordt overfjeo'aan tot de stemmins; voor eenen

thesaurier. Na stemming blijkt, dat de heer Eeiche daartoe

is benoemd, welke zich de benoemins; laat welrjevallen.

11 Tot gewone leden der Vereeniging worden voorgesteld

en aangenomen de HH.
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J. IL Walbeehm , Adsistent-resident , te Riouw.

Dr. J. K. Ploem, Geneesheer, te Tjandjioer.

II. M. André Wiltens, Resident van de Padang-

sclie bovenlanden.

12 Ingekomen boekwerken:

Uittreksels uit vreemde tijdscliriften voor de leden van het

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1855 - 185C no 3 Junij, 4°

(van het Instituut).

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel

VI afl. VI, (van het Bataviaasch Genootschap).

Het Regt in Nederlandsch Indië 7e Jaargang no 7 (van de

redaktie ).

Algemeen verslag der Averkzaamheden van de Natuurkundige

Vcreeniging in Nederlandsch Indië, voorgelezen in de 7e alge-

meene vergadering, gehouden den 12'i Febr. 1857, door P. Blee-

ker, President der Vcreeniging. Batavia 1857, 8° (van den heer

Blceker ).

De Sekreiaris

,

J. J. Altiieei;.



BESTUURS VERG ADER ING,

GEHOUDEN Or DONDERDAG DEN 1 9'!™ MAART 1857, TEN

HUIZE VAN DEN HEER ReICHE.

Tco-cnwoordio; ziin de besturende leden, de IIH,

P. Blccker, President,

A. J. D. Steenstra Toussaint, vjccprosidont

,

M, Th. Reiclie, Thesauder
,

D. J. Ulllenbeck, w-^. Sekretarls,

terwijl de lieer B. J. G. IL Boeking, als gast deel neemt

aan de vergadering.

Bij afwezendheid van den sekretaris van liet bestuur,

die door ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te

wonen , worden diens fuyktiën door het jongste besturend lid
,

den heer Uhlenbeck waargenomen.

De vergadering geopend zijnde, worden ter tafel ge-

bragt.

1. Brief, gedagteekend Weenen den 5n Oktober 1856 no.

87(3 en onderteekend door den algemcenen sekretaris van

de Keizerlijke Akademie der Wetenschappen te Weenen,

de ontvangst erkennende van het aan die Akademie toeirc-

zonden exemplaar van het Natuurkundig Tijdschrift , ha-

ren dank voor die toezending; betuiizende.

Besloten dezen brief voor kennisgave aan te remcn.

2. Brief van den bibliothekaris van de Koninklijk Bcijer-

sche Akademie van Wetenschappen, gedagteekend Münclicn
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(Jeii 2^*^" Mei 1856, inhoudende mededeellng van de toe-

zending van eenige drukwerken der Akademie.

Besloten den brief na kennisname op te leggen, en de werken

in de bibliotheek der Vereeniging op te nemen. De ont-

vangst zal op de gewone wijze worden erkend.

3. Twee brieven van den Sekretaris van het Koninklijk

Genootschap van Wetenschappen te Koppenhagen, van Kop-

penhagen den 21n Junij 1856 en In Julij 1856, bevattende

kennisgave van de verzending van eenige drukwerken van

het Genootschap.

Besloten deze brieven na kennisname op te leggen , de

ontvangst der boekwerken te erkennen , en de ontvangen

geschriften in de bibliotheek beschikbaar te stellen.

4. Twee brieven van hetzelfde Genootschap, gedagteekend

Koppenhagen den GJ'^'i Junij 1856 en 1™ Julij 1856, de ont-

vangst erkennende van het aan het Genootschap aangeboden

exemplaar van het Natuurkundig tijdschrift voor Nederland-

sch Indië.

Besloten deze brieven voor notifikatie aan te nemen.

5. Twee brieven van de Académie des Sciences, arts et

belles lettres de Dyon, de eerste gedagteekend Dyon den

23'^ Augustus 1855, de ontvangst erkennende van het

schrijven der Vereeniging van den 12^ Mei 1855, alsmede

berigtende de verzending aan de Vereeniging van een exem-

plaar van hare Mémoires , welke haar zullen geworden

door bemiddeling van de Koninklijke Akademie van We-

tenschappen te Amsterdam. In dezen brief wordt tevens

dank gezegd voor de toezending van de drie deelcn van de

eerste serie van het Tijdschrift der Vereeniging. De tweede

brief, gedagteekend Dyon 10 Januarij 1856, bevat kennisgave

van de ontvangst van de 2*^ Serie van het Tijdschrift der Ver-

eeniging, mededeeling, dat een der leden van de Akademie zich

belast heeft met de vertaling van verscheidene artikelen, vervat
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in genoemd Tijdschrift, ten einde ze in het Recueil harer hande-

lingen te insereren en voorts verzoek om de ontbrekende drie

deelen en verschillende ontbrekende afleveringen van andere

deelen nog te mogen ontvangen. In een naschrift wordt nog

gezegd , dat de Akademie eene bijzondere waarde hecht aan

het bezitten van eene volledige verzameling van het Na-

tuurkundig Tijdschrift, vooral omdat het een groot aan-

tal gegevens bevat betrekkelijk aardbevingen , Avaarvan de

heer Perrey sedert jaren een speciaal punt van onderzoek

gemaakt heeft.

Wordt besloten het nog ontbrekende van het Tijdschrift

te zenden en den dank der Vereeniging te betuigen voor de

toegezonden werken.

6. Brief van den heer A. Perrey, hoogleeraar te Dyon ge-

dagteekend 24 Augustus 1835, waarin deze heer onder

toezending van onder eenige drukwerken, meer speciaal

handelt over door hem gewenscht wordende mededee-

lingen betreffende aardbevingen , waartoe hij bij zijn schrij-

ven voegt, eene van de Akademie te Djon uitgedane

circulaire, gedagteekend Dyon 24 Mei 1854.

Besloten, te trachten zoo veel mogelijk jaarlijks de geob-

serveerd wordende aardbevingen in deze gewesten te ver-

zamelen, en de toezending hiervan den heer Perrey toe

te zeggen.

7. Twee brieven van de Smithsonian Institution te Was-

hington, gedagteekend 10 Junij 1854 en 16Nov. 1855. In

den eersten brief wordt de toezending gemeld van 2 pakken,

aan de Vereeniging aangebodene werken , op eene bijgevoeg-

de lijst gespecificeerd , met verzoek om de bedoelde lijst, voor

de ontvangst geteekend , te mogen terug ontvangen. Deze

bij wijze van circulaire ingerigte brief , bevat nog nadere aan-

wijzingen, hoedanig de korresponden tie met dit geleerde ge-

nootschap te voeren.
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Wordt besloten, do toegezonden werken in de bibliotheek

op te nemen en den sekretaris uit te noodigen het verder

noodige te verrigten.

In den tweeden brief wordt de ontvangst erkend van liet

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indiii Deel

II tot V.

Voor notifikatie aangenomen.

8. Brief van de Academy of Natural Sciences of Phila-

delphia gedagteekend 10 Mei 1856, de ontvangst erken-

nende van Natuurkundig Tijdschrift Deel 1 afl. 1— 6 en

Deel II afl. 1—4 van de nieuwe Serie.

Besloten den brief voor notifikatie aan te nemen,

9. Brieven, van de Koninklijke Akadcmie van Weten-

schappen te Amsterdam van den 4» December 1855, den

13° Januarij, 7" Julij ,
21'^ Julij en 29i September 1856,

de ontvangst erkennende van het haar toegezonden exem-

plaar van het Natuurkundig Tijdschrift d eel V tot XL
Aangenomen voor bcrio;t.

10. Brief van dezelfde Akademie van den 27^^ Augustus

1856, houdende kennisgave van de verzending herwaarts van

eenige drukwerken.

Besloten de goede ontvangst dezer werken in dank te er-

kennen, en ze in de Bibliotheek op te nemen.

11. Brief, gedagteekend Patti den ISq Maart 1857 van

den heer Mr. D. J. Graaf Van Hogendorp , resident van

Japara. inhoudende dankbetuiging voor zijne benoeming tot

het lidmaatschap der Verccniijing.

12. Brief van den resident van Japara, gedagteekend Pat-

ti den 13^I«i Maart 1857 N°. 91G/i toezendende, in ver-

volg op vroeger ingekomen missive dd. 16 Januarij No. 195/i,

een mandje met beenderen , opgedolvon door de bevolking

te Pati-ajam.

Besloten op dien brief, onder dankbetuiging, te antwoor-
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den , dat met belangstelling meerdere beenderen te gemoct

gezien zullen -worden, en dat de heer Jungliiilni is uitgcnoo-

digd geworden, bij zijne komst te Patti, deze zaak plaatselijk

nader te onderzoeken , zullende het van diens rapport , en van

het vermoedelijk benoodigd geldelijk bedrag afhangen , of de

voor nadere onderzoekingen benoodigde gelden , door de Ver-

eeniirino; beschikbaar zullen kunnen gesteld worden.

13. Brief van den heer Thurkow, te Samarang, houdende

dankbetuighig voor zijne benoeming tot het lidmaatschap

schap der Vereeniging.

Aangenomen voor berigt.

14. Brief van het lid den heer P. L. Van Bloemen Waanders,

adsistent resident te Boleling (Bali) van den 2Si Fehr. 1857,

aanbiedende het, bedrag zijner vrijwillige bijdrage over 185(^,

alsmede een berigt nopens eene door hem gevondene warme

bron, te Bandjar, op 12 palen afstands van Boleling.

AVordt besloten, in antwoord hierop mede te deelen, dat

met belangstelling nadere berigten nopens deze warme

bron zullen te gemoet gezien Avorden.

15. Brief van de kommissarissen van de openbare Biblio-

theek te Arnhem van den 311 Oktober 1S56, mededeelende het

tot stand komen van eene Openbare Bibliotheek te Arnhem

en houdende verzoek dat aan die bibliotheek van de door de

Vereeniging uit te geven werken een exemplaar worde vereerd.

Besloten aan het verzoek te voldoen.

. 16. Brief van den ingenieur der leid. belast met de leiding

van de dienst van het mijnwezen
,
gedagteekend Buitenzorg den

9en Maart 1857 No. 77 , houdende verzoek, om, indien de door

hem ingediende XVIF Bijdrage tot de geologische en mine-

ralogische kennis van Nederlandsch Indië in het Tijdschrift

der Vereeniging mogt wordt opgenomen, hem bij tijds een

proefdruk van de twee daarbij behoorende platen moge ge

zonden worden om die te kunnen verbeteren en ook het kleu-
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ren der afdrukken ten zijnen burele te doen bewerkstelligen,

als zulks van de zijde der redaktie bezwaren mogt hebben.

Besloten te antwoorden, dat deze stukken nog niet ont-

vangen zijn, maar dat c. q. aan zijn verlangen zal voldaan

worden.

17. Brief van het dirigerend lid der Vereeniging, den

heer Kost van Tonningen, gedagteekend Buitenzorg den

91 Maart 18U7, de ontvangst erkennende van het Diploma

als Dirigerend lid en aanbiedende een overkompleet exem-

plaar van het 1ste deel van het Tijdschrift der Vereeniging.

Besloten in dank aan te nemen het aangeboden exem-

plaar.

18. Brief van den testamentairen exekuteur in den boe-

del van wijlen den heer P. Baron Melvill van Carnbee,

Jkhr H. W. L. De Koek , kennisgave bevattende, dat wij-

len de heer Melvill van Carnbee aan de Vereeniging gele-

gateerd heeft:

a. Een prachtexemplaar van de Moniteur des Indes en

b. Eene som van ƒ 500. Het eerste wordt toegezonden,

en over het bedrag der gelegateerde som zal kunnen beschikt

worden, na aankomst der verwacht wordende mail.

Besloten het legaat in dank aan te nemen en den sekreta-

ris, als ook den thesaurier uit te noodigen deze legaten te

aanvaarden , en ten dien einde het noodige te doen.

19. Verhandeling van den heer A. C. J. Edeling, luite-

nant ter zee , over den invloed der maansphasen op het weder.

Besloten deze verhandeling in handen te stellen van den

heer Uhlenbeck om daarover in de volgende bestuursverga-

derino; verslag te doen.

20. Dagverhaal van het lid den heer Teijsmann, betreffende

eene door hem gedane Botanische reis over Sumatra's "Westkust.

Besloten dit stuk ter lezing bij de direktie te doen rondgaan.

21. Brief van den P gouvernements sekretaris aanbie-
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dende het driemaandelijksch verslag van den gcograplii-

Echen ingenieur G. A. De Lange, gedagteekend 30 Jauu-

arij 18ü7 11. YI No. 4 en bijlagen.

Wordt besloten dit stuk in de werken der Yereenl-

ging op te nemen.

22. Het advies van de lieeren Groll en De Lange, over

twee , door den heer Egberts te Singkawang (Borneo) aan-

geboden stukken , betreffende de resultanten van centrifu-

gale en centripetale krachten en betreffende massive en

molekulaire schommelingen.

Besloten ingevolge dit advies, aan den heer Egberts

te schrijven.

23. De president deelt mede, dat de heer A. Hendriks op Bili-

ton eene kollektie visschen van Biliton toegezonden heeft,

waarover hij nader zal berigten.

24. Brochure van den hoogleeraar W. Vrolik, sekretaris

van de Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amster-

dam
,
getiteld : Revue des Sociétés savantes de la Néerlande.

Besloten dit geschrift ter lezing rond te zenden.

25. De president deelt mede, dat het 2e deel der Acta

van de Vereeniging grootendeels afgedrukt is, en spoedig

in het licht zal kunnen verschijnen.

26. De president geeft lektuur van eenen door hem , na-

mens de Vereeniging aan het gouvernement gerigten brief

van den 6n Maart jl., waarbij aangeboden wordt een exem-

plaar van het Verslag over de werkzaamheden der Vereeni-

ging gedurende het jongst verstreken jaar, en de hoop

te kennen gegeven wordt, dat de, door de Vereeniging, tot

nog toe ondervonden ondersteuning, haar, ook voor den

vervolge , niet onthouden zal worden.

Besloten de gevraagde goedkeuring op deze handeling te

verleenen.

27. Be president deelt mede, dat de heer Junghuhn hem
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bij schrijven van Clieribon van den 9n Maart jl. toegezonden

hoeft, eene flesch gezwavelde gom-elastiek , inhoudende eenigc

vischsoortcn (op alkohol)
,
gevangen in liet meer van Pandjal-

loe. Deze voorwerpen zijn volmaakt goed overgekomen, waar-

uit blijkt, dat gomelastieke flesschen voor zoologische voor-

werpen een geschikt middel van verzending zijn.

Van liet meer van Pandjalloe waren tot heden goene vis-

schen bekend. De heer Bleeker heeft de door den lieer

Juno-hulin verzamelde soorten bepaald en bevonden te zijn;

1. Anabas scandens CV. (Betok).

2. Trichopus trichopterus CV. (Sepat).

3. Betta trifasciata Blkr (Tampelleh).

4. Ophicephalus strintus BI. (Gaboes).

5. Khyncliobdella ocellata CV. (Sesselleh).

6. Clarias pnnctatus CV. (Leleh).

7. Barbus binotatus Kuhl. (Boenter).

8. Systomus apogonides Blkr (Tjorendjang).

9. Capoeta macrolepidota CV. (Plambal).

10. Leuciscus lateristriatus K. v. II. (Gallengang).

11. Panchax Buchanani CV. (Toembras).

Andere dan deze, behalve nog drie soorten, te weten: de

ikan goerami (Ospliromenus olfax Comm.) , de ilcan lamhra

(Labeobarbus tambra Blkr), en de ikan mas (Cyprinus

flavipinnis K. v. H.) ongeveer 20 jaar geleden in het meer

ovcrgebragt, zouden in het meer van Pandjalloe niet ge-

vonden worden.

Bij deze vischsoortcn had de heer Junghulm nog gevoegd

ecnif'-o exemplaren van ecne soort van kikvorsch (Rana ti-

grana Daud.), welke hij in het warme water van Tjipannas

op den n. o. voet van Tampomas op Java in groot aantal

aantrof, tusschcn groene oscillatoriën en konferven, en daar,

waar het water nog zoo warm was , dat men er moeijclijk de

hand in kon houden.
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28, Nog biedt de heer Bleeker aan tor plaatsing in de Ver-

handelingen en in het Tijdschrift der Vereeniging.

1. Vierde Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Japan.

2. Berigt over eenige vischsoorten , nieuw voor de kennis

der fauna van Biliton.

3. Specierum piscium Javanensiuni novarum vel minus cog-

nitarum descriptiones diagnosticae.

Besloten deze bijdragen te plaatsen in het Tijdsclirift en

in de Acta der Vereeniging.

29. De heer Bleeker brengt nog ter tafel het eerste gedeel-

te van een werk getiteld; Prodrome d'une Faune Erpe'tolo-

gique de TArchipel indien , handelende over de Batrachia van

den [ndischen archipel. Bij dien arbeid zijn gevoegd , naar

het leven vervaardisjde afbeeldino;en van Oxvülossus luim

Tschudi , Leptobrachium Hasseltii Tschudi , Polypedates

Junghuhnii Blkr, Bufo gymuauchen Blkr, Bufo scaber Schl.,

Nectes pleurotaenia Blkr en van nog eenige andere soorten.

De heer Bleeker deelt mede, dat hij gewenscht had dezen

arbeid in de werken der Vereeniging te kunnen publiceren,

doch dat hij, met het oog op de moeijelijkheid en kostbaar-

heid der uitgave in deze gewesten , besloten heeft , dien te

zenden aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen

te Amsterdam.

De direktie drukt den wensch uit , dat in de moeijelijk-

heden van het uitgeven van platen hier te lande spoedig

gunstige verandering moge komen , zoowel door de ontwik-

keling der lithographie , als door de verleening eener

vaste subsidie van het jrouvernement.

30 Wordt benoemd tot jrewoon lid der Verecniijin;! de

heer A. C. J. Edeling, luitenant ter zee, te Batavia.

31. Ingekomen Boekwerken.

3« SEKIE DL. III. 17
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Abliancllunwen der Matliematlscli-pliysikalisclie Classe der K.

Baijersclien Akademie der Wissenscliaften. 4° (Vaa de Akademie).

Denkrede auf die Akademiker Dr. Thaddaeus Siber und Di\

Georg Simon Olim. [Van idem].

Ueber die Gliederung der Bevoelkeriing des Koenigreiclis Bai-

jera. [Van idemj.

Oversif^t over det Danske Videnskabernes Selskabs - Forliand-

linger 1854, 1855, [Van de vSelskab].

Me'moires de 1' Academie de Dyon, 1828-1854 (van de Akademie).

Documents relatifs aux tremblements de terre par A. Perrey.

4o (van den schrijver).

Extract des comptes rendus des Sëanccs de 1' Académie des

Sciences. Rapport sur les travaux de M. A. Perrey relatifs aux

tremblements de terre. 4o (Van den heer A. Perrey).

Theses de chimie et de physique par M. Ladrey. 8° (van den

schrijver).

Journal d' Agriculture. IG^ et 17^ Anu<^e (vau de Akademie

te Dyon).

Eecherches sur les formes cristallines, par M. Ladrey 8° (van

den schrijver).

Rapport sur Ie sucrage des vendanges par M. Ladrey 8^ (van

den schrijver).

Congres scientifique de Trance 21e Session, Dyon 1855 (van de

Akademie te Dyon).

, Smithsouian Contributions of knowledge , Vol. VIII. Washing-

ton 1856. 4° (van de Institution).

Proceedings of the Acaderay of Natural Sciences of Philadel-

phia Vol. VII 1854— 55. 8° (vau de Akademie).

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te

Amsterdam. 3e deel 4° (van de Akademie).

Verslagen en Blededeelingen der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Natuurkunde. 5e deel Ie

stuk. 8° (van de Akademie).

Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde 2e deel Ie
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stuk 185G. 8° (Vaü de Akademie).

Lycidas Ecloga et Musae invocatio 8°.

Prachtexemplaar van de Moniteur des Indes orientales et occi-

dentales. 3 deelen 1846— 49. 4° (van wijlea den lieer P. Baron

Melvill van Carnbee).

Catalogus Bibliotliecae Universltatis Groninganae, drie dee-

len. fol°. (van den heer Bleeker).

Het Regt in Nederlandsch ludië. Regtskundig tijdschrift. Dl. VIII

8° (van de redaktie).

Verhandeling over eetbare aardsoorten en geophagie door J.

J. Altheer. Broch. 8o (van den schrijver).

Over meteorologische waarnemingen in Nederlandsch Indië door

M. H. Jansen. 1856. 8° (van den schrijver}.

The Indian Annals of Medical Science; a half yearly Journal.

No. VII 1856 Calcutta 8° (van de redaktie).

Tijdschrift voor het Zeewezen 10 deelen 1841— 1850. 8° (aan-

gekochte

De wd. Sekretaris.

D. J. Uhlenbeck.



B E S T o U R S V ï, R G A n É R I N G,

GEHOUDEN OP DONDERDAG DEN 9n APRIL 18fi7 TEN HUIZL

VAN DEN HEER STEENSTRA T0US3AINT.

Tegenwoordig zijn de HH.

P. Bleeker , President ,

A. J. D. Steenstra ToUSSaint, Vioepre«ident

,

A. W. P. Weitzel,

M. Th. Reiche, Thesaurier.

De notulen der bestuursvergadering, gehouden den 19^

Maart jl. worden voorgelezen en goedgekeurd.

Ter tafel worden gebragt.

1. Brief van den sekretaris der Vereeniging, den heer

J. J. Altheer, kennis gevende, dat hij wegens voortdurende

ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen.

2. Brief van het besturend lid den heer G. F. De Bruijn

Kops , iTiededeelende dat hij door dienstbezigheden verhin-

derd is de vergadering bij te wonen.

3. Brief van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch

Instituut te Utrecht van den 1° Julij 1836, aanbiedende

een exemplaar van het Meteorologisch Jaarboek over ISaö,

uitgegeven door het Instituut

AVordt besloten , het Instituut per brief de goede ont-

\*angst te berigten.

4. Brief van den heer J. W. Goetzee , van Manado den

On Maart, in dank aannemende zijne benoeming tot hd der

Vereeniging,
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Aano-enoiïicn voor berlgt.

5. Brief van lieer E. Tall , van Banda-neira tien 27ii

Februari) 1857, van gelijke strekking, tevens inhoudende

mededeeling, dat spoedig door hem eene verzameling vis-

sclien van de Bandasclie wateren zal worden toegezonden.

Aangenomen voor berigt.

6. Brief van den heer B. H. Egberts , van Pontianak den

16" Maart 1857, in dank aannemende zijne benoeming tot

lid der A^ereeniglncr.

Aangenomen voor berigt.

7. Brief van het lid den heer Jkhr C. F. Goldman , van

Amboina den 28" Februarij 1857, niededeelende, dat binnen

kort der Vereeniging zal worden toegezonden eene verza-

meling visschen van de noordkust van Ceram , en dat het

noodige is gedaan om te erlangen eene verzameling visch-

soorten van de Aroe-eilanden , welke later insgelijks der

Vereeniging zal worden aangeboden.

8. Brief van het lid korrespondent den heer D. A. J.

B. De Graaff, van Makassar den 25" Februarij 1857, terug

aanbiedende een prospectus van het werk van den hoog-

leeraar Miquel te Amsterdam
,
getiteld „ Flora van Neder-

landsch Indië.

"

9. Brief van den heer J. Van Es, van Soemedano- den

27n Maart, aanbiedende:

d. Beschrijving vau twee warme bronnen voorkomende in

het distrlkt Tandjongsari , benevens 2 flesschen van wa-

ter uit die bronnen.

b. Beschrijving van eene laauwe bron in hetzelfde distrikt

met 2 flesschen water.

c. Eenige monsters zwavel, voorkomende opden Tampoemas.

d. Aanteekeningen omtrent de rivier Tjioejah in bet distrikt

Tjibeurrum , met 2 flesschen water.
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e. Aanteekeningen omtrent de warme zoutwel in de nabij-

heid van Pangirapan , met 2 flessclien water.

Is verstaan , den heer Van Es den dank der direktie voor

deze aanbiedingen te betuigen , van de aanteekeningen het noo-

dige gebruik voor het Tijdschrift der Vereeniging te maken

en de gezondene wateren scheikundig te doen onderzoeken.

10. Brief van den eersten gouvernements sekretaris van

den 2° April 1857 No. 930, aanbiedende de 18e Bijdrage

tot de geologische en mineralogische kennis van Nederlandscli

Indie , betreffende de Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo

door C. De Groot.

Is verstaan,

Deze bijdrage te plaatsen in het Tijdschrift der Vereeni-

ging. Omtrent het uitgeven der bij deze bijdrage gevoegde

platen bestaan bezwaren , wegens de kostbaarheid van het

lithographiëren en drukken, weshalve die uitgave voorloo-

pig in advies wordt gehouden.

11. Brief van het lid den heer Doleschall , van Amboi-

na den 2n Maart 1857, aanbiedende eene bijdrage over de

Arachniden van Amboina, met platen, deelende de heer

Doleschall mede, dat, hij een aantal andere platen heeit aange-

houden , met het oog op de kostbaarheid der uitgave in Ne-

derlandsch Indië, en die wenscht te doen drukken te Weenen.

Is besloten.

De bijdrage van den heer Doleschall te plaatsen in het

Tijdschrift der Vereeniging. Meer en meer de noodzakelijk-

heid gevoeld wordende, dat de Vereeniging over ruimere mid-

delen kunne beschikken, ook tot het uitgeven van afbeel-

dingen tot toelichting van natuurkundige beschrijvingen zoo

dikwerf onmisbaar, drukt de direktie het vertrouwen uit, dat

de stappen door haar gedaan om 's gouvernements ondersteu-

ning ten deze te erlangen , niet zonder gunstigen uitslag zul-

len blijven.
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In den brief van den heer Doleschall wordt voorts noo-

verzoek gedaan hem belinlpzaam te zijn in de erlanging van

eenige duizenden insekten-spelden.

Is verstaan, den sekretaris uit te noodigen, voor rekening

der Vereeniging eenige duizenden insektenspelden te doen

aankoopen en die den heer Doleschall aan te bieden.

12. De heer Bleeker biedt aan ter plaatsing in de Acta der

Vereeniging.

Tiende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Cele-

bes.

Besloten tot plaatsing.

13. Wordt besloten, dat de uitgave van het Tijdschlft der

Vereeniging voor rekening der Vereeniging op denzelfden

voet als thans plaats heeft, zal worden voortgezet , zullende

met het Bataviasch Genootschap van kunsten en wetenschap-

pen in overleg worden getreden omtrent het aantal exempla-

ren van het Tijdschrift , door dat Genootschap ten behoeve

van zijne leden over te nemen.

14. Ter inzage ligt ter tafel een exemplaar van het Naam-

register voor Nederlandsch Indië voor het jaar 1857, inhou-

dende eene lijst der leden van de Vereeniging. Daar deze

lijst voorkomt niet gelijkluidend te zijn met die, aan den resi-

dent van Batavia door do Vereeniging ingezonden , wordt

besloten , dat daaromtrent inlichtingen zullen worden inge-

wonnen.

15. Brief van de firma Dorrepaal & Co. van Samarang

den 4cu April 1857, begeleidende een kistje, inhoudende

flesschen met visschen van Java's Zuidkust, verzameld door

den heer J. F. Schultze, adsistent- resident te Ambal en na-

mens hem der Vereenio:ino; aangeboden.

Is verstaan , den heer Scliultze den dank der direktie voor

dit geschenk te betuigen , nemende de heer Bleeker op zich
,

nader verslag uit te breno-f'n over den inhoud der verzamelin<r.
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1(). De pvesitlent leest voor het gouvernements besluit

vnu de" 12*"" ]\Iaart 1857 No. (i3 in beschikking op het A'er-

zoek der Vereeniging van den 27" Oktober 1856, uitzigt openen-

de, onder erkenning van de diensten door de Vereeniging ook

aan het gouvernement bewezen , op de toekenning eener

vafjte subsidie uit 'lands kas.

Wordt besloten , het gouvernement omtrent eenige pun-

ten , in genoemd besluit vermeld, de gevraagde inlichting

te geven.

17. De heer Weitzel neemt op zich, naar aanleiding van

liet regerings besluit van den 12n Maart 1856 no. 63, te

ontwerpen eene cirkulaire aan de ingezetenen van Neder-

landsch Indië , de strekking hebbende, door vrijwillige in-

schrijvingen eene som bijeen te brengen, ten einde te kun-

nen verwezenlijken het plan der Vereeniging tot oprigting

of aankoop van een gebouw voor haar Museum en Boekerij.

18. De president brengt ter tafel een monster olie van

sandelhout, benevens een monster van het hout zelf en van

een takje met bladen en bloemen van denzelfden boom , der

Vereeniging aangeboden door haar lid den heer J. W. E.

Arndt.

19. Nog wordt medegedeeld, dat de heer Arndt eenige rep-

tlllt-n en visschen van Timor heeft medegebragt en der

Vereenio-ino; aangeboden, waarvoor bereids de dank der di-

rektie is betuigd.

20. Tot gewone leden der Vereeniging worden voorgesteld

en benoemd de HPI.

E. Rant, Ingenieur van het mijnwez^en, op Borneo.

A. Hendriks , Geneesheer te ïjiroetjoep , op Biliton.

F. J. Schultze, Adsistent resident te Ambal.

W. F. Versteeg, Kapitein der Genie, te Batavia,

P. Knuttel, Ambtenaar, te Desiraa (Japan).

J Van Es . Ambtenaar, te Soemedang.
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21. Ingekomen boekwerken.

Achtste Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Amboina

door P. Bleeker. Batavia 1857 4"^ (van den schrijver).

Meteorologische waarnemingen ia Nederland en zijne Bezittin-

gen en afwijkingen van temperatuur en barometerstand op vele

plaatsen in Europa. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch

Meteorologisch Instituut 1855. Utrecht 1855 4o(van het Instituut),



DEUIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Aardhevlngen in dim LidiscJien Archipel.

Poerworedjo. — Den 2ostcn Januarij, ^s middags om-

streeks \o ure, bij windstilte en eene drukkend zoele at-

mosplicer, is alhier eene korte maar vrij hevige aardschud-

ding gevoeld, rigting nemende van het oosten naar het

westen, en vergezeld van onderaardsch gedruisch, gelijk

aan het ratelen van den donder.

(Javasche Courant 4 Februarij 1837 No. 10).

Banda.— Den lOden Oktober, des avonds omstreeks half

twaalf ure, werden drie zachte aardbevingen waargenomen

in vertikale rigting.

In den morgen van den 12fi November zijn over geheel

Banda-Neira en Groot-Banda drie horizontale aardschud-

dingen gevoeld , de rigting hebbende van het westen naar

het oosten; de schokken waren zoo hevig, dat deuren en

vensters rammelden , terwijl tevens een ligt gebrom van

den Goenoeng-Api werd gehoord.

Tevnate.— Den 9den November , des avonds ten half ze-

ven ure, werd een ligte schok van aardbeving gevoeld.

Manado. — De gedurende de maand Oktober aanhou-

dend geheerscht hebbende wind- en regenbuijen wisselden

zich in November af door goed weder, hetwelk in Decem-

ber Avcder door zware regenbuijen en westewinden werd

vervan o-en.
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Den 24sten Oktober, des avonds ten half tien ure, deed

zich eene ligte aardbeving gevoelen.

Volgens berigten van Gorontalo, looj^ende tot 1 Decem-

ber, vielen daar veel regens, vergezeld A-an westewinden.

Den 6den en 7den Augustus werden des nachts sterke

aardbevingen gevoeld , v^aardoor eenige schade aan het met-

selwerk der redoute werd aangerigt.

(Javasche Courant 7 Februarij 18o7 No. II).

Benhoelen. — In den nacht van den 26sten op den 27sten

Januarij , ongeveer drie ure , werd hier eene nog al vrij

hevige aardschudding gevoeld. Ongelukken hebben daar-

bij niet plaats gehad. Slechts van eenige woningen zijn de

muren hier en daar gescheurd.

(Javasche Courant 14 Februarij 1857 No. 13.)

Kediri.— In den namiddag \an den 23sten Januarij jl.

,

kwartier over 4 ure , werden in deze residentie twee

op elkander volgende vrij hevige aardschuddingen waarge-

nomen , de rigting hebbende van het z. of z. o. naar het

n. of n. w. — Ongelukken hebbon daarbij niet plaats gehad.

(Javasche Courant 21 Februarij 1837 No. lo).

Bcmda. — Gedurende de maand Januarij werden verschei-

dene schokken van aardbeving waargenomen.

De eerste , die plaats had in den nacht van den 1 1 den op

den 1 2den , omstreeks \ 1 2 ure , was kort van duur doch

zeer hevig, van eene vertikale rigting, en vergezeld van

een zwaar gebrom uit den Goenocng - Api. Schade aan ge-

bouwen is echter niet waargenomen.

De tweede vond plaats in den morgen van den 16den

omstreeks 4 ure ; de schok was ligt en had de rigting van

het oosten naar het westen.

De derde, die in den namiddag vanden ISden, even na 2
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ure
,
gevoolJ word , wns mode zeer ligt en bad de rigting

van het noorden naar liet zuiden
;
do vuurberg rookte dien

dag buitengewoon zwaar en bet weder was drukkend.

Ternate. — Den 2Gsten Januari) , omstreeks A'\ uur in den

namiddag, en den lOden Februarij , des avonds omstreeks

10 ure, werden ligte aaidscbuddingen waargenomen, die

echter geene schade aanrigtten.

(Javasche Courant 4 April 1857 No. 27}.

Manado. — Den Sasten Januarij , des morgens ten 8 ure , en

den 6n Februarij des avonds omstreeks negen ure, deden

zich eenige schokken van aardbeving gevoelen.

(Javasche Courant 8 April 18o7 No. 28.)

Amhoina.— Op den 8° Februarij 18l>7, des namiddags om-

streeks één ure, werd hier een ligte schok van aardbeving

gevoeld.

(Javasche Courant 18 April 181)7 No. 31).

Ongeiooon luchtoerscliijnsel , ioaargeyio7nen te Timhanganten.

Prea7iger-regenischappen. — In den avond van den 13den

dezer , tusschen 9 en half tien ure , werd te Trogong

,

distrikt Timhanganten , een vreemd luchtverschijnsel waar-

genomen. Bij eene nevelachtige lucht vertoonde zich een

ligchaara van de grootte der maan , — wanneer deze hoog

staat en vol is,— iets ovaal, dat een geel licht verspreid-

de, eerst zeer helder was en een vurigen weerschijn gaf,

vervolgens langzamerhand flaauwer werd , en eindelijk ge-

heel ongemerkt dalende in het westen verdween.

De verschijning en daling tot aan het verdwijnen duur-

de ongeveer li a G minuten.

Ontploffing of eenig ander gedruisch werd daarbij niet

waargenomen.

(Javasche Courant 28 Februarij 18ï>7 No. 17).
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Zé'/.v ocer düii Gocnoeiuj Baloeran, in Ooat-Java.

(Uittrokdi.1 uit ecu' brief aan dcii heer JJleeker).

,, Nun noch zu llircr Ansicht übcr den Gunung Pjuluran.

Ich habc ]hnen schon früher geschrieben , dass Ich mit

Ihrer übcr denselben ausgespochcnen Ansicht nicht einver-

standen sei , denn Ich halte den Berg für einen einfaclien

aber abgestutzten und zerrissenen Kraterkegel und ni^ht für

cinen Erhebungskrater mit einem randstandigen Eruptionskra-

tcr (1). Mein Eecht hiorüber mitzusprechen leite ich dar-

aus ub , dass ich dcnscibcn drciaial im uden Sumrcist habe

,

viel ara Fass desselbcn botanisirt und achtinal zur Sec im

(1) luJcnlanJ licl) ik iu Je bcstmivsvcrgaJcring v;ni ile Knliim-kiiniligc Vcrccni-

giiig vau dcu Cu Julij 1854 ilcrgolijke verklaring van den Telaga-wuerong gege-

ven. Uie verklaring was echter onjuist en berustte op ccue onvülkonicne herinnering

van het iu 1S46 door mij geziene. Ecuige opuierkingon ouitrcut dcu Balueran
,

door Ulij niedegeJeclJ in het Indiscli Archief vau ISiy, in mijne «Bijdrage tot

de kennis van het eiland IMadura" stelt deze zaak echter voor up cenc meer aan

(Ie voorstelling vau den heer Zolliuger bcantvvoordeudc wijze. De heer Zulliugcr

liceft over deze zaak met meer naamvkeurigheid kunnen oordeelen dan ik, die den

berg slechts op een' afstand in zee heb kuuneu waarnemen, cu daardoor niet in

staat was, de gesteldheid des bergs tut in meerdere bijzouderhedcu na te gaau,

dan zich vau zee uit lieten opmerken. Ik laat het gedeelte van geuucmde I'ij-
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Nonl(Mi r.ii ini vorbeigefaliren bin , cndlicli den 22^teu April

IS-llj (Icn südwestliclien d. li. don hoclistcn Gipfel desselbon

bostiefen habe. AVr.s den Namen anirelit, so ist das "Wort

„ Baluran"" dei* madaresische Name des ganzen Berges. Die

(Irngc over ^Imlura, lictwclk over dcu Dalocran hanJclt Lier woorJelijlc volg:cii.

" I\leu weet thans vrij clgenicou , dat de Balocran twee namen drnngt. Van

'/lic Iniul/.ijde gi'zien, noemen de Javanen en jNIaJarczen van Oost-Java hem Ha-

" locrari. Da europesclie en malcisclie zeelieden kennen hem onder den naam van

" Telnga-wocrong, met welken naam liij ook is aangeduid op de kaarten van Java

" van ll-iilUes, Van den I'osch en Van de YelJc. l)c Biiloeran lieeft cenc hoogte

/ van meer dan 4000 voeten. Van de landzijde gezien, b. v. van Socmberwaroe

" uC I5;uljul!iiati, vertoont hij zicli als een enkele onverdeelde berg, die de onder-

" ste lielft van een' grooten kegel nitmaakt. IS'iet zoo van de zeezijde, llij scliijnt

"dan veeleer te bestaan nit twee bergen, waarvan de een Imefijzcrvormig den an-

» deren omgeeft, wiens gedaante zuiver kegelvormig is. Deze laatste is het, die

«met zijn' voet in zee reikt en meer in het bijzonder Telaga-woerong heet, ter-

" wijl de hem omringende veeltoppige berg meer speciaal Baloeran wordt genoemd.

"]>. Balocran, van de zeezijde en van het oosten en noordoosten gezien, duet

"ziju' aard en konstruktic beter kennen, dan zijn aanzien van de landz'jde. Ilij

"lieeft dan liet voorkomen van een' TcrhoITiiigskratcr , wiens wanden op twee

" ])laatsen ontbreken, welke plaatsen welligt te beschouwen zijn als de twee kra-

» terkloven , door welke de lava zich, tijdens het ontstaan des bergs , in zee heeft

"uitgestort. Deze twee kloven scheiden den Telaga-woerong van hel liocfijzer des

" Baloerans. Denkt men zich de kloven weg en de beide bergen tot aan hunne

«toppen vereenigd , dan heeft men ccno p. m. cirktlvormigc bergkruiu, die ecnc

" wijde kraterojjening tusschen zich heeft. De Talnga-woerong en ]5alücrau zijn

"de bestanddcfclen van denzclfden verheffingskrater. ]^c kraterdiepte tusschen

" bciilc heeft steile hcilliugen en Iiaar laagste pmt is slechts weinig boven de zee

" verheven. Daar schijul een meertje te zijn, ontstaan door het regenwater, dat

" iu de diepte zamenvloeit. De naam Telaga-woerong, crn nii:rr in. tvordinff

,

"heeft ziju' novs[)rong aan dat meertje te dankeu". Br.EKKicn.



rlavancn (.Ingcgcn 1101111011 ilm ,,Te!aga Waruing, d. li. Etwas,

das cin See liat "worden sollen oder wolion
,
jedocli nicht zur

vollstü.ndigen AusLildung gclangt ist. Es ist dies siclicr eene

Anspielung auf don fast liufeisenformigen Grmid des Kraters
,

der nun mit wolsscm Saiidc bodeckt ist. Es ist aucli gar wolil

raoglicli , dass einst Wasser, also ein kleiner See,im Krater

zich befand, wolches ausfliessen niusste , als die nürdlicho

Wand durchbrochen wurde. Eines ist ganz zuverlassig, nilni-

lich, dass nordliche isolirto Koil , don Sie fur den Erupti-

onskrater gehalten liaben, nirgonds durchbrochen ist und keine

Spur von einein Krater zeigt , sondern in eine scharfe Spit-

zo anslauft. Das konnte icli von meinem viel holiern Stand-

punkte in Süden dos Berges aiifs deutlichste übersehen. Die

Basis diesos Keiles bildet naliezu ein gleichschenkliges Drieieck,

dessen Grundh'nie nach Norden dem Meere zugewendet ist,

wahrend die Spitzo nach dem Innern des Kraters gerichtot

ist. Hier noch eenige Notizen aus meinem früliern Tao-e-

buclie,

„ Ik ritt auf dem Weg von Banjuwangi nach O. bis an

den Fuss des Berges. Die Vcgctation bleibt diesolbe, wie

sie sich von Suraborwaru aus weithiu in der Ebene zei^rt.

Naher am Berge, nach dem man den Weg verlassen , kom-

men noch Colbertia und hohor auch Tectonia in Mono'c vor.

Ueberall liegt das Tracliytgetrümmer, von dem ich schon

bei obigem Ausfluge sprach. Auch kommt es oft auf ilhn-

liche Weise in Keihen vor. Am eigentliclien Fusse beo-innt

ein loichter Bambugürtel. Ilöhor ist keine bestimmt aus-

gesprochene, sondern eine mannigfaltige Vegetation. Es

zeigen sich keine Casuarina , wohl aber TJsnea, verschie-

dene Adiantum und eine Species von Doodea! (D. dives
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Ivz.). Dei' Baluran ist ein abgestutztcr Kegel, dessen lio-

lierer Eimd im S. und der niedrigere im N. sicli findet. An
dei* Ausseiiseite sind wenige und untiefe Einnen. Innen

bildet der Berg einen Kessel mit fust senkreclite Wanden.

Die nordliclie oder besser nordostliclie Wand ist an zwei

Stellen darclibrochen, so dass sich daselbst ein isolirter Berg

erhebt, dessen Aussenwilnde steiler und dessen Innen wande

weniger steil sind als die der übrigen Theile des Berges.

Ich vermuthe dass der Fuss dieses isolirten Stückes gesun-

ken , widirend im Gegentlieil die innern Theile desselben

aufwarts getrieben -warden (1).

Links crliebt sicli der liocliste Gifpel der Ivandes (Gu-

iiung Klossot) und reclits der zweitliochste (Gunung Aling),

Avahrend der isolirte ïlieil Gunung Talpat lieissen soll. Icli

stelle jedoch fur diese walirscheinlicli maduresischen Namen

niclit ein. Auf der Stelle, wo ich mich fand, konnte ich

nur sehr wenig von Bali sehen. Der Ringgit lag W. 1 N.

Nach S. verhüllten mir Wolken die Aussicht. Das Was-

ser koclite bei 203,5 F., was eine Ilühe von 4650 engl.

Fussen gibt. Nehme ich dazu noch 100 für den hochsten

Punkt des Randes auf dem ich mich nicht befand, so fin-

det man 4754 engl. Fuss als die Ilöhe des hochsten Punk-

tes. Das Land, das nach N. O. und O. noch zwischen

dein Berge und dem j\Ieere liegt, ist eine dürre traurige

Ebene, noch abschreckender als die, welche zwischen Sum-

berwaru und Segoro-anak liegt (2)

(1) Hier volgt in den brief van deu heer ZoUiuger eeue proficUcclceaing,

welke weggelaten is moeten worJcn.

(2) Ouk hier volgde in den brief eene schets en toelichting omtrent de vermoe-

de daling en opheffiii;:^ van een gedeelte des b;^rg3 , welke hier insgelijks moet

weggelaten worden. ïlhD.
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Nacli 12 Ulir verliess icli clon allen Kraterrand und

iiacli 4 Uhi" Abends war icli in Soemberwaru zurück.

8ie werden selien, dass also der Bau des Baluran mit dem-

jenigen des Gunung Guntur nicht zii vergleichen ist. Ueberdics

bemerke icli Ihnen, das die isolirten Vorberge der ostl. Sys-

teme, vom Ardjuno-Systeme an bis ans ostl. Eade von Ba-

li , stets blosse Eruptionskegel zu bilden sclieinen , so der Pc-

nanggungan, der Lamongan, der Ringgit, der Baluran und

der Saraja auf Bali , die ich alle besuclit habe. Der Penang-

gungan ist am besten erhalten. Der Lamongan besitzt Zwil-

Iingskrater, Baluran, Saraja und Ringgit sind zerrissen , der

letzte am starksten, der erstere am Avenigsten.

Wollen sie von dieser Mittheilung für „liet Tijdschrift"

gebraiich maclien, so steht es Ihnen frci."

H. ZOLLINGEK.

Verrigtlngen der geograpldsclie ingenieurs in

Nederlandsch Indië.

Onze laatste berigten, betrekkelijk de verrigtlngen der

geographische ingenieurs , eindigden met de mededeeling

,

dat de geographische ingenieur , de heer De Lange , naar

Batavia was teruggekeerd , ten einde een'' aanvang te ma-

ken met de berekeningen, welke uit de gedane metingen

voortvloeiden.

Daarmede is hij thans , op het geodesisch nivellement der

door hem bezochte punten na
,
gereed gekomen.

Zijn waarnemende adsistent, de heer Dr. Van Limburg Brou-

wer, welke op het terrein ter verdere verdere voltooijing van de

aangevangene taak Avas achtergebleven, bezocht sedert den 1 In

September achtereenvolgens de observatie-plaatsen Poeseran

en Kabcnaran, in het regentschap Pocrwokerto; daarna den

'ó'i SEiai: DL. iii. iS
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Djainbang op het zuid-Serajoe- gebergte, en den Poelosari op

de bergketen , die de residentie ten noorden begrenst

,

en volbragt op deze verschillende punten metingen. Hij

A-erliet den SOsten September de residentie Banjoemas

,

en begaf zich naar Bagelen , om het in deze residentie

gelegen punt Bismo te bezoeken , dat het driehoeksnet van

Banjoemas ten oesten sluit. Dit punt is het gemakke-

lijkste van het plateau van den Diëng te bereiken , naar-

dien de berg Bismo tot het bergsysteem behoort , dat dit

plateau omringt. Nadat de metingen hier ten einde ge-

bragt waren, beklom de heer A'^an Limburg Brouwer met den

korporaal König den Uden Oktober den Soembing, en

rigtte daar een signaal op, ten dienste der triangulatie van

de residentie Bagelen , waarmede in het volgende jaar een

aanvang zou worden gemaakt , en waarvoor Dr. Van Lim-

burg Brouwer voor zijn vertrek van het terrein de geschik-

bte punten zou uitzoeken.

Na daartoe in verschillende rigtingen de residentie door-

kruist te hebben , en zich op de meeste punten van de

doelmatigheid der keuze te hebben overtuigd , verliet hij

den 27sten Oktober het terrein en keerde over Samarang

naar Batavia terug, waar hij den 7den November aankwam.

Eene vrij hevige ziekte , een gevolg der doorgestane vcr-

vermoeijenissen , maakte hem werkeloos, en met den Isten

Januarij des volgenden jaars werd zijne benoeming tot waarne-

mend adsistent van den geographischen ingenieur ingetrokken.

(Javasche Courant 28 Februarij l8o7 No. 17).

Verriijth}(jen der mijidwjenieurs in Ncderlandsclt Indië.

Zuid' en Ooster-AfdeeUng van Borneo. — De ingenieur

der 3de klasse Kant heeft gedurende de maand 1850

de boringen aan den voet van den goenoeg Djalamadi
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voortgezet in den put No. 8. Den 21sten dier maand be-

gaf hij zich naar Bandjermasin om zich van meer werkvolk

tG voorzien, ten einde het werk op de bereikte diepte te

kunnen voortzetten.

(Javasche Courant 11 Februarij 18157 No. 12).

Ocer eenige xmrme bronnen en over eene Solfatara in

de Afdeeling Soemedang op Java.

De direktie der Vereeni<2;ino; heeft aan de welwillendheid

van de heeren J. Van VoUenhoven en J. Van Es te Soe-

medang te danken de hieronder volgende berigten , omtrent

eenige minerale bronnen ; enz.

vDe wateren dezer bronnen zullen scheikundig worden

onderzocht en het resultaat daarvan nader worden mede-

gedeeld. Vele ambtenaren in de binnenlanden zijn in do

gelegenheid , even als de heeren Van Vx)llenhoven en Van Es

tot de natuurkundige kennis der landstreken waar zij ge-

plaatst zijn , bij te dragen , en de direktie drukt den wenscli

uit, dat het voorbeeld ten deze van de genoemde heeren en

van vroegere verdienstelijke toezenders, door velen moge wor-

den gevolgd.

De aanteekeningen van den heer Van VoUenhoven luiden

als volgt:

1. Beschrijving van eene lieete Zoetwaterhron in het distrikt

Tjonggeang afdeeling Soemedang.

Deze bron is gelegen aan den noordoostelijken voet van

den Tampomas, op ongeveer twee en eene halve paal ten

n. w. van den post Tjiandah , op de oostelijke groote post-

roete van Soemedang , of op een en een halve paal ten

westen van het midden der pakemittan van het distrikt

Tjonggeang.
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'Zij ontspringt op twee plaatsen ongeveer 150 rljnl. roeden

van elkander, in eene noord-oostelijke rigting, verwijderd.

De noordelijkste is ongetwijfeld de belangrijkste wegens liaren

lioo2;oren warmteo;raad en grootere uitgestrektheid.

Op den tertiairen kalksteen , waaruit aldaar, in de nabijheid

der bron , de grond bestaat, liggen slechts op weinige plaat-

sen trachietblokken verspreid. De bron zal omtrent 1100

parijssche voeten hooger dan de oppervlakte der zee gele-

gen zijn.

Het water ontspringt met periodieke opborrolingen , van

2 tot 3 sckonden tusschenpozing, op eene plaats ongeveer

4 D rijnl. voeten in oppervlakte, uit digt bij elkander lig-

gende kleine spleten of openingen tusschen den kalksteen

,

verspreidt zich tot op een halve paal n. o. , n. w. , z. o.

en z. w. waarts over de meer lagere omliggende sawahs

,

terwijl eene pandjoran , die in eene westelijke rigting, 15

rijnl. voet van het ontspringingspunt verwijderd is , de groote

massa, zich in eene uit kalksteen bestaande kom van ellip-

tischen vorm verzamelende, voert in eene kleine rivier,

Tjirongkang geheeten , zuidwaarts van de kampong
.
Tjipa-

tat , op omtrent oe'n en een halve paal z. w. waarts der bron

haren oorsprong vindende , die verder op noordwaarts van de

kaïnpong Tjiassem ongeveer ^- paal, n.w.Avaarts der bron,

haren naam in Tjipannas verandert en verder noordwaarts

haren loop vervolgende, zich later met de Tjipelang veree-

nigt. Tot op ^/o paal noordwaarts der bron rijst de ther-

mometer tot So° en 100*^ Fahr. iti de Tjirongkang.

Uit den sterken toevloed van water , waardoor de stroom-

snelheid der Tjirongkang meer dan verdubbelt , waarbij ech-

ter niet uit het oog te verliezen is , de nog groote toevoer

uit de meer zuidelijk gelegene bron , kan worden opge-

maakt, dat de totale hoeveelheid water uit de bron, [)cr

sekonde, verscheidene ned. kannen bedraagt.
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De temperataur des -waters in de uitwateringsopening

was des namiddags om 3 uur , hij eene luchttemperatuur van

82° Falir. 180° Ealir. terwijl bij de pandjoran een verscliil

bestond van 10° lager.

Het water is bijna geheel smakeloos. Dampen van

eene zwavelachtige en ammoniakale reuk verspreiden zich

boven de bron , terwijl eene geringe zwavelafzetting in den

omtrek de vooronderstelling van het aanwezen van dit lig-

chaam nog versterkt, vermoedelijk met eene duidelijk zigt-

bare gasontwikkeling , welke zich periodiek aldaar verheft,

in verband staande.

Aan het water wordt eene heelende kracht toegeschreven

voor alle mogelijke huidziekten, welk beweren door spre-

kende voorbeelden van inlanders wordt gestaafd. Ook be-

geven zich bijna dagelijks versclicidene door deze kwaal

aangetaste lijders derwaarts, om den heilzamen invloed van dit,

hun door de natuur aangewezen
,
geneesmiddel te beproeven.

De tweede plaats dezer bron , zoo als ik reeds heb aange-

teekend, 150 rijnl. roeden van de meer noordelijke verwijderd,

bestaat, evenals de eerste, uit tertiairen kalksteen ; evenwel

bevinden zich de trachietblokken hier in grootere hoeveelheid.

Anders dan do eerste ontspringt zij uit eene 1 rijnl. voet

breede en 1.[ i'ijuh voet lange opening, die zich in eene

vertikale rigting, i rijnl. voet hoog boven de horizontale

kalkksteenlaag bevindt en voor zoo ver mij zulks mogelijk

was na te gaan, met eenen hoek van 45° in een n. w.

riiïtinfij daalt.

Het ontspringende water verspreidt zich over de omlig-

gende saAvahs, of verzamelt zich in voornoemde rivier Tji-

rongkang. De toevoer vau water is uit de sterkte van den wa-

terstraal op te maken , die zonder tusschenpozing uit de

boven omschrevene opening, ter dikte van l rijnl. voet neder-

stort, vrij aanzienlijk, en zal tot die der eerste staan als a
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tot 2. De temperatuur was onder dezelfde omstandigheden

waargenomen 104.° Falir.

Ook aan deze bron wurdt genezende kracht toegeschre-

ven doch zij wordt minder bezocht , waarvan als redenen

kunnen gelden de lagere warmtegraad, de grootere af-

stand en de slechte weg, die er heenleidt.

2. BescJirvjvmg van eene ivarme zoutwclterl)ron op den

noordoostelyhen voet van den Tampomas.

Deze bron , mede aan den noordoostelijken voet van den

Tampomas gelegen , is van de zoetwaterbron in eene n. n.

o. rigting omtrent 500 rijnl. roeden verwijderd. Een rijpad

voert er door de kampong Tjiassem en langs sawahs henen»

als wanneer zich, geheel onverwacht, eene kalksteenlaag

,

waarop veel trachietblokken met buitengemeen groote horn-

blende kristallen verspreid liggen, meer dan 10520 D rijnl.

voeten in oppervlakte, aan het oog voordoet; de plaats,

waar de bron zich bevindt.

Zij ontspringt uit eenige kleine vertikalo spleten z. o.

waarts met eenen hoek van 40° afdalende, in den daar ver-

spreid liggonden kalksteen , op omtrent 40 rijnl. voet afstands

van den zuidwestelijken ingang der kalklaag , over eene op-

pervlakte van niet meer dan 2 D rijnl. voeten en wel aan de

zuidelijke grens.

De uitwatering is ook hier periodiek met twee a drie se-

konden tusschenpozing. Het Avater, dat noordwaarts af-

stroomt, verzamelt zich in de van 1 tot 4 voet diepe hol-

ten, door de kalksteen en trachiet gevormd, of besproeit de

omliixsende boscliOTonden,ÖO"

De toevoer van water is gerincj en zal niet meer dan 10

ned. kannen per minuut bedragen.

De temperatuur aan de uitwateringsopening was , bij eene

luchttemperatuur van 81° des avonds om half zes uur, 100
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Fiilir. , Weef een voet of 10 verder, alwaar zich eene

kleine pandjoran bevindt dezelfde; geheel afgekoeld was het

daar, -waar het in de genoemde holten stond.

Het zoutgehalte moet aanzienlijk zijn.

Voor geneeskundige doeleinden wordt dit water niet ge-

bruikt. Het is eene druk bezochte plaats van paarden,

karbouwen , vee en gevogelte , die hier gaarne hunnen dorst

komen lesschen.

De geringe afstand tusschen beide bronnen en hare groo-

te nabijheid van den Tampomas doen met grond vooronder-

stellen , dat deze vulkaan nog steeds werkzaam is en geens-

zins, zoo als gezegd wordt hare onderaardsche werkingen

heeft gestaakt.

De aanteekeningen van den heer Van Es hebben betrek-

king tot eenige minerale bronnen en tot eene solfatara op

den Tampomas, en luiden als volgt:

o. Warme bronnen van TandjongsarL

Het terrein , wMarop ik mij bevond , behoort tot dat van

het distrikt Tandjongsari en wordt ten noorden begrensd

door den Boekit Hariang; w. n. westwaarts vertoont zich

de Manglajang, terwijl zuid en oostwaarts het gebergte

van Tjajoenan zich verheft.

Het te beschrijven punt is omgeven door talrijke sawahs

en vormt, als zoodanig, een begin der sawah-vlakte van

Bandong.

De naam dezer merkwaardige plaats is Sirah- (kapala)

gadjah. Her en derwaarts liggen grootere en kleinere steen-

brokken verspreid, een eigenaardig kontrast opleverende

met de hier zoo bebouwde streek.

Sirah-gadjah zelf is een kleine heuvel , aan welks zuid-
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oostelijken voet de eerste bron zich voordoet, terwijl de

tweede in eene meer westelijke rigting is gelegen.

Ik bezocht de bronnen om O'/j "ur 's morgens en be-

vond den warmtegraad van "het water 107° F. bijeen'' ther-

mometerstand van 79° F. in de schaduw. Naar zeggen neemt

(leze warmte 's morgens vroeg en 's avonds laat zeer toe.

Tijdens een bezoek op den 29n Maart 1857 vond ik den

warmtegraad ]1Ü° F. ten 7 '/^ ^^^i' '^ morgens.

Het water had een' sterk alkalischen smaak, reden waar-

om juist deze plaats door al de karbouwen uit den omtrek

wordt gekozen om het ecnigzins ziltachlige vocht als hun-

nen gelielkoosden drank te gebruiken. Ik zag er zeker een

70-tal bijeen.

Het water verzamelt zich op beide plekken in eene afgeslo-

tcne ruimte in eene Icom of een bekken van IY2 ^^^^^

diepte , om bij overschrijding van dat niveau westwaarts

zich met eene kleine rawa en oostwaarts zich met het water

der kleine rivier Tjimandi te vereenigen.

liet eerste bekken vormt eene trapezium waarvan de op-

staande zijde 9 en de basis ongeveer S^/^ voet is. De

tweede kom is iets kleiner en zal 1^/-.^ op 5 voeten zijn,

blijvende de overige kleinere bekkens hier onbesproken , tee-

kenende ik evenwel aan , dat de warmtegraad overal rc-

jrelmatio; was.

liet water is volkomen helder, zelfs in een glas gezien.

Blootgesteld aan langdurige inwerking der lucht werd het

niet troebel ; ouk vormde zich geen vlies op zijne opper-

vlakte.

Eene .nndere bron, met laauw water, komt voor in even

o-enoemd distrikt Tandjongsari op ecnen afstand van onge-

veer 20 palen van daar zeer nabij de kampong Tjikramas

en levert aan die dessa het benoodigde drinkwater om ver-

der op een klein riviertje, de ïjipanas , te vormen.
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Ilct water ontspringt uit ecne opening van ongeveer 10

dm. rijnl. in het vierkant en heeft eene warmte van 28° tot

29° C.

Eenige passen lager vormt het eene pandjoran of lei-

ding, waar de kampongbewoners zich baden.

Men vertelt dat dit water vroeger zeer warm moet ge-

weest zijn , doch na verloop van tijden de genoemde tem-

peratuur verkregen en tot heden toe behouden heeft.

De naam der uit die bron ontstaande rivier zou voor

deze mededeeling misschien kunnen pleiten.

4. O eer eene solfaiara op de Jielling van den Tampomas.

Vroeger was beweerd geworden , dat uit een der kloven

van den top van den Tampomas nog rookwolken zouden

opstijgen. Bij eene beklimming van den heer A. W. Kin-

der de Camarecq hadden wij geen spoor van damp kunnen

waarnemen uit de ontelbare spleten op de kruin en toch

was geene moeite gespaard om den bergtop vrij en zijn

geheel te bespringen , want van gaan was bijna geene spra-

ke geweest.

Door nasporingen en vragen ben ik op een punt, on-

geveer halverwege de hoogte van den berg
,
gekomen , dat

welligt het meest opmerkelijk is te noemen.

Op de zuidoostelijke helling op l^/^ paal afstands van

de kampong Narimbang, bevindt zich een terrein, op het

oog af 400 D rijnl. groot, waar uit een groot aantal ga-

ten, waaronder van twee voeten dimensie, verstikkende

zwaveligzure dampen opstijgen , die elke plantenontwikke-

ling in hunne onmiddellijke nabijheid in den weg staan

,

en alleen eene geringe mossoort op de omringende trachiet-

stukken overlaten.

liet geheele terrein is in de nabijheid der gaten bezwan-

gerd met zwavel, hetzij als zwavelbloemcn, of wel op steen-
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soorten afgezet of kristallinlscli in verwcertle steenLrokken

voorkomende als zwavelzouten , waarvan goede exemplaren

zijn medegenomen , welke evenwel door het transport veel

seleden hebben.

De bodem dezer merkwaardige plek was op sommige

plaatsen zoo warm, dat ik met vrij dikke zolen onder de

schoenen de warmte voelde, terwijl de inlanders die niet

konden uithouden.

Bij het doen vallen van een stuk steen in de diepte voor

ons, ontstond er een hol geluid , even als of wij ons bevon-

den boven een gewelf.

Hoe meer in de nabijheid der gaten hoe meer de harde

steenbrokken waren aangetast door het zwaveligzuur en bij

aanraking geheel uiteen vielen.

Op andere plaatsen weder was de steenrug zoo week als

mero-, zoo dat ik er mijn stok ter diepte van een voet in

kon drukken. De weeke stof, te zamen gedrukt, geleek

wel wat op leemaarde doch was geheel blaauw.

Het komt mij mede aanteekenenswaardig voor , dat in de

nabijheid van dit zoo regt vulkanisch gebied , de kleine

rivier Tjipoetrawangi ontspringt met geheel ijskoud water.

Deze rivier voorziet de kampong Narimbang van heerlijk

badwater.

S. Zoutwaterwel ta Tjiroeijah, in het distriJd Tjiheiirrum.

Nabij het wachthuis Tjioeijah, beheerschende den kleinen

binnenweg van Tjibeurrum naar het vroegere distrikt Tji-

kadoe, ontspringt uit den kleinen berg Soesoeroe de rivier

Tjioeijah. Na eene eind wegs als kleine slokkan te hebben

voorto-estroomd , verdeelt zij zich benedenwaarts in vele spran-

ken , welke over eene oppervlakte van ongeveer \ bouw

loopende, het aldaar opborrelende zoute water opnemen.

Oorspronkelijk is dus de rivier Tjioeijah (zoutwater) eene
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heWere bron mot zuiver drinkwater, eerst later neemt zij

de zoutdeelen uit het bronwater op.

Het bronwater is bij opwelling koud. Aan de luclit

blootgesteld werd het troebel.

Veel cliloorzouten schijnt het opgelost te houden , daar

met een weinig nitras argenti een volumineus precipitaat

werd verkregen.

Opmerkelijk is de hier voorkomende witte steensoort , voor

het eerst in mijne afdeeling aangetroffen.

6. Wanne zouthron te Pangiran.

TA] komt voor ten noorden van de hoofdplaats Soemedang

nabij kampong Pangirapan , in het midden van de bedding

eener kleine rivier, nu de Pangirapan genaamd , welke hier

een aantal sawahs van water voorziet. Ik bevond de tem-

peratuur 114° F. 's morgens om 8 ure.

Behalve de bovengenoemde bronnen (koude , laauwe

,

warme
,

ja hcete wellen) , komen er nog andere voor

,

bekend bij den inlander onder den naam van sesepan.

Ik heb alleen de voornaamste kortelijk beschreven.

Over eenige viscJisoorten nieuw voor de kennis der

fauna van Biliton.

Voor de kennis der visch fauna van Biliton bestonden tot

nog toe geene andere gegevens dan die , welke ik in liet

eerste en derde deel van het Natuurkundig Tijdschrift voor

Ncderlandsch Indië heb openbaar gemaakt (1).

(I) Visschen van Bllllton. Nat. Tijdschr. Ned. lud. I. 1850

p 478 eu 479.

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Blltong

(Biliton), met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoet-

watervisschen Ibid. III 1852 p. 87—100.
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Die gegevens hebben betrekking tot slechts 2 a soorten ,

meest alle in de rivier Tjiroctjoep of in hare nabijheid ge-

vangen. Sedert I8ul ontving ik geene nieuwe visschen

van daar, totdat ik eenige dagen geleden verrast werd door

eene verzameling, op hetzelfde eiland daargesteld en mij

welwillend aangeboden door den heer A. Hendriks, ge-

neesheer te Tjiroetjoep. Deze verzameling beslaat uit de

volgende soorten.

1 Psammoperca waigiensi3Blkr.23 Carangoides praeustus Blkr.

2 Serranus pardalls Blkr. 2i Gnatlianodon speciosus CV.

3 Mesoprion decussatus CV.

4 » fulviflamma Blkr.

5 » monostigma CV.

6 » Sebae Blkr.

7 » vitta Blkr.

8 Apogon amboinensis Blkr.

9 )) hyalosoma Blkr.

10 Therapon servus CV,

IPSillago malabarica Cuv.

12 Upeneus Russellü CV.

25 Ampliacautkus margaritiferus

CV.

2G Atlierina duodecimalis CV.

27 Gobius melanurus Blkr.

28 » liemigymnoporaus Blkr.

29 Eleotris opliicephalus K. v. H,

30 Pomaceutrus baokanensis Blkr.

31 " taeniurus Blkr.

32 Scarus microguatlios Blkr.

33 Clarias pentapterus Blkr.

13 Scolopsides margaritiferCV. 34* » punctatus CV.

li*Pentapu3 setosus CV,

15*Dentex tambulus CV.

16 Letlirinus opercularis CV.

17 Gerres abbreviatus Blkr.

18 Psettus rliombeus CV.

19*Bctta anabatoides Blkr,

20 " trifasciata Blkr.

35*Barbu3 bilitonensis Blkr.

3G )) kusanensis Blkr.

37*Leuciscus ceplialotaenia Blkr.

38 » Eiiithoveuii Blkr.

39 Ilemiramplius dispar CV,

40 » pogouognathus Blkr.

41 Albula bananus CV.

21 Opliicephalus lucius K. v. II. 42 Saurus niyops CV.

22 Tracliinotus mookalee CV. 43 Carcharias (Scoliodon) "Wal-

beehmi Blkr.

Geen dezer soorten is nieuw voor de Avetenscliap , doch

slechts 7 , de met een * gemerkte, waren van Biliton be-

kend, zoodat van de verzameling van den heer Hendriks
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niet minder dan 36 soorten nieuw zijn voor de kennis der

fauna van liet eiland en het gelieel der van daar bekende

vischsoorten gebragt wordt op een aantal van 61 t.w.

1 Psammoperca waigiensis Blkr ^ Labrax Avaigiensis CV. Nat.

Tijdschr. Ned. II p. 479.

2 Serranus pardalis Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 37
3 IMesopiïon annularis CV. , ibid. p. 47 , 48.

4 )) decussatus CV., ibid. p. 43.

5 » fulviflarama Blkr, Nat, Tijdschr. N. Ind. III p, 554.

6 )i monostigma CV, Verli. Bat. Gen. XXII Perc. p. 42.

7 » Russellii Blkr, ibid. p. 41.

8 " Sebae Blkr, ibid p. 45.

9 » vitta Blkr, ibid. p. 44.

10 Apogon amboinensis Blkr, Nat. T. Ned. Ind. V p. 3-9.

11 » hyalosama Blkr, ibid. V p, 329.

12 Therapon servus CV. Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 49.

13 Helotes sexlineatus CV, Nat. T. Ned. Ind. II p. 171.

14 Sillago malabarica Cuv. ^ Sillago acuta CV. , Verh. B. Gen,

XXII Perc. p. 61.

15 Upenens Russellii CV. , ibid. p. 62.

16 Platycephalus insidiator BI. Schn. ,ibid., XXII Sclerop. p. 62.

17 Scolopsides mai'garitifer CV. , ibid. XXIII Sciaen. p. 30.

18 Pentapus setcsus CV, Nat. T. N. Ind. II p. 175.

19 Dentex tambulus CV, Verh. Bat. Gen. XXIII Spar. p. 12.

20 Lethrinus opercularis CV. , ibid, p. 13

.

21 Gerres abbreviatus Blkr., ibid XXIII Maen. p. 11, Nat. T.

N. Ind. I p. 103.

22 Platax batavianus CV. Verh. Bat. Gen. XXIII Chaet. p. 28.

23 Psettus rhombeus CV, ibid. p. 29.

24 Betta anabatoides Blkr, Nat T. N. Ind. I p. 269.

25 » trifasciata Blkr. ibid I p 107.

26 Ophicephalus lucius K. v. II. Verh. Bat. Gen. XXIII Doolh.

Kieuw. p. 13.

27 » marulioides Blkr, Nat, T, N, Ind, II p, 421,

28 » margiiiatus CV. Verh. Bat, Gen. XXIII Doolh. Kieuw.

p. 14.
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29 Mastacembelus maculalus Rwclt, Nat. T. N. Lid. III p. 1)3.

30 ïracluuotus mookalee CV. Verh. Bat. Geu. XXIV Makr.

p, 47.

31 Caraugoides praeustus Blkr, ibid p. 60, Nat. T. N. Ind. I

p. 363.

32 Gaatlianodon speciosus Blkr, Verli. Bat. Geu. XXIV Makr.

p. 72,

33 Ampliacantlms margaritifcrus CV.

31 Atheriua duodecimalis CV., Nat. T. N. lud. II p. 485.

35 Gobius hemigymnopomus Blkr, Act. Soc. 8cient. lud. Neer.

I Visscli. Manad. p. 50.

36 n melanurus Blkr, Verli. Bat. Geu. XXII Bleuu. Gob.

p. 31.

37 Elcotrls opbiecpluilus K. v. H. , ibid. p. 22.

38 Catopra Grootü Blkr, Nat. T. Ned. lud. III p. 90.

39 Nandus nebulosus Blkr, ibid. III p, 92.

40 Pomaceutrus baukanensis Blkr (subuom. Pom. taenlops CV.),

ibid. III p. 729.

41 )) taeniurus Blkr, Act. Societ. Scieutiar. lud. Neerl. I

Vissch. Arab. p. 31

42 Scarus micrognatlios Blkr, Verb. Bat. Geu. XXII Gladsch.

Labr. p. 55.

43 Siluriclitliy s pbaiosoma Blkr :=! Silui-us pliaiosoma Blkr , Nat.

T. N. Ind. II p. 428.

4 1 Bagrus poecilopterus K. v. II. ^ Bagrus micropogou Blkr, ibid.

III p. 94, V p. 445.

45 Pimelodus cyanocbloros Blkr., Verb. Bat. Gen. XXI Nieu-

we Bijdr. Silui'. p. 11.

40 Clarias pentapterus Blkr. Nat. T. Ned. II p. 206.

47 „ punctatus CV., Verh. Bat. Geu. XXII Silur. bat.

p. 153

48 Barbus bilitouensis Blkr, Nat. T. Ned Ind. III p. 90.

49 )) kusanensis Blkr, ibid. III p. 429.

50 » lateristriga CV., ibid. III p. 95.

51 Leuciöcus ccpbalotaenia Blkr, ibid. III p. 97.

52 )) Eiutboveuii Blkr, ibid II p. 431.

53 Bcloue lciurüidc.5 Blkr, iuid I p. 479.
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51 Hemiramplius dispar CV., ibid VI p. 49B.

55 » pliaiosoma Blkr, ibid IH p. 99 forte eadem ac

species sequens.

56 )) pogoDognatlms Blkr, ibid V p. 193.

57 Lucioceplialus pulcher Blkr, ibid I p. 273, III p. 99.

58 Albula bananus CV., Verh. Bat. Gen. XXIV Chiroc. etc.

p. 11.

59 Saiirus myops CV. ;=; Saurus tracliinus T. ScbL , ibid. p. 29,

Nat. T. N. Ind. III p. 291.

60 Synaptura pan Cant. ibid. XXIV Plenr. p. 30. ibid. I p, 110.

61 Carcliarias (Scoliodon) Walbeelinii Bilii-, Nat. T. Ned. Ind. X
p. 353.

Batavia 12 Maart 1857.

Bleekek.

Iets over het Jcarahter der Insehten-fauna van Amloina.

Voor eenigen tijd ontving ik de „Keis door de Minalias-

sa en den Moluksclien Archipel door Dr, P. Bleeker" , in 't

bijzonder het tweede deel van dit belangrijk werk. Gretig greep

ik naar het boekdeel , daar ik daarin een' katalogus der amboi-

nasche Fauna verwachtte. Destijds bevond ik mij reeds twee

maanden op dit prachtige eiland , had reeds eenige verzamelin-

gen van naturaliën bijeengebragt , en was niet weinig verwon-

derd te lezen, hoe weinig tot nu toe de Fauna van Amboina be-

kend was.— Hierdoor ben ik nog meer aangemoedigd gewor-

den, en kan ik nu , na een halfjarig verblijf ter dezer plaatse,

de opmerking maken , dat , bijaldien Amboina onder alle Mo-
luksche eilanden het best bekend is , deze kennis zich noo*

niet tot het 10^ gedeelte van zijnen rijkdom uitstrekt.

Volgens de opgave in genoemd Averk waren van Amboi-

na slechts 65 Lepidopteren bekend en beschreven. Mijne

uitstapjes en die mijner verzamelaars bepalen zich tot nu toe
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tot de onmkldellijkG nabijheid van de hoofdplaats on toch

heb ik tot heden, behalve ongeveer löO soorten van Mikio-

lepidoj^teren (waartoe onder anderen de motten behooren)

,

van welke ik geen'' katalogus heb aangelegd, 194 meest bij

dag vliegende soorten verzameld , die onder de volgende

geslachten zijn verdeeld :

Uit de afdeeling der D'mrna:

Ornithoptera 4 , Papilio 1 1 , Idea 1 , Morpho 1 , Argynnis 4,

Njmphalis 7 , Llmeiiitis 5 , Charaxos 2 , Vanessa 6 , Da-

naus 9 , Euploea 3 , Apatura 1 , Picris 9 , Colias 5, Ipliins 1

,

Satyrus 8 , Ilcsperia 7 , Lycaena 15 , Theda 11 , Erycina (?) 3;

te zamen 114 soorten.

Uit de afdeeling der Crepiiscularia

:

Sesia 2 , Chymaera 1 , Syntornis 1 , INIacroglossum 1 , Dei-

lephila 3 , Smerinthus 1 , Sphynx 2 , Acherontia 1 ; te zamen

12 soorten.

De Kocturna zijn door de volgende genera vertegen-

woordigd :

Urania 2 , Attacus 2 , Saturnia 1 , Ilarpyia 1 , Cossus 2

,

Gastropacha 3 , Euprepia 2 , Nyctipao 5 , Urapteryx 3 , en

nog vele, die ik wegens gebrek aan de nieuwste systemati-

schen boekwerken niet generisch kan bepalen , zoo als ik ook

moet bijvoegen, dat de bovengenoemde geslachten niet

volgens de laatste splitsingen verdeeld zijn. Ik kan daarom

gerust aannemen, dat na zorgvuldige onderzoekingen van

het geheele eiland, het bekende getal van Lepidoptera (05)

vertienvoudigd zal worden. Ik denk , dat ik tot nu toe

wel het grootste gedeelte der dagvlinders verzameld heb

,

maar van de overige afdeelingen worden mij nog dagelijks

vreemde soorten aano-ebrafit.

Welke van deze soorten alleen op Amboina te huis be-

hooren en zijne fauna karakteriseren, is mij nog onbekend;

vele der opgenoemde heeft het eiland met Java en de aii-
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dere Soencla-eilantlen o;emeen. In liet geslacht Urania vermeen

ik een' aan China eigen' vorm te herkennen.

Het prachtige geslacht Oruithoptera , dat alleen in den

australasischen Archipel verspreid is, heeft op Amboina de

meeste representanten; alleen Orn. Tithonus en Orn. d' Ur-

villeanus zijn tot nu toe niet gevonden. (Merkwaax'dig genoeg
,

leven de rupsen der mij tot nu bekende soorten alleen op

piperaceën.)

Vooral rijk is Amboina aan soorten van de kleine, echter

prachtig gekleurde vlindertjes bevattende familie der Lycae-

nidae (29). Alleen het zuidelijke Europa heeft zoovele soorten

aan te wijzen. Daar waar bijna geen insekt te zien is

,

in de melastomen en varens, gedurende het droogste der

oostmoesson , op zandige vlakten, ontmoet men nog stel-

lig eene of andere blaauwe Lycaena. Zij vormen een kon-

trast met de fauna der sago-bosschen en notenplantaadjes

,

waarin men de groote Papilio-soorten zwevende ziet.

Onder de reeds genoemde Mikrolepidopteren, 'die men zelfs

met moeite tussclien de weelderigste vegetatie op moet zoe-

ken , vindt men de prachtigste diertjes, die bovendien nog door

de rol, die zij in de ekonomie der natuur spelen , merkwaar-

diger Avordeu. Maar wiens krachten zijn voldoende om al

deze schatten alleen te kunnen bewonderen ?

Wat over de Lepidopteren is gezegd geworden , kan

gevoegelijk ook over de Coleoptera worden opgemerkt. Geene

bijzondere stadiën van deze orde van insekten makende,

kan ik hier de zaak niet zoo in het bijzonder aangeven, en

voeg ik alleen nog hier bij, dat het in het genoemd Averk aange-

geven getal 28, thans van Amboina bekende soorten , slechts

een zeer gering gedeelte voorstelt van die, welke er leven.

Ik alleen heb meer dan 100 soorten verzameld, en in de

fraaije verzameling A-an den heer Dr. Mohnike zijn nog

veel meer soorten te vinden. Vooral rijk is Amboina

Se SERiii DL. iir. 19



— 290 —

aan Rliyncliophoren en Ccrambyciden , welker larven alle

van plantaardige stoffen leven ; in het bijzonder schijnt de

safoboom vele koleopteren te voeden. Arm daarentegen is

het eiland aan Saprophagen (ik heb tot heden toe nog geenen

vertegenwoordiger dezer familie gevonden) , wegens de ar-

moede van het eiland aan grootere zoogdieren en vooral

aan herkaauwers.

Met de Neuropteren en Orthopteren is het eveneens gesteld.

Reeds in de eerste dagen viel mij in het oog, het menig-

vuldige voorkomen der phantastisch gevormde Phasma-soor-

ten , om niet te spreken van de talrijke sprinkhanen en Blatta-

soorten. Termiten zijn in de meeste huizen te vinden; echter

niet die soorten, welke, zoo als op Java, geheele huizen bou-

wen. Zelfs op de dorste vlakten ziet men talrijke libellulen

in de lucht zweven , zelfs daar, waar bijna elk dierlijk leven

gemist wordt, maar voornamelijk in de nabijheid van vloei-

jendc of stilstaande wateren, aan welker oevers men de

teedere, vergankelijke Agrionsoorten ontmoet. Dat er op

Amboina aan mieren geen gebrek is, ondervindt men

spoedig.

Amhoina, den 17"^ Maart 1857.

Dk. Doleschall.
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II. Z O li T>< I ]V « K K.

Optjedragen aan de Naiuurkund'uje Vereenhfm<j te Zurlch.

Eindelijk zal een lang door botanisten en vrienden van

natuurwetenschappen gevoede wenscli vervuld worden: na-

melijk, door de uitgave eener Flora van den Indischen Ar-

chipel.

Hiermede wordt bedoeld: de Flora van Nederlandsch

Indië door F. A. W. Mlquel; Amsterdam en Utrecht 1855

8vo, van welk werk ik reeds vier afleveringen voor mij

heb.

De oudere werken van eenen Rumphius , hoe geniaal ook

geschreven , konden in onzen tijd natuurlijk niet meer vol-

doen; en ook de bijdragen tot de Flora van Nederlandsch

IndIë van Blurae , zoomede zijne „ Enumeratio Plantarum

Javae"" enz. bleven brokstukken , die voor eene volledige

beschrijving, in den tegenwoordigon tijd, evenmin aan het

O^ SERIE DL. III 20
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beoogde doel konden beantwoorden. Daarop volgde een aan-

tal praclitwerken , van de heeren Blume , Korthals, Miquel , De

Vriese , Wiglit en Arnott , en anderen , welke eveneens brok-

stukken waren , welken omvang zij ook mogten liebben en

welke groote sommen zij ook kostten. Hierbij voegden zich

een overgroot aantal op zich zelve staande phytographische

verhandelingen en monographiën uit Indië en Europa , in

de periodieke tijdschriften van den Indischen Archipel, van

het vastland , en van bijna alle streken van Europa (zelfs

van Moskou , door de werken van Turczaninow).

Aan hem, die zich niet juist in het centrum van deze

wetenschappelijke schatten ophield , of zelf niet over belang-

rijke middelen te beschikken had , was het ondoenlijk , zich

een overzigt van alle materialen te verschaffen , en was het

onmogelijtv geworden een helder inzigt te krijgen in de phy-

tographische verhoudingen van den Indischen Archipel.

Het was dus een evenzoo noodzakelijke als zware ar-

beid , eene evenzoo dankbare als hoogstgewigtige taak ge-

worden , om in dezen chaos orde en regel te brengen , en

voor verdere studiën een vasten grond te leggen. Daarom

begroeten wij het werk van den heer Miquel met ongeveinsd

ircnoeiren.

Voor de verhoudingen in den Indischen Archipel is van

volmaakte toepassing , hetgeen J. D, Plooker en Th. Thom-

son over do noodzakelijkheid en de moeite, aan een dusda-

nig werk verbonden, zeggen in hunne inleiding op de nieu-

we Flora Indica, pag. 4— 6, en in de korte voorrede.

Ik onthoud mij daarom, er mij hier wijdloopiger over uit

te laten.

Zoodra er over de Flora van een land , of wel van

eene grootere vereeniging van landen gehandeld wordt,

komt wel het eerst in aanmerking, dat wij ons een klaar

begrip maken van den omvang , van het gebied , van welks
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plaiitenbeklecding de Flora een getrouw afbeeldsel en

naauwkeurige rekenschap moet geven ; want een dergelijk

werk moet, als basis voor hoogere wetenschappelijke navor-

scliingen/ in de eerste plaats voor de plantengeograpliio

de basis kunnen worden.

Ik heb er mij dadelijk bij de ontvangst van het werk van

den heer Miquel op toegelegd te bepnlen

:

1°. Welk geographisch gebied de steller voor zijne Flora

heeft afgebakend, en welk beginsel hem bij de omschrij-

ving daarvan heeft geleid;

2^. In hoe ver hij er zich trouw aan heeft gehouden.

AVij zijn des te meer goregtigd deze vragen te doen

,

oindat de schrijver zich hierover niet voldoende in zijne

voorrede, of inleiding, heeft uitgelaten, maar naar het slot

van het werk verwijst , waar hij de vragen , met betrek-

king tot de geographie , denkt af te handelen. Ik zal met

mijne beschouwinfreu de behandelinir der vraao; vereeniixen van

eene Flora van den Indischcn Archipel in veel uitgestrekteren

zin , dan dit door den steller der Flora van Nederlandsch

Indië is gedaan (1).

De titel reeds ,, Flora van Nederlandsch Indiü'" toont aan
,

dat de schrijver zijner Flora als gebied de Nederlandsche

bezittingen in den Indischen Archipel , dus een politisch-

geographisch gebied, aanwijst. Dit is noch iets nieuws, noch

iets ongeoorloofds. ledere ontwerper eener Flora heeft het

volle regt haar gebied naar goedvinden te bepalen ; en in

(1) Mc lieer Miquel breugt in zijne voorrede tut liet gcLicJ zijner Flora (VII)

de Andainan-eilanJcn, de Nikobaren , P. Pinniig.cn liet scliicreiland Malakka
;

alle eilanden tut aan de n. w. kust van Nieuw- Holland . en tut aan liet w. en z-

gedeelte van Nieuw - Guiiiea met inbegrip van dat eiland zelf, en de voormelde

kii.st. De Pbiliji]iijncn en ]\!agindauao vorineu de n. grenzen . ofdcLuon ndii-

der bepaald.
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Europa zijn zeer dikwijls Florulen en Floren verschenen

,

die de plantenwereld van een staatkundig gebied tot onder-

werp hadden. Of het bij dit werk echter doelmatig was zich

binnen die gtenzcn te beperken , is eene andere vraag : mij

komt het noch goed noch doelmatig voor.

Vooreerst is de Indische Archipel zulk een natuurlijk be-

grensd physisch- geographisch gebied, dat hoogstens in het

n. w. en n. eenige twijfel over de grensscheiding kan be-

bestaan. Maar het is ook een bij uitnemendheid botanisch-

geographisch gebied, dat niet ligt met een ander kan ver-

Avard worden, hoe veelvuldig de aanrakingspunten daarme-

de ook zijn mogen.

Hier komt verder bij, dat de staatkundige grensbepaling

eener Flora van Nederlandsch Indië nog eene uiterst onze-

kere zaak is; omdat de grenzen der Nederlandsche bezittingen

op Sumatra, Borneo, Celebes, Timor, Nieuw Guinea, en

andere eilanden, nog zeer onbepaald, of in 't geheel niet be-

kend zijn , en deze daiir met die der onafhankelijke staten
,

üf )net die van de koloniën van andere mogendheden ineen

vloeijen ; omdat nog geen iiatuuronderzoeker in het binnen-

ste van eenige eilanden is doorgedrongen , en er daarom

üük geene natuurwetenschappelijke of aardrijkskundige grens-

scheidingen bepaald konden worden.

(Ik luat hier alle staatkundige betrekkingen buiten reke-

ning , waarmede de botanisten niets te maken hebben).

In het natuurlijk gebied der Flora van den Indisclien

Archipel vallen ongetwijfeld de onafhankelijke staten in het

n. w. van Sumatra, in het n. van Borneo , in het o. van

Celebes, enz.; de Engelsche bezittingen op Malakka , Poeloe

Pinang, Singapore, Labocan en Sarawak (2); de Por-

(.2) Naiurlijk Je streken, v/aaivan de wel lekenJe James Brooke radja gen-or-

dcii is.
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tugesdie op Timor; en in meer uitgeLrelJen zin, ook de

Spaansclie in de rhllippijnen.

De steller geeft bij zijne hoofdpunten dikwijls Sumatra,

Borneo , Timor, enz. aan, zoodat hij de noodzakelijkheid

inziet van meer eene Flora van den Indischen Archipel in

het oog te houden, dan van de Nederlandsche bezittingen,

die er in gelegen zijn. Dit was wel vooruit te zien , en

ik houd het er zelfs voor, dat een streng vasthouden aan

hotdsnkbjsld van eene ,, Flora van Nederlandsch Indië'"

voor het oogenblik nog eene onmogelijkheid is. Men kan

niet aanvoeren , dat voor het laatste meer bouwstoffen voor-

lianden zijn, omdat al het daartoe behoorende voor eene Flo-

ra van den Tndischen Arcliipel in zijn geheel even wel bruik-

baar is , en omdat de grenzen voor die Flora ten nanste bij vast

bepaald kunnen worden. Voor de plantengeograpliie hebben

maar die getallen blijvende waarde , die betrekking hebben op

den geheelen Archipel, en deze alleen stellen ons in staat

om vergelijkingen te maken met de Floren van Ccvlon

,

Yoor- en Achter-Indie , China , Japan, Australië, en andere.

In hoever de schrijver aan zijn denkbeeld van eene „ Flo-

ra van Nederlandsch Indië ," al of niet getrouw is gebleven ,

zal ik bij de fiimiliën der Mimoseën en Papilionaceën heel uit-

voerig , maar slechts bij de in zijne eerste aflevering beschrevene

planten trachten te onderzoeken. Ilij neemt twee soorten

van letters aan , de groote en de kleine ; dan zijn de geslacli-

ten en soorten genummerd , dan weder niet.

Het moerendeel der gevallen leidt tot het besluit

:

l"*. dat de groote druk met nummers (kortheidshalve in

het vervolg door G. D. N. aangeduid) die planten omvat,

welke werkelijk tot de Flora van Nederlattdsch Indië , namelijk

de Nederlandsche bezittingen , behooren.

2^. dat de kleine druk met nummers (K. D. N.) die

planten aangaat, welke in den Indischen Archipel te huis be-
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lioorcn , dix'li niet in „ Nederlandscli Indië ''' gevonden -wor-

den (d. i. in den ruimsten, phijsiscli-geographisclien zin).

o'^, dat de kleine druk , zonder nummers , die planten

Lctreft , welke volstrekt niet tot den Indisclien Arcliipel - en

dus ook niet tot do Nederlandscli-Indisclie Flora gerekend

belioorcn te worden (K. D. 00).

IIoo men hierover ook denken moge: do schrijver had

het regt zijne aanduidingswijze te kiezen. Wij mogen

slechts van hem vorderen, dat hij er getrouw aan blijft,

zal er geene verwarring ontstaan , en zal do studie van zijn

werk niet bemoeijelijkt worden. Dat hij zich niet gelijk

gebleven is , zal ik dadelijk inet vele voorbeelden aantoo-

nen.

Wij vragen ons da;irbij vooreerst, waarom er zoovele

planten opgenomen zijn , die noch tot do Flora van Neder-

landscli Indië , noch tot die van den Indischen Archipel belioo-

ren ? Ons komt het voor, dat dit hoogstens bij uitzondering,

en dan niet in den tekst, maar in bijzondere aanmerkingen

,

o-cdaan moest worden. Als o-ronden kunnen daarvoor aan-

gevoerd worden, b. v. wnnneer, door do opname, de vroe-

ger verwarde synonymie beter geregeld, en de Flora van

een land in een hel.derder licht geplaatst wordt; wanneer

door het toevoegen van een of meer soorten tevens de mo-

noo-raphio van een geheel geslacht wordt geleverd , enz.

Tiet is niet voldoende aan te stippen: „waarschijnlijk ook

in den Indischen Archiper'' , of de gronden ,
v.-aarop zich

een vermoeden berust, moeten aangegeven worden , opdat den

plantcn-geograaph een kriterium aan de hand gedaan wor-

de, om te bepalen of hij de plant als archipelagiscli of niet

moet beschouwen.

Wij vinden planten opgegeven uit

:

JMauritlus en Madagaskar (K. D.) Gagnebina tamariscina.

DC. (n".) Phaseolus brcvipes Benth: (00)
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Ceijlon. Zeer dikwijls, vooral later: (K. D. met n .) Dos-

modium Gardneri Bentli., Smithia paniculata Arn., S. race-

in osa Heyne.

Voor-Indle , Covomandel , JSlalabar , enz.

(K. D. 11°. ) Piliostlgma racemosum Bentli. , Ilardwickia

pinnata Roxb. (geslacht zonder, soorten met n°.), Uraria

cordifolia Wall,, Smithia laxiflora Bentli. (in Salsette Lij

Bombay), Indigofera aspalathoides Vahl. uniflora Hamilt.

Bengalen. (K. D. oo) Albiz/.ia amara Boiv. , Otosema

^ruticosa Benth. met n°. Ongeinia dalbergioides Benth.

dito.. Later nog dikwijls , vooral in de derde afdeeling.

JVoord-Indlê , Himalai/a, Nepal, Silhet , Assam.

Uraria alopecuroides Wight. (K. D. n°.)

Neustanthus peduncularis Benth. , N. subspicatus Bentli.

Campylotropis macrostyla Lindl., Aganope raarginata Miq.

Ava , Tavoij , Siam , Cocliin-cJdna.

Phanera velutina Benth. (K. D, oo) Phanera bracteata

Benth. do, Phanera diphylla Benth. do, Phanera coccinca

Lour. do.

China. Dalbergia polyphjlla Benth, (K. D. oo) Albiy^zia

Mllletii Benth.

Philippijnen. (G. D. no.) Serianthes grandiflora Benth.

(K. D. no.) Desmodium leptopus Asa Gray. , securiformo

Benth. (K, D. oo), Albizzia retusa Bentli. , Pithecolobium sub-

ncutum Benth. P. scutiferum Benth.
,
pauciflorum Benth. cii

later nog vele.

AmlraUê. (K. D. oo) Phanera Cunninghamii Benth,

In den ruimsten zin van het woord , konden wel reeds de

planten van Tavoy, de baai van Siam, en de Philippijnen

tot de Flora van den Indischcn Archipel gerekend worden.

Zeker behoorcn er echter die toe van : Poeloe Pinnva

,

Malal'ha, en Singapore, die voorkomen met (G. D. nn);

]\rille[ia eriaiitha BtMith. en ihvrsiflora Benth.
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(K. D. oo). PltliecoloLium contortum Mart. , Plifinera Grlf-

fithiana Bentli.

(K. D, no.) Pai'inarlum Jackianum Bentli., P. Griffitlila-

num Bentli., Parastemon uropliyllus. A. DC.

AYij vinden verder planten , die ingevoerd en algemeen

verspreid zijn ; andere , "waarvan het aanwezen vermoed wordt
,

op grond alleen dat zij insgelijks in andere keerkringslan-

den aangetroffen worden , zonder opgave der plaatsen in

den Indisclien Archipel, waar zij gevonden worden. (^<^?p-

tunia oleracea Bentli. et plena Lour). "Wij vinden ook

o-ewas o;emaakt van crewassen , die nergens anders in den

Indisclien Archipel voorkomen, dan in den hotanisclien tuin

Ttin Buitenzorg.

Acacia pseudo-iiitsia Mlq. , Pithecolobium dulce Bentli.,

Besmanthus virgatus Willd. , Neptunia oleracea et plena.

Sophora glabra. Bot. tuin van Calcuita: Phanera glabrifo-

lia Benth.

Zonder opijave van eenige ^Zaais: Pongainla elliptica Wall.

Flemingia Wiglitiana Grah.

Wij vinden er van twijfelac/itiij voorhoinen (met GD. n")

bij Acacia arabica Willd. , Acacia pseudo-arabica BI. , Al-

bizzla micrantha Boiv. , Mimosa asperata L. , Prosopis spi-

cigera L. , Phanera retusa Benth.

(K. D. n"^) Cassia suftruticosa König, Iledysarum arboreum

Roxb.
,
patens Roxb.

(K. D. oo) Dalbergia stipulacea. Boxb.

Geplante soorten vinden wij met

(G. D, n") Acacia arabica Willd., Alblzzla latif(dia

Boiv., Ilymenaea verrucosa L., Ilaematoxylon campechianum

(iilloen in den plantentuin te Buitenzorg).

(K. D. n") ïrifolium pratease L. (waar ? ?), Bosa centlfolia

L. , Kerria japonica D. C.

Nemen wij nu eene andere proef, dan vinden wij:
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A. INIet grootcn druk en genummerd

:

1. De werkelijke soorten der Flora van Nederlandscli Indië.

2. Haast alle- of alle Arcliipelagische soorten , die niet tot

de Flora van Nederlandscli Indië beliooren (f).

3. Gewassen van een twijfelachtig voorkomen (zie hierboven).

4°. Eenvoudige kuituur- of wel tuingewassen (als boven).

B. Met kleinen druk en nummers

;

1°. Gewassen, die in den Indischen Archipel, maar niet

in de Flora van Nederlandsch Indië te huis beliooren (/.ie

boven Poeloe Pinang, enz., Philippijnen).

2°. Planten die niet tot het gebied van den Indischen Ar-

chipel gerekend moeten worden (boven vele voorbeelden).

3°. Planten van een twijfelachtig voorkomen , of twijfel-

achtige soorten.

4°. Eenvoudige tuin- en kultuurgewassen , of uit den plan-

tentuin.

C. Met kleinen druk , en zonder nummers.

Dezelfde kategorlën. Zie hierboven de voorbeelden als

voor de voorgaande.

Gaan wij nu nog een enkel geslacht na , om te zien hoe

weinig de schrijver zich gelijk gebleven is. Ik meen het

geslacht Prunus

:

(G. D. n°.) Prunus undulata Ham. Nepal!

„ sundaica Miq. Java.

,,
javanica „ „

,, Junghuhniana „ ,,

„ laurifolia Decaisne Timor.

„ Zippeliana Miq. Javn.

„ lauro-cerasus Lois. Botanische fuin

te Buitenzorg.

(f)
Ac.'icia xylocarpn Cniuiing, Xylia (lul;iLiifurniis Bentli. en bgvcinlicii de

l)l;iiitcn v:i)i l'oeloe Pinaiig, iilsiiioilc niiilcrp.
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(K. D. n") Prunus tirmcniaca L. gokultiveerd.

„ Mume. Sieb. cu Zucc. „

„ clomestica L. „

„ cerasus L. (komt niet voor in weurwil

van alle vroegere kultuurproeven).

„ cerasokles Don. Nepal!

„ Poddum Roxb. „

„ nepalensis Miq.
,,

„ ceylanica „ „

Eindelijk worden er nog eenige buitenlandsclie soorten

opgenoemd , zonder vermelding van diagnosen. Een blik

op dit schema is genoeg om aan te toon en , hoe wij de

konsekwentie missen , welke een sieraad van het anders zoo

verdienstelijke werk zijn zou.

Was hot b. V. niet mogelijk geweest zich aan volgende

aanduiding te houden :

A. Groote druk

:

] . (met n'^.) ; Alle erkend inheemsche gewassen der Flo-

ra van jSTederlandsch Indië,

Ö. (zonder n'^). De aldaar ingevoerde kultuurgewassen

,

met uitsluiting van die uit den botanischen tuin.

B. Kleine druk.

1. (met n^) Alle archipelagische soorten, waaraan nog

geen plaats in de Flora van Nederland-^ch Indië aangewezen is.

2. (zonder n°). Alle twijfelachtige soorten van deze ka-

tegorie, en alle planten van enkel twijfelachtig voorkomen.

Alle soorten, die buiten den Archipel vallen , in de aan-

nierkingen , als ook die uit de botanische tuinen.

"Wij stellen deze verdeeling slechts voor , maar niet verplig-

tcnd of als beter dan die van den heer Miqucl. Zij heeft insge-
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lijlcs alleen dan waarde, wanneer zij volgcliouden ^vordt (o).

Ilct komt er nu op aan, duidelijk te maken wat men met

{']) Danr de gelegciilieiJ zicli voordoet, stip ik liicr tot tercgtwijziiig nnn

:

a. l);it Albiz/ia lucida Bentli. (pag. 8) , en PitliecoloLimn ligemiiium INfart.

(])ng 32) -ecu en dezelfde plant knnnen zijn. ])e Soendances noemt zo beide ook

il. De liccr ]\Iiquel Leeft Cinclidoeai-pns nitidns Zuil. en Mor. in CTsalninia

oinclidocnrpa INliq". veranderd. Het geslacht liad zijn' grond in den zeldzanicn

vrnclitbonw : " Legumcn siibcomprcssnm oblongnni oblique truncatnni indebisccns
,

5— 7-spernium snturis incrassatis , faciebus ntrinque transverse pnralltlu-eanccllatnm

(!) pnlpa siicciilenta i'aretnm (!) demnni cxsiccatnm fragüe.

Deze vrnclitbonw is loo zeldzaam, zoo afwijkend, zoo eenig in de familie, dat

ik met het volste regt meende een nienw geslacht aan te mogen nemen.

c. Cnesalpinia ferrnginea I'Jc (p. 111). en C. arborea Z. ?>1. (p. 112) zijn

j;eker maar é.'n soort, en de cerstgenocnidc, de oudste naam , moet dus blijven.

d. Dalbcrgia Zulliiigerinna IMiq. (p. l^iO), van Tarabangi in de Lampongs, is

niet van Celebcs, zooals in den tekst staat, maar van Snmntra , waarvan de meest

z o provincie door de Lampongs gevormd wordt. Hetzelfde geldt voor Dcsmo-

dinin polycarpnin DC. p. 242. Tjikoja ligt op de w. grens van de residentie

ll'itavia, en heeft met de Lampongs niets te niaken.

e. pag. 48 r. 4. v. b. lees Popoli , in plaats van Propoli.

(' 149) r. IG. V. b. " Tjidoerian , in j)laats van Tjidocniar. Tjidooriui bctce-

kent » de rivier van Durio zibethinns L. " de Doerianboom.

p. 1G5 lin. 2 van boven lees Wallran 'm plaats van Hlatiran.

Waliran beteckent zwavel in gocnoeng waliran is een zwavelberg.

pa^. 277 r. 5. v. ben. lees 1'anaroekan , in plaats van Pananknn.

/'. Orinocarpum sennoides De. (p. 280), en O. ochrolcncum Z. ?iT. in j\Ior.

\'erz. p. O, zijn bepaald twee verschillende soorten. Gene heeft peulen met

iiarige weerhaken bedekt, die van deze zijn glad, en over de lengte gestreept.

c. Cicer nrietinum L. p. 284. is, wat onbegrijpelijk voorkomt, in de Indi-

sche tijdschriften , altijd met Dolichos nnidorus verward. De Engelschen noemen

de ])lant, in Indie, /' Ilorscgram ," en gebruiken de boonen tut pnardenvoeder.

Als voedingsjjlant werd de invoering op Java beproefd, maar vund weinig

bijval.

//. De meeste soorten, welke do heer \liqnel als door Zollinger gcdooj^t op-

geeft , moeten de aanduiding van Zoll. en IMor. hebben , zooals in den katalogiis

van ^loritzl , en mijne " Observationes ," in het Natuur- en Cruceskuudig

Archief, geschiedt.
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eene „ Flora l^laleslana"' bedoelt ; hehvelk oone vrij gemak-

kelijke taak is, daar de grenzen slechts op twee punten twij-

felachtig zijn. Ik bedoel onder den bovengemelden nntim

de Flora van den geheelen eilandenwereld, Avelke de ver-

binding daarstelt tusschen het vastland van z. o. Azië aan

den eenen kant, en dat van Nieuw-Guinea en n. w. Au-

stralië aan den anderen-

In den geheelen Archipel is de maleischo taal het gces-

tio'c verband lusschen de kustbewoners. Het lijit dus voor

de hand o«i den Archipel als een maleischen en de Flora als

eene Flora Malayana te beschouwen.

Ik zal echter later aantoonen , dat ik daaraan een enger

begrip wensch te verbinden , terwijl de eerstgenoemde be-

namins: voor de geheele Indische eilandenwereld geldt.

liet iiijn, als ik mij niet vergis, fransche aardrijkskundi-

digen geweest ("Walkenaer ?) , die den niet ongepasten naam

van ]\[aleslé' voor den interkontinentalen Archipel gebruik-

ten , in tegenoverstelling van Polpieslë , Waarmede de extra-

kontinentale Archipel werd aangeduid. De benaming van

Flora ]\[aleslana komt mij daarom voor ook niet ondoel-

m:itlg te zijn.

Ik splits haar gebied in Flora ]\Ialesiana in den ruimstcn

en in meer beperkten zin van het woord.

Het eerste omvat het volgende gebied

:

Vooreerst de Andamansche en Nikobarisclie eilanden. Cey-

lon blijft buiten de rekening ; want het vormt veel meer een lid

van Vüór-Tndie , en heeft door zijne ligging met den Indisclien

Archipel niets te maken. De golf van Bengalen en de Indische

Oceaan vormen dus de w. grensscheiding. De n. w. hoek , d.

i. de noordelijkste van de Andamansche eilanden , ligt juist

op 15° n. br. Van hier trekt men eene lijn naar het z.

voorgebergte van het landschap Tavoy, en van da:ir,

dwars door het schiereiland , tot aan de vele riviermon-
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dingen bij Bnngkük , in den achtergrond van de golf van

Siam. Daardoor wordt het geheele schiereiland van het vaste

land afgescheiden , en A'ult in de Flora Malesiana in den

ruimsteu zin. Dat dit schiereiland van Achter- Indiü, naar

zijnen aard eigenlijk meer tot de eilandenwereld dan tot

het vastland behoort, wordt door iedereen erkend; wan-

neer men b. v. slechts bedenkt, dat de uitgebreidheid der

kusten die van vele groote eilanden verre overtreft , om daar-

mede overeen te komen. Maar er pleiten ook geologi-

sche, botanische, klimatologische en ethnographische gron-

den voor (4). De n. grens ligt hier dus op 1^^°/^ n. br.

Van Bangkok af naar het z. vormt de golf van Siam de

natuurlijke grens.

De kleine, verstrooid liggende, eilanden rekenen wij al-

tijd tot de naastbijgelegene grootere landen te behooren

,

tot welke zij meest in betreKking staan , als de takken tot

hunnen stam.

Van de punt van Kambodja, of van het vooruitgescho-

ven eiland Oebi, trekt men eene lijn naar het snijpunt van

den 20'° n. b. met den 140"^ o. 1. (van Ferro); waar

men uitkomt op de Bantanische eilanden, het noordelijke

(4) Zie liierover lluuker en Thomson: Elura intlica. I. p. 24S—233. Verder:

Logau Sketch of the physieal geography and geology of the Malay rcuiti-

siila; ia het " Juuiual of tlic IiiJiau Archipehigo ," Singnpurc. \u\. II. p.

83—138.

])e liitótiiitgchreiJheiJ kan op Bornco in verhouding tot de ojipervlaklc viin

het land staan , als l: 14; Qj) het schiereiland Malakka daarentegen als 1: G.

üp Suiuatra zullen deze cijfers ook de verhouding wel nagenoeg niingevcii , of

is zij niissciiien als 1: 8. Deze cij'fers zijn niet naauwkeurig; ninar bij juistere

bcrckeuing z;il men er tuch digt bij blijven. De heer Logan trekt op het schier-

eiland dezelfde n. grenslijn als ik, en onderscheidt twee deelcn: het noordelijke,

tut aan 'J^ u. br. , en het zuidelijke, hetwelk niet dat gedeelte van het schiereiland

overeenkomt, dat, in meer beperkten zin, het IMnluisclic heet, cu tul mijne

riora Mnltjiana , in dien i\a , behoort. •
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uiteinde van den Archipel der Pliilippijncn ; en scheidt daar-

door liet gebied der Flora Malesiuna van dat van China af.

Daardoor is de gchcclc noordelijke grens Lcpaald.

Nu trekt men van het genoemde punt eenc lijn, tot

daar, waar do lOc"^ n. b. den 150'^ o. 1. (van Ferro)

snijdt, en van daar, tot aan Kaap d'Urvillc, op Nieuw-

Guinca; waardoor men de n. o, en een gedeelte van do

o. grensscheiding verkrijgt. De Pelew-Arehi]»el wordt hier-

door tot Polynesië gebragt.

In Nieuw-G uinea kan men over de grenzen in twijfel

geraken. Wij weten nog te weinig van de plantenwereld

van dit grootc eiland , om daaromtrent bepaald uitspraak te

kunnen doen. Zijn er, zooals men voorgeeft, snecuwber-

gen (5), dan moet daar het middelpunt eener Flora zijn , wel-

ke welligt meer van de gcilardheid ecncr Flora van het vastland

dan van die der eilanden heeft. Wij rekenen dus alleen do ge-

deelten , welke het eiland in den vorm van schiereilanden west-

waarts uitspreidt , bijgevolg het land, westelijk van eene lijn

van Kaap d'UrvlUe tot aan den achtergrond van de Groote-

Geelvinks-baai , en van daar dwars over tot aan de baai

van Lakahia (oostelijk van Merkusoord), tot de Flora

Malesiana. Dit geeft tevens de o. vastlands grenslijn aan
,

van den 2"i tot den 4™ graad z. br. Van hier wordt de

zaak weer eenvoudig. De laatste schakels , naar het z. o.

,

zijn de Aroe-eilanden , Timorhiut, en eindelijk Timor zelf,

dat door een brecde straat van Australië en zijne eiland-

achtige armen gescheiden is.

(5) Alle leden van ilc ncJcrlaudsclie Natuurkmidigc Koniniissin, en ile'^eeuriicioren,

die ik in de gclegeulicid was te spreken, waren het er over eens, dat /ij in

de binnenlanden witte bergtoppen iuulden gezien. Melvlll aehatto liniine iiooglc op

15000 vt. Jilaar toppen, die op deze breedte, en in een bcj)aa!d cilandskliaiaat

,

büvcn de succuwlijn uitsteken, luucteu minstens IGOOO vt. hoog zijn.
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Van hier af tot aan de Andaraan-eilanclen , valt de ge-

heels eilandwereld in het gebied der Flora Malcsiana. De

lic graad z. b. is de uiterste punt, die door de eiland-

wereld nog wordt aangeraakt, namelijk in de kleine groep

ten z. w. van Timor. Het geheele rijk ligt dus tusschen

de 20° n. br. en 11° z. br. en tusschen de 110° en 150° o.

1. (van Ferro).

Het middelpunt van deze groote eilandwereld ligt in de

binnenlanden van Borneo, in het centraalgebied, in het

bovencedeelte van het stroomo;ebied van de rivier van

Banjermassing , ongeveer daar, waar de evenaar en de 115°

0. 1. (van Greenwich) elkaar snijden. Trekt men uil dit

punt een cirkel , waarvan de straal gelijk is aan den afstand

tot aan het noordelijkste eiland van de Andamangroep , dan

gaat hij juist door de Bantanlsche eilanden , ten n. der Philip-

pijnen, komt digt bij het snijpunt van 10° n. br. en 150° o.

1. (van Ferro) , en bereikt Kaap d'Urville ; zoodat hij de

grenzen in het n. en n. o. en in het o. vrij naauwkeu-

rig bepaalt, en tevens het geheele rijk van de Flora Ma-

lesiana , en van de aangrenzende vastlands-massen , zoowel

in het n. w. als in het z, o. , tamelijk juist omvat.

Vindt men dit gebied te uitgebreid, dan kan men ook

van eene Flora Malesiana in meer bep erkten zin spre-

ken, zooals ik zodadelijk hieronder zal omschrijven, en die

alleen in het n. ingekort wordt, terwijl de overige ge-

deelten en leden hetzelfde blijven.

Het zuidelijke schiereiland van Achter-Indie splitst zich

in drie deelen : het bovenste gedeelte , het noorden , de

engelsche provincie Martaban (gedeeltelijk) , Tenasserim

,

met Tavoy en de Mergoei Archipel , en een gedeelte van

Siam ; het middelste: de provincie Beneden-Siam , en hot

z, gedeelte van Tenasserim ; het benedenste , zuidelijke :

het scliiereihind van Malakka, in engeren zin (zie 4).
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Deze laatste afcleeliiig behoort zonder twijfel tot de Flora

Malesiana, en de vraag is nu nog maar, waar de n.

grenslijn getrokken moet worden.

Het natuurlijkste schijnt het, als n. grens eene lijn aan

te nemen, die bij KaapNikobar (het noordelijkste dor Ni-

kobar-eilanden) begint, van daar loopt naar den noordhoek

van het kleine eiland Salanga (op de w. kust van het

schiereiland) , dan dwars er over heen naar den achtergrond

der baai van Phun-Phin (op de oostkust) , en van daar

naar Poeloe Oebi. Van hier trekt men eene lijn naar de

noordpunt van het eiland Balabak, ten noorden van Bor-

neo , en eindelijk naar Kaap d'Urville.

Op deze wijze vallen buiten de Flora jNIalesiana : de

Andaman-cilanden , het geheele bovengedeelte van het

Maleische schiereiland met de Mergoei Archipel on een

stuk van het middelste gedeelte, en eindelijk de heele Ar-

chipel van de Philippijnen.

De Andaman-eilanden , Arrakan , Pegu , Birma , Ava

,

liet bovenste en het n. gedeelte van het midden van het

Maleische schiereiland
,

geheel Siara , Kambodja , Cochin-

China en Anara , vormen dan het natuurlijk gebied der

Flora van Achter-Indië (6).

Zooals de heer Miquel te regt aanmerkt, bestaat er tusschen

de Floron van twee aaneengrenzende landen geene volstrek-

te of plotselijke afscheiding. De eene gaat allengskens

,

meer of minder scherp uitgedrukt, in de andere over;

(G) De knartcn die mij ten dienste ston Icii wnron : ceiiia;n knnrtrn vnu Borg-

Iiaiis , de Atl;is van Ziegler, die van Pijna[>pcl , de eerste bladen van den Atlas

van ^lelvill van Carnbee , en de kaart van de ^lilitaire Akadeniie te Breda. De

bfste overzigts-kaart bÜjft nog altijd die van ^Melvill van Carnbee (bij Ileijse

in den Haag , 1S40). Het gebied van de Flora ^lalcsiana komt er in ziju ge-

liecl op voor , met uitzondering van de Andaman- en Nikobar-cilandcn , cii ecniirc

kl'-ine eilanden in het n. der Philippijnen.
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naarmate de scheidende deeleii ligter of iiioeijelijker zijn

over te komen, of van grooteren of kleineren omvang; b.

V. wijduitgestrekte zeeën , straten , rivieren , of liooge ber-

gen , woestijnen , steppen.

Wij zien, dat de Flora Malesiana van alle kanten door

de zee begrensd wordt, behalve op twee smalle plaatsen , waar

zij aan het vastland paalt; in het n. w, en z. o. (7).

Door het schiereiland van Malakka gaat de Flora Ma-

lesiana over in de kontinentale van Indië. De overo-ano- tot

de Chinesche Flora wordt welligt door het eiland Formo-

sa (helaas te weinig bekend) gevormd.

Het verband met de Japansche flora is aan den eenen

kant Formosa, aan den anderen de Archipel van Lioe-kioe. Met

de kontinentale massa van Nieuw-Guinea, hangt de Archi-

pelagisclie Flora door het westelijk schiereiland van dat ei-

land zamen ; en naar Australië vormt Timor op verschil-

lende wijzen den overgang.

De Flora Malesiana , in haar groot geheel , splitst zich

in vele natuurlijke groepen , die ik hier nader aanduiden

zal, en waarvan de kennis van het hoogste belang is; doch

waarin het botanisch onderzoek zeer ongelijke vorderingen

heeft gemaakt. Ik onderscheid dan :

I. Het Centraal-land , Borneo.

II. Het westelijke, MaleiscJie rijk: Sumatra en Malakka,

met onderhoorigheden.

III. Het zuidelijke, Soendasche rijk; Java met de kleine

Soendaeilanden.

IV. Het oostelijke rijk , dat der Molakken ; Celebos met

al zijne eilanden, lot aan Nieuw-Guinea loe, en

^7) Dit koutinentaal verband beJraagt niet meer dau circa .60 geographische

mijlen bij eenc oppervlakte , d!c Eiirojri nabij Icurnt.

.'3^ SEKIK DL. IV 21
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V. liet noordelijke, I'hllippijihwhe rijk; de Plilllippijiicn

tot aan Formosa.

Laat ons deze afdeelingen nu écu voor éen nader opnemen.

I. Het c e n t r a a 1 1 a n d B o r n e o heeft naar den Aorm en

de uitgebreidheid zijner kustlanden , in vergelijking met de

overige eilanden , bepaald het meest den aard van een vast-

land ; even als de groole rivieren ook aan uitgebreide stre-

ken lands herinneren. Het getal van omliggende eilanden en

kleine Archipels , als ook van veruitstekende schiereilanden-

en voorgebergten , is insgelijks naar evenredigheid zeer

gering. ïot gene kunnen wij brengen : de Karimata-eilan-

den in het z. w. ; de Natoena-eilanden en Laboean in het

Av. ; de Bangoeay en Balabak-eilanden in H n. ; de Soe-

loe-Archipel in het n. o.; de Maratoea- en Bala-balagan-

eilanden en Poeloe Laut in het z. o. Tot deze : Tan-

jong Datoe in het w. ; het schiereiland Oeiisang in het

n. o. ; T. Kemoegan in het o. ; en Tanah-laut , in het z. o.

De vulkanische vormingen schijnen in de nabijheid ge-

heel te ontbreken. De heer Earl houdt de bergketens in het

w. z. en o. van Borneo voor voortzettingen van de groote berg-

ketens van Siani en Cochin-china (8).

Botanisch is Borneo, van alle vijf de Archipelagische rij-

ken , het minst bekend. Wat wij er van Aveten , hebben

wij hoofdzakelijk aan de Natuurkundige kommissie (Kort-

hals) , en aan cenige Engelschen (Lobb en Oxley) te danken.

(8) Earl , Conti'ibutions tü the Physical Gcograpliy of Soiith-Eastera Asia aud

Aüstralia, London 1853.

Van (Ie lioügte der bergen op Burneo weet men zoo goed als niets. Enkele

toppen van Je bergketens in het z. moeten om en bij de 4000 vt. hoog zijn. In

het n. moet, volgens heel onzekere bcrigten , zich een vnlkanische (?) piek ver-

heffen, du', door zeevarenden over de 10000 vt. wordt geschat. De G. Ranij

.

op hel eiland Naluena , is 3570 vt. hoog.
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Het zal Avaarscliijnlijk eens uitkomen , dat hel jMalesiaansclie

karakter liet sterkst in de Flora van Borneo wordt uitge-

drukt. Het w. vertoont eenige toenadering tot de Malei-

sclie provincie (ik herinner aan do Isonandra geta); het

n. tot Cochin-china (b. v. Aleoxylon ?). De Flora van den

heer Miquel zal zoowat alles bevatten , wat wij van Borneo

weten.

II. Het westelijke, Maleische rijk; zoo genoemd

,

omdat het de wieg en zetel is van den Maleischen stam. Wil

men den naam van „ Flora Malayana" gebruiken , dan past

hij het best voor dit gebied , en daarom heb ik hem ook niet

voor de Flora van den geheelen Archipel gebezigd.

Het karakter is zooals van eilanden , met eene neio-infr

tot kontinentale uitbreiding. Groote landmassen, gebergten,

en paralelle Archipelstreken , strekken zich van het z. o.

uit. Evenwijdig met eene vulkanische keten , loojjen oor-

oorspronkelijke formaties , alluviale vlakten , en koraal-ei-

landen , in dezelfde rigting. Het bekken van de straat van Ma-

lakka ligt in het middelpunt. Aan weerskanten verheffen zich

schakels van bergen , die in het w. tot eene hoogte van 10,000

voet stijgen, doch daarentegen in het o, iets lager zijn. (9)

(9) De bergen vau Siimatra zijn over liet iiJgenicen niet zoo Loog , uls men

vroeger wel gedaclit lieeft. llonier geeft voor den Merapi eene hoogte van 9309

vt. rijnl. aan; voor dan Singalaug van 9333; Melvill , voor den Opliir , vau

9655. Ue piek van ludiapoera is 8161 vt. hoog (Melvill); de hoogste top vau

de Batta-landen , de Loeboe-ratlja , G053 (.Tungli). J)e Taamongs , in de Lani-

pongs , is 7206 (Mellv.).

Op het eiland Banka , sleigt de Slaras tot eene hoogte van 2617 voet.

l)e boven reeds vermelde verhandeliug van den heer Logan over het schiereiland

Malakka , maakt \an de volgende trigonometrisch bepaalde lioogteu gewag. De goe-

noeng Djirai (Piek van Kedah) is 3894 emjelsche vt. hoog; de G. Ledang (de

berg Opljir) -1320 : en de G. roehti , de z. ste berg van het schicieilaud , 2152

vt. enz.
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Eilriiifljcs, g'i'oepen van eilanden, diep landwaarts iuluopende

baaijen , en smalle voorgebergten , komen veel voor. In liet

n. w. eindigt liet rijk met de Andamansche- eilanden ; dan vol-

iren de Nikobar-eilanden; ten w. van Sumatra vol «zen

in eene lengte-as evenwijdig met de kust, P. Babi, P, Nias,

Tanab-Massa, Si-Pora, de Nassau-eilanden , en eindelijk

P. Engano, meest met kleine eilandjes om zich been. Straat

Soenda is de grens in bet z. o. Oost op komen de eilanden

Biliton , Banka, de Arcbipel van Eiouw en Singapoer,

die van Poeloe Pinang, Salanga en Mergoei. Ten o. van

bet scbiereiland , liggen ook verschillende kleine eilandjes

lan<ïs de kust, en verder naar Borneo toe de Anambas- en

Tambelan-groepen. Even als Borneo , bestaat dit gebied meest

uit Nederlandscbe bezittingen , onafliankelijke staten , en eeni-

'-'•e Encrelsche vestia;ino;en. Het meest hebben hier Nederlan-

ders (Korthals, Junghuhn , Teijsmann, Kollman) (10) en

Engelsclien (Marsden, Raffles, Jack, Wallich, GrifFith

,

Lobb , Oxley, Palconer , Noris , Prince) gewerkt ; en de Flora

is veel beter bekend dan die van Borneo. Waarschijnlijk

is er, om de grootere geologische en physische verscheiden-

heden , meer afwisseling in dan in de laatste. Merkwaar-

dio" is het te voorschijn komen van de Pinus-soort, van de

Sallx (tot onder aan het strand) en Potamogeton,- karak-

teristiek is de groote ontwikkeb'ng van het geslacht Xe-

penthes; en dat de Socndasche Plora op eéne soort na

ontbreekt.

(10) De lieer Teijsmanu lieert, vnii Padatig nitgaaiide, iti 1855 en lS5G,eene

reis duor de linnenlandeu vau Sumatra gemaakt, ea belangrijke verzamelingeu

,

van levende en gedroogde planten voorden ))lantentiiin meègebragt. Zoilingor be-

zocht de Lampongs in 1843. De Flora van de westelijke afhelling van Sumatra

Is veel beter bekend dan die van de oostelijke, en van de vlakten in liet n. De heer

Blume ontving vele planten uit hd Palcmbimgsche van wijlen den heer I'raeteriuf

,

vooral palmen (xie de Rumpliia).
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III. II e t z u i d e 1 ij k e , Soendanche , r ij k. liet omvat

die lange en lang uitgestrekte rei van eilanden, van straat

Soenda tot aan den n. o. hoek van Timor ; dus de eilanden

Bali , Lombok , Sumbawa , Flores , en den Archipel van

Adenare tot aan het eiland Wetter. Als geïsoleerde gedeelten

liggen z. o. hier nog voor: de eilanden Soemba , de Archi-

pel van Sawoe, en Timor.

De strekking van de massa is meerendeels w. en o.

De as -svordt gevormd door eene rei van vulkanische

kegels, die tot 12000 voet hoog zijn (11). In n. en z.

vindt men meer of min kalkformaties , zonder dat zij eene

(11) Wij hebben van geen gedeelte van den Archipel zooveel hvpsometrische

opgaven als van dit gedeelte. Zij worden opgenomen en jaarlijks vermeerderd en

herzien, in den ''Almanak voor Nederlandsch-Indie. Batavia" 8^'°j vroeger

werden zij opgegeven door den onverraoeiden Melvill van Carnbee.

Over de hoogten van Java raadplege men het jongste werk van den heer /un"-

hnhn, hetwelk echter de ojigaven van anderen niet opgenomen heeft, terwijl zij doo.i

Melvill getrouw worden opgesomd. Om zich intusschen te kunnen oriënteren , voe-

gen wij hier bij

:

Het hoogste eiland in Straat Soenda, Poeloe Bessi , is 273G vt. rijnl. (Melvill)-

Een berg op Java is over de 11000 vt.; de Smiroe 11911 volgens Zollinger.

(hypsom.),.

11878 volgeus Junghuhn barom.

IIGIO » Smits trigonom.

Acht zija over de 10000 vt. ; namelijk de Slamat (10999), de Shidoro

(10388 Melv.) , de Soembing (10848 Melv.), de Merbaboe (10338 Melv.) de Lawoe

(10414 Junh.), de Waliran (10058 Zoll.), de Ardjoeno (10G55 Melv.). De

Raoen (10830 Melv.). Zes toppen verheffen zich boven de 9000 vt.; de Pan-

gerango (3023, 5 ]\I. naar zenithafstanden , en 3041, 6 meters, naar baro-

meterberekening van De Lange), de Gedeh, de Tjermai , de Kawi, de Argopoero

,

en de Idjen (9725 Zoll). Zes zijn er, die eene hoogte van meer dan 8000 vt"

bereiken: het Prahoe- gebergte, de Merapi, de Wilis, het Tengger- gebergte (de

top Lembücng), de Krintjing, en de Rauteh.

Op Bali is de piek van Bali (G. Agoeng) , volgens Melvill, 10511 vt.; da

berg Tabanan 7645.

De hoogste vulkaan in den Archipel is op liOmbok: de Goenoeng Rindjani,



— 314 —

bijzonder groote uitgeLreidlieid hebben. Timor levert alleen

meer geologische afwisselingen op , en valt buiten de vulka-

nische formatie. Plet klimaat is een eilands-klimaat, en de

jaargetijden zijn , over het algemeen , scherper afgebakend

dan in het Maleische rijk. Botanisch is het Soendasche rijk

het beste van de 5 provinciën bekend. Op Java hebben

jNoronha, Thunberg, Eadermacher, Leschenault, Horsfield

,

Reinwardt , Blume , de verschillende leden van de Natuur-

kundige kommissie (Zippelius , Kuhl , Van Hasselt , Korthals
,

Junghuhn) , Ilasskarl , Teijsmann, Zollinger en Lobb , on-

derzoekingen ingesteld en verzamelingen gemaakt. Eaii

werd door Lobb en Zollinger bezocht; de verdere eilanden

tot aan Flores , alleen door Zollinger. Voor Timor moe-

ten wij Zippelius en Spanoghe , en de Franschen Gau-

dichaud en Decaisne (met zijne Flora Timoriensis) noe-

men. De Flora heeft door de hooge bergen en de vulka-

nische formatie een eigenaardig karakter , en overgangen tot

die van den Himalaya , van Japan , en van Australië, Aan

de laatste herinneren de kasuarinabosschen van het o.

;

Leucopogon javanicus de Vriesc, Lagenophora Labillar-

dieri DC. en Haemodoraceëu (zooals de Franquevillea mo-

desta en major R. en Zoll.) , zekere Myriaceiin , en andere.

Staatkundig behoort het gebied, op een klein hoekje na,

aan de Nederlanders , en vormt het middelpunt van hun ge-

door Zollinger beklommen, volgens Melvill ISS'iS, volgens Smits 11490 vt.

hoog. De hoogste top van den Tarahora, op het eiland Sumbawa, is, volgens

Melvill, 9017 vt. De andere hoogere bergtoppen liggen tnsschen de 3000 en

5400 vt. Zie, over den Tambora, het weilc van Zollinger: » Der berg Tambo-

ra, enz." "Wintcrtbur 1855 4°.

Op Flores is de hoogste piek (Oemboe-oe-Ilomba) , volgens ]Melvill, 8798 vt.

een andere 7301; de Lobetobi 6912 hoog. Van Timor zijn geene opgaven van

naauwkeurig opgemeten hoogten bekend. De Alias moet 11500 vt. hoog zijn; de

anderen worden op 4500 tot 6000 vt. geschat.
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zag. liet noordelijk gedeelte van Timor staat alleen noo-

maar onder Portugesche heerschnppi).

IV. Het oostelijk rijk, dat der Mo luk ken. Het

omvat het groote eiland Celebes , en de kleinere eilanden ten

z. b. V, Saleyer en de Zeeroovers-eilanden ; ten n. de San-

gir- en Talaut-eilanden ; verder de eigenlijke Molukken , d.

i. al de eilanden tussdien Celebes, Nieuw-Guinea en het n.

o. van Timor gelegen ; eindelijk het groote dubbel-schier-

eiland A'an Nieuw-Guinea zelf. Ik reken Ce.Iebes tot deze en

niet tot de centrale groep van Borneo , om zijn' gebroken

vorm en eilandachtigen aard , om zijne vulkanische natuur , en

zijne verschillende betrekkingen tot de oostelijke eilanden.

Van dit rijk zijn vele deelen nog zeer onvolkomen be-

kend; zooals het binnenste van Celebes, GIlolo en geheel

Nieuw-Guinea.

Het geheel is Aveder , of nederlandsche bezitting , of onaf-

hankelijk land. De klimatologische verschijnselen verschil-

len zeer veel van die der vorige rijken , maar zijn nog niet

genoegzaam bekend. De jaargetijden moeten (verder naar

het o.), naar men zegt
,
juist andersom zijn dan in het Soen-

dasche rijk. "Wat wij van de Flora A'an dit gebied -weten,

hebben wij vooral aan den onvermoeiden Rumph te dan-

ken , die hier zeker de koryfee der natuuronderzoekers

is (12). Reinwardt maakte verzamelingen op Manado en Ter-

(12) Ik Icau mij iu 't geheel niet mfit de lueening van Hooker en Thomson

(Flora indica I. ji. 45) vereenigpn. Het is mogelijk, dat de Hortus malabaricus

van Rheede in somnige opzigten de voorkeur verdient, dat het werk zelfs geleerder

is; maar dat de afbeeldingen beter zijn blijft ondertusschen nog te bewijzen.

Door de opvatting, door het scherpzinnig indringen in alle levcnsverschijnselen

van de plantenwereld, door de levendigheid van voordragt, die zelfs aan het

humoristische grenst, staat Rumpb op een liooger standpunt; en zijn Herbarium

Amboioense zal, door alle eeuwen Leen, een zelden overtroffen werk blijven.

Dezelfde schrijver (png. 56) denkt ook wel wat min over Blanco. Als het

werk in het latijn in plaats van in het spaansch geschreven was, zou liet
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nate ; Zippelius op xSieuw-Guinea; Zollinger in de Makas-

saarsclie en Bonische landen , in het z. van Celebcs , alsook

op Saleijer.

De geograpliisclie en geologische gesteldlieid levert veel

versclieidenheid op , en is hoogst merkwaardig. Met betrek-

king tot de laatste verdient het opmerking, dat de vulka-

nische Lergrei zich hier plotseling naar het n. ombuigt,

en in eene dubbele keten naar den Archipel der Philip-

pijnen oploopt. De w, gaat er van Saleijer, (I3j over den

Loempoe-Batang
,
(het hart van Celebes ?) , Manado en de

Sangir-eilanden heen ; de andere loopt insgelijks van P.

Damme, P. jVila, Banda, den n. w. hoek van Nieuw-

Guinea (?) , Ternate en Tidore naar Magindanao , en wel

naar het o. van het eiland , klimt dan door de Philip-

pijnen tot aan Formosa op, en draait zich vail daar om
naar Japan {^^).

zeker bruikbaarder zijn, dan de vroegere "Bijdragen" vnn den lieer Blurae, of-

schoon deze, in kritiscben zin , hooger aangeschreven staan. I\len ziet dat Blanco

,

zelfsnog meer dan de heer Blutne, gebrek aan lailpniiddeleu had. De geletterden in

Europa hebben er geen begrip van , met welke zwarigheden de geïsoleerde geleerde

in de koloniën te kampen heeft, of welke moeijelijkheden er aan de uitgave vau

een werk aldaar verbonden zijn.

(13) In 1847 bezocht ik het eiland Saleijer: Zie de verhandelingen van het

Bat. genootsch. van kunsten en wetenschappen XXIII. p. 8-liJ 1850. Het ei-

land bestaat uit twee paralelle bergketens , die in den ITaroe of Aroe eene hoogte

vau 1902 vt. rijnl. bereiken. ])e westelijke is van eene kaikfurinatie , de o.

is trachiet-gebergte eu valt loodregt in zee. Van werkdadige vulkanische verschijn-

selen vindt men nergens eenig spoor. De verder zuidelijk gelegene eilanden zijn

takken van de nieuwste kalkforniatie.

(14) De Loempoebatang in het z. van Celebes is 9779 vt. hoog, volgens

;Melvill. Manado , in het n. van Celebes , is nu door de astronomen üe Lange

geodesisch opgenomen. Zij geven, voor de na te noemen bergen, de volgende

hoogten aan: Voor den hoogsten top van den Klabat, 6.'577 vt. ; van deuLokou

5090; den Sapoetan .5791; voor het meer van Tundano, 2204.

Rij kaap Donda, moet een berg van S922 vt. zijn. De G. Api op Banda
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Nog belangrijker is de geograplilsche gesteldheid van de

eilanden van dit rijk.

Wij merken op:

1". Dat de afbrokkeling der land-massen naar het centrum

van het rijk gerigt is. Celebes en Gilolo steken de armen

naar het o., JMagindanao naar het z. uit ; Nieuw-Guinea naar

het z. w. ; Australië naar het n. w. De kusten van deze

eilanden zijn , aan den tegenovergestelden kant , veel min-

der gebroken.

2°. Dat eene bijzonder merkwaardige splijting der mas-

sen in 4 deelen , in een allertreftendst paralellismus, merk-

baar wordt.

Celebes, met zijne vier naar het o. z. o. en z. uitge-

spreide armen , kan tot type dienen. Nog scherper ver-

toont zich deze vorm in Gilolo. Elke goede kaart zal ons

leeren , dat deze viervoudige vorm in de westelijk gelegene

o-roote massen van eilanden , al is het dan ook minder in het

oogvallend , als het ware verborgen , weer uit te vinden is.

Borneo heeft bepaald deze uitsprongen. De eerste, noor-

delijke, gaat door de Bangoeaij- en Balabak- eilanden naar

P. Palawan ; de tweede over het schiereiland Oensang naar

den Archipel van Soeloe ; de derde is T. Kemoengan , in

het o.; en de vierde Tanali Laut met P. Laut, in het z. o.

Veel minder gemakkelijk valt het dezen vorm op Suma-

tra uit te vinden. Alles is hier meer langs zijn lengteas

gelegerd. De eerste n. o. uitsprong is de Archipel van

Riouw; de tweede, oostelijke, het eiland Banka met Bili-

is, volgens Smits, 1S5S vt. hoog. De Salhoetoe, de hoogste berg van j\ml)üina,

volgens Forsteu, 3S90 vt.

De vulkaan van Ternate is, volgens JenzclfJen, 533G vt. , en die van TiJove

537G. Op Nieinv-Guinea is tle Lainantjiri ann de Triton-baai, volgens Mode-

ra, 2390 vt. hoog.
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ton; de derde, z. o. wordt gevormd door de bergen van

Samangka, ton o, der baai van dien naam, en den Radja-

Bassa met de eilanden van straat Soenda ,• de laatste, de

zuidelijke, door het gebergte ten w. der Samangka-baai

en het Prinsen-eiland in straat Soenda. Zou het paralellis-

mus van dezen viervoudigen vorm in het oosten van deze

land-massen een algeineene wet tot grondslag hebben ?

Vergeten wij niet , dat hetzelfde op ruimere schaal terug-

gevonden wordt in de groote bergketen , die door Birma,

het schiereiland van j\Ialukka , Kambodja, en Cochin-China,

afdalen.

3"^. Dat het rijk der Moluhken van cene analoge vorming

is als het Malesiaansche in zijn geheel genomen. Wij

onderscheiden :

A. Eene centrale groep, die de eilanden Boero, Ceram

,

Amboina, enz. omvat. Weinig verstrooide eilandtnassen.

B. Eene icestelijke groep : Celebes met onderhoorige ei-

landen vóór zijne armen.

C. Eene zuidelijke groep : de vorming in de lengte heeft

hier de overhand : de eilanden ten n. o. en o. van ïimor
,

tot aan de xlroe-eilanden.

D. eene oosteUjhe : De schiereilanden van Nieuw-Guinea

en onderhoorige eilanden.

E. Eene noordelijke groep (het verband met de analoge

groep der Philippijnen) : Gilolo (Ilalraaheira) met Morotai

en omliggende eilanden.

AVij hebben geen kennis genoeg om deze groepen nu

reeds behoorlijk te kunnen karakteriseren , zelfs wanneer

ons meer letterkundige hulpbronnen ten dienste stonden.

Het is bekend , dat de Molukken de bakermat zijn van

de specerijen en de sago; terwijl in de Soenda-landen de

rijst het hoofdvoedingsmiddel is, en de specerijen er slechts

ingevoerd zijn. Dat eene toenadering tot de Flora van Au-
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stralië in botansichen zin hier merkbaarder is dan in eenig

ander gedeelte van den Indisclien Archipel , vloeit reeds

uit de geographische ligging voort. De Mimoseën en

Myrtaceën leveren er talrijke bewijzen van op. Hoe veel

echter op Nieuw-Guinea arcliipelagisch, en hoeveel er

australisch is , kunnen wij op hot oogenblik nog niet

bepalen.

V. Het noordelijke, P hilipjy ij nsc he rijk.

Het zou hoogst bezwaarlijk gaan , dezen Archipel van

den Malesiaanschen afgescheiden te willen houden. Niet

alleen het botanisch karakter , maar ook de lio-sino; , de

geologische bouw, de spraakverwantschap , en vele pun-

ten van overeenkoint meer, verbinden liem aan den Indi-

sclien Archipel. Hij is er zelfs door 4 strooken van ei-

landen ten innigste mede vereenigd. De eerste loopt van

de noordpunt van Borneo , over de eilanden Bangoeaij , Ba-

labak, Palawan en den Mindoro-Archipel tot aan Luzon

;

de tweede van het schiereiland Oensang over den Archi-

pel van Soeloe tot aan den z. w. hoek van Magindanao

;

de derde van de noordpunt van Celebes over den San-

gir-archipel naar den zuidelijken uithoek van Maginda-

nao; en de vierde, van Gilolo (Halmaheira) , over de Mo-

rotai-en Talaut-eilanden naar de z. o. spits van Magin-

danao.

Dit eiland keert zijn afgebroken kant ook weer naar het

het z. d. i. naar de Molukken : en het zijn weer vier uit-

sprongen, Palawan medegerekend , waarmee het aan de Ar-

chipelagische wereld sluit: als een anker dat aan vier ket-

tino-en ligt.

De grootste massen Innd liggen in het z. en n. , maar

zijn niet te groot om niet als eilanden beschouwd te blijven.

Bijna de geheelo Archipel is van vulkanischcn aard , en de

vulkanische reijen loopon hier fe zamen , om zich als de
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steel van een anker verder naar het n. uit te breiden.

De Flora van den Philippijnsclien Archipel is ook nog zeer

onvolkomen bekend, maar toch beter dan die van het I^,

11% en Ille rijk (i^).

Het werk van Blanco heeft door de verzamelingen van

Gunning eene belangrijke uitbreiding, en vele verbeteringen

ondergaan. De Flora moet , behalve met die van den In-

dischen Archipel , de meeste overeenkomst hebben met die van

Cochinchina en China, in de hoogere streken Avaarschijn-

lijk ook met die van Japan.

De kuituur van den tabak , van de kakao en van de

Musa textilis, die zich nu ook over den Indischen Archi-

pel uitbreidt , is hier van groot gewigf. Rijst is een van

de hoofdvoedingsmiddelen. Het is wel te betreuren dat

de heer Miquel er niet toe gekomen is om de Flora der

Philippijnen ook in zijn werk op te nemen , hetwelk hij ten

deele doet , zonder er daardoor echter meer waarde aan te

geven : omdat hij de stof niet volledig behandeld heeft.

Het is hier de plaats niet om eene karakterschets , of eene

vergelijking der Flora Malesiana te bewerken , 't zij tegen-

over die van grootere landstreken , of wel van enkele rij-

ken tegen over elkander. Daarentegen moet het wel inte-

ressant zijn den vlakken inhoud op te geven , dien het ge-

bied der Malesiaansche Flora beslaat: waarbij ik mij aan

de opgaven van Melvill van Carnbee houd.

(15) Misscliien is dit, met betrekking tot de Maleische Flora, te veel gezegd.

Het is voornamelijk de Flora vau Luzon (Manilla) , die bekend geworden is. De

zuidelijke eilanden zijn minder doorzocht, en worden om de zeeroovers ont-

zien en vermeden. Ik heb geene werken tot mijne dienst, waaruit ik eenige

hoogten in de Piiilijjpijnen zou kunnen opgeven.
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I. Het Ceniraalland Bonieo, 12743 d geogr. mijl.

en onclerlioorige eilanden; 255

ïot. 12998 D mijlen.

IL liet Maleische rijk. AncTa-

man en de Nikobaren
,

{^^) 100 „ „

Sumatra 8035 „ „

De onderli. eilanden ten w. , . . 270 „ „

Banka , Biliton en onderlioorig-

lieden , 360 „ „

De Archipel van Riouw, enz. . 92 „ „

Het schiereiland Malakka (17) tot aan

de n. br. van Bangkok, . . 3372 „ „

III. Het Soendasclie rijk 12219 „ ,,

Java, 2313 „ ,,

Madura en Sumanap , ... 97 „ „

De kleinere eilanden bij Java

,

34 „ „

Balie, 105

Lombok, 103 „ ,,

Bima en Sumbawa , . . . . 246 ,. „

riores of Ende, 252 „ „

De eilanden ten o, van Flores, . 115
,, „

Timor, ......... 613 „ ,,

Dö eilanden ten w. van Timor, 56 „ ,,

De Soemba-eilanden 236 „ „

IV. liet rijk der Molulcken , . . 4170 „ „

(16) Alleen naar sclniUing.

(17) Volgens hel vüürnoeimle wcik over dit schicieiiam], dal S3000 eng"l;:.che

mijlen als opiiervhikte aangeeft.
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Celebes 3578 ,

De onderlioorige eilanden in liet / 5

z. en w., met Boeton , enz. . 187 ^(jq

13ijbelioorende eilanden in liet o. I §

en n IGl )

De eilanden ten n. o. van . . 1 es 3926

Timor, tot aan Banda. ... 400 (^2:

Ceram , 309 )
O

]?oero, 164< (^4

Amboina on onderliooriglieden. 64 i^

537

Kiemv-Guinea, nederl. gedeelte . 3210
] O

De eilanden ten w. daarom, . 271 )'^>3

3481

Ilalmalicira of Gilolo, . . . 313 \ ïz;

Be omliggende eilanden , ... 99(^2

412

8356 D m
V. Ilct Fliülppijnsclie rijk, . . 4324

Gelieele vlakke inbond 45868 Dm.

Dit is dus een vlakte inbond , -welke dien bet vau bet w. en

z. van Europa te samengenomen, vrij nabij komt.

(18) AViifirscLijiiIijk Ie groot opgegeven. Misschien zijn de geuoenule bezittin-

gen o{) liet oustelijlc vRstland er ouk onder gerekend.

(19) JMet Basihu cu de eürndcn , die rr ten z. vnu lisrgen.



DESClilPTIONES

SPECIERUM PISCIUM JAVANENSIUM

NOVAKUM VEL MINUS COGNITARU^[

DTAGNOSÏICAE

,

AUCÏ.

Toen ik, thans ruim 12 jaren geleden, mijne ichtliyülogi-

sche nasporingen omtrent den Indisclien Archipel begon

,

was ik er verre af te vermoeden, tot de uitkomsten te zul-

len geraken, Avelke ik sedert heb verkregen.

Door mijne standplaats aan Java gebonden en zonder be-

trekkingen elders in den Indisclien Archipel, bepaalde ik mij

in de eerste jaren van mijn verblijf in deze gcAvesten meer

uitsluitend tot het onderzoek der visclifauna van Java, zijn-

de mij eerst in 1848 en vooral na 1850 het voorregt te beurt

gevallen, van de meest verschillende oorden van den In-

dischen Archipel en zelfs van Bengalen , Japan en Australië
,

mij vischsoorten ter onderzoeking te zien toegezonden.

Java was, reeds tijdens het begin mijner nasporingen, van

alle eilanden van den Indisclien Archipel , in een ichthyolo-

gisch opzigt het meest bekend , voornamelijk door de ver-

zamelingen van de voormalige Natuurkundige kommissie

,

welker bewerking, door den vroegtijdigen dood van Kulil

en Van Hasselt, voornamelijk heeft ])laals gehad door Cuvicr

en den heer Valencieniics.



— 324 —

Maar uUe onderzoekingen van vroegere Jaren hadden tot

op het j;i;u' 1845 nog geeiie driehonderd soorten van Java

doen kennen en van die soorten waren er nog vele, welker

kennis weinig bepaald en volstrekt onvoldoende bleef.

Spoedig was ik tot de overtuiging gekomen , in hoe hoo-

ge mate deze tak van kennis ook noo; voor Java te weiisclien

overliet. In weinige jaren tijds erlangde ik van Java

meerdere honderden soorten en thans reeds draag ik ken-

nis van ruim 1000 soorten van Java 's zoete en kustwateren
,

welke zich , eenige tientallen uitgezonderd, alle in mijn

kabinet bevinden.

Hoezeer ik verreweg het grootste gedeelte mijner Java-

sche visschen zelf heb verzameld , te Batavia en tijdens mij-

ne talrijke togten over Java, heb ik geen gering gedeel-

te daarvan te danken aan de bereidvaardigheid van meer-

dere vrienden en in de wetenschap belangstellende mannen,

die mij met de meest belanglooze welwillendheid van ver-

schillende plaatsen van Java verzamelingen hebben doen toe-

komen, door welke ik vooral in staat gesteld word, omtrent

de geographische verbreiding der visschen over en om Java

talrijke gegevens mede te deelen.

Zoo ontving ik op verschillende tijdstippen min of meer

belangrijke voorwerpen van de heeren

C. A. Bensen, Officier van gezondheid 1^ kl. , van Bantam.

J. G. X. Broekmeijer, Officier van gezondheid l^kl., van

Pasoeroean en Malang.

Dr. O. Brummer, Officier van gezondheid 2^ kl., van Kediri.

S. Van Deventer, Adsistent-resident van Buitenzorg , van

Pasoeroean en het meer van Gratl.

Dr. C. L. Boleschall , Officier van gezondheid 2^ kl.,van

KarangboUonc;.

G. H. G. Harloff, Oud Officier van gezondheid 1-^ kl., van

Soerakarta en Pagotang , aan Java's zuidkust.



— 325 —

Dr. J. lïartzfeld , Officier van gezondheid Ie kl. , van

. Soerabaja.

O. F. W. J. riuguenin , Ingenieur van liet mijnwezen, van

Buitenzorg.

Dr. F. Junglmhn , van de Preanger-regentscliappen en

het meer van Pandjalloe , in Cheribon.

N. JNI. Klein , Tabaksfabrikant te Penawangan , van Poer-

\vodadi-

C. P. Brest van Kempen, Resident van Bantam, van Bantam

en Lebak.

N. J. H. KoUmann, Kontroleur der 1^ kksse, van Bantam

en Pande2;lang.

D. C. Noordziek, Adsistent-resident van Toelong-agoong

,

van Prio-i, aan Java's Zuidkust.

O. Van PüLnnen Petel , Adsistent-resident van Malang, van

Malang's zuidkust.

J. F. Schultze, Adsistent-resident van Ambal, van Ka-

rangbollong, aan Java's Zuidkust.

J. E. Teijsmann , Eerste hortuLanus van 's lands plantentuin

te Buitenzorg, van Buitenzorg en de Preanger-regent-

schnppen.

11. P. Tolson , Koopman , van Java's westhoek.

Jkhr Mr. II. C. Van der Wijck, Resident der Preanger-

regentschappen , het regentschap Tjandjioer.

11, Zollinger , te Banjoewangi , van Bondowosso.

Ik acht het een' pligt, Avelks vervulling mij tevens hoogst

aangenaam is, hier openlijk mijne erkentelijkheid voor die

toezendingen te betuigen.

In een afzonderlijk artikel , hetwelk ik in een volgend

nummer van dit Tijdschrift hoop openbaar te maken , zal ik

ecne volledige lijst geven van alle vischsoorten , Avclkc mij

tot nu toe van Java zijn bekend geworden , met bijvoeging

der inlandsche namen , voor zooverre ik ze heb kunnen ult-

vorschen en der plaatsen van voorkomen.

3e SEKIE DL. V 22
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Hier volgen de korte Lesch rij vingen van eenige soorten

van Java
,
gedeeltelijk reeds geruimen tijd geleden opgemaakt,

gedeeltelijk ontworpen naar voorwerpen, eerst in de jongste

maanden in miju be/it gekomen.

SCIAE^OIDEI.

Johnius dlamntJais Cant. Mal. l'l^li. [i. &!

.

Julm. coi'pore oblongo coiiipresso, altitudine 4' ad 4^ in eju3

longitudine, latitudiue 1|^ circiter in ejus altitudine; caplte 4| ad

4* in longitudine corporis; altitudine capitis 1^ ad l^, latitudine

2 f'ere ad 2 in ejus longitudine; ocniis diametro A\ ad 6| in lon-

gitudine capitis; linea rostro-dorsali vertice coucaviuscula ; rostro

acutiusculo convexe oculo longiore, non ante os prominente, antice

povis 5 vakle con.spicuis; niaxilla superiore maxilla inferiore paulo

longiore, paulo vel vix post ocnli marginem posteriorem desinen-

te, 2Jj ad 2.1 in longitudine capitis; ore antico, rictu param obli-

quo; deutibus maxlllis bene conspicuis, maxilla superlore serie

externa utroque latere p. m. 18 dentibus seriebns intei'uis raulto

majoribus postrorsum decrescentibus caninis nnllis; maxilla infe-

riore dentibus dentibus maxilla snperioi'e externis multo minori-

bus; mento poris 5 bene conspicuis; praeopereiüo leviter obtusan-

gulo angulo rotundato, niargine posteriore anguloque dentato; li-

nea dorsali valde couvexa; linea ventrali rectiuscnla; linea late-

rali usqite sub medio piimae dorsalis radiosae curvata, singulis

squamis ramosa; squamis lateribus 55 p. m. in linea laterali; squa-

mis postanalibus squamis postscapularibus et dorsalibus majoribus;

pinua dorsali parte spinosa parte radiosa multo minus duplo bre-

viore sed ea multo altiore acuta spinis gracilibus 3" et 4* spinis

ceteris longioribus 1| circiter in altitudine corporis, spina 1" mi-

nima, ultima penultima longiore; pinnis pectoi'alibus acutis 6 ad

6i, ventralibus acutis 7\ ad 7|-, caudali rhomboidca junioribus

postice acuta, adultis obtusiuscula, 4^ ad 7 et paulo in longitu-

dine corporis; anali obtusa rotuudata dor.sali radiosa altioro spina

2* mediocri radio l"" multo breviore, laevi, 2J ad ö| in longltu-
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(line capltia: coloro corpore superue dilute ad profunde viridcscente-

griseo, iuferne argeuteo, grlseo vel flavescente; squamis corpore

plus minusve fusfto arenatis; pinnis flavescentibus
,

plus miuusve

fusco arenatis, dorsali et caudali maculis rotuadis interspiaalibus

et iüterradialibus fuscis; dorso lateribusque juuioribus maculis ro-

tundis fuscis; pinnis pectoralibus , ventralibus analique junioribus

frequenter totis nigris.

B. 7. D. 11/22 ad 11/24 vel 10—1/22 ad 10—1/24. P. 2/17

V. 2/18. V. 1/5. A. 2/7 vel 2/8. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syu. Lutjanus diacanthus Lac. Poiss. IV p. 195, 244.

Lutjan diacantlie Lac. ibid.

Nella hatchelee Russ. Cor. Fish. II fig. 115.

Katchelee Russ. ibid. II fig. IIG.

Sciaena platycepJiala K. v. H. sec. ie. inedit.

Johnius cataleus Cuv. Règn. anim. ed. 2* II p. 172, ed.

3a Poiss. p. 81.

Corvina catalea CV. Poiss V p. 95, Voy. Ind. Oriënt. Be-

lang. Zool. p. 360. Richds. Rep. 15'' Meet. Brit. Assoc.

Fish. Chin, Jap. p. 226. Blkr, Verli. Bat. Gen. XXIII
Sciaen. p. 18.

Johnius ponctué CV. Poiss. V p. 95.

Corvina platycephala K. v. II. sec. CA". Poiss. V p. 98.

Johnius d tête plate CV. Poiss. V p. 98.

Corvina nalla hatchelee Richds. Rep. Ib^ Meet. Brit, As-

soc. Fish. Chin. Jap. p, 226.

Sciaena maculata Gr. Illustr. Ind. Zool. II tab. 89 fig. 3.

Jkan Tambareh Mal. Fret. Malacc.

Ilcan Samgeh Mal. et Sinens. Batav.

Ikan Tigowodjo Javan. Samarang.

Tkan Ganglomo Javan. Surabaja.

Habit. Batavia, Samarang, Surabaja, Java iusulae, in mari.

Kammal, Madura insulae, in mari.

Banka ins. in mari.

Lougitudo 14 speciminum 165'" ad 874.'"

Aanm. Ik kan thans met zekerheid zeggen , dat Sciaena
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platycepliala K. v. IL, In de groote Illstolre naturelle des

Püissons aangeduid onder den naam van Corvina platyce-

pliala, tot Johnius diacanthus Cant. of Corvina catalea CV, be-

hoort, zijnde zij daarvan slechts de oudere leeftijdstoestand.

De grootere voorwerpen der soort, welke te Batavia nu en

dan worden ter markt gehragt, hebben een zeer smakelijk

vleesch en worden tegen hooge prijzen verkocht.

De vlekteekening van ligchaam en vinnen gaat in den ver

gevorderden leeftijd gewoonlijk geheel verloren, terwijl de

kleuren der gepaarde vinnen lichter worden. Ik heb voor-

werpen gezien van meer dan 1.^- meter lengte.

CHAETODONTOIDEI.

Chaetodon decussatus CY. Poiss. VII p. 41.

Chaet. corpore disciformi, diametro dorso-ventrall 2 circiter in

longitudlue corporls; capite acuto 3^ ad 4 in longitudine corporis;

oculis diametro 2| ad 3 ia longitudine capltls; linea rostro-dorsali

capite concava nucha vlx convexa linea rostro-ventrali non vel

paulo tantum longlore ; vostro acuto squamoso; praeoperculo obtus-

ano-ulo rotundato angulo denticulato-crenato; squamis laterlbu.g 35

p. m. in serie longltudinall; pinnis dorsall et anall obtusangulo-

rotundatls; dorsali spinosa spInIs 4a, 5a et G» spinis posterlorlbus

subaequallbus paulo longlorlbus; pectorallbus acute rotundatls 4

circiter, ventrallbus acutls radio 1° in filum breve pi-oductls 4i

ad 4*, caudali extensa convexa G fere in longitudine corporis; co-

lore corpore luteo; fascia oculari violaceo-fusca albldo llmbata, to-

tum oculum amplectente, inferne interoperculo deslnente, superne

spinam dorsi 1" attingente et tota nucba cum fascia laterls oppo-

slti unita; fronte vertlceque vittls ti-ansversis 5 vel 6 aurels ; cor-

pore striis violaceis quasi subcutanels notato, strlls antero-supe-

riorlbus p. m. 6 a pluna dorsl spinosa oblique antrorsum reglonera

nuclio-scapularera versus descendentibus, striis postero-Inferiorlbus

p. m. 14 a stria antero-superlore postica postrorsum caudam pln-

uamque anal-i^ra versus descendentibus; fascia latlssima transversa
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vlolacco-nigra dorsalera radiosam totam fere, cavidaui totam fere

et pinnae analis partem basalem posterioi'em et partem ceatralem

araplectente; dorsali splnosa lutea supei-ne violascente-nigro lini-

bata; pectoralibus ventralibusque flavescentibas ; anall jjarte lata

nigra excepta pulchre flava vitta iutramargiaali nigro-fusca; pln-

na caud.aU dimidio basali pulchre flava, tertia parte poateriore vio-

lascente-hyalina, media vitta transversa gracili, dimidio basali vllta

trausversa lata semiluaari fusco-violaceis.

B. 6. D. 13/25 vel 13/26 vel 11/26 vel 11/27. P. 2/U. V. 1/5,

A. 3/20 ad 3/22. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Ehombotides 5 Klein, Miss. Pisc, IV p. 36 tab. 9 fig. 2?

Painah Russ. Cor. Fish. I p. 65 fig. 83.

Chaetodon vagahimdus L. ? Russ. ibid., Benn. Ceyl.

Fish. p. 7 tab. 7 (nee. BI. nee CV.)

Chétodoa craisé CV. Poiss. VII p. 41.

Gcd-lella Cingal.

Tarate Indig. Ponticer.

Hablt. Karangbollong , Prigi, Java australis, iu mari.

Longitudo 4 speciminum 76'" ad 118'".

Aanm. liet komt mij zeer twijfelachtig voor, dat de aan-

gehaalde afbeelding van Klein tot de onderwerpelij ke soort

betrekking heeft , vermits eensdeels de kleurverdeeling op

die afbeelding onduidelijk is en niet juist aan die A^an Chae-

todon decussatus CV. beantwoordt en ten andere in Klein's

beschrijving sprake is van 17 rugdoornen, welke ook in de

afbeelding zijn aangegeven.

De soort wordt grooter dan mijne voorwerpen. Zij was

tot nog toe niet van den Indisclien Archipel bekend.

OSPHROMENOIDEI.

Anahas scandens Cav. Rc£!i;n. anira. ed. o''' Poiss. 73 fiir. 2,

tab. 74 fig. 1. Hist. Poiss. VII p. 249 tab. 19:3. Blkr,

Verh. B. G. XXIH Vissch. Doolh. Kieuw', p. 8 ex parte.
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Swains. Fish. Amph. II p. 237. Cant. Ann. Nat. Ilist.

IX p. 28, Catal. Mal. Fish. p. 82. Richds. Rep. 15''

Meet. Brit. Assoc. Fish. Chiu. Jap. p. 250. Jerdon Madr.

Journ. XV p. 144.

Anab. corpore oblongo compresso, altitudlne spinam dorsi l™

intei' et spinam ventralem 3i ad 3| fere, supra spinam analem

1 3 ad 3 1 in ejus longitudine, latitudiue fcapite) 2 fere ad 14

in ejus altitudine; capite obtusiusculo convexiusculo 3| ad 4 in

longitudine corporis; altitudine capitis 1* ad l\ in ejus longitu-

dlne; oculis diametro 3 et paulo ad 4J in longitudine capitis, di-

ametro 1 et paulo ad 1|^ distantibus ; linea rostro-dorsali convexa

vertice vulgo rectiuscula; rostro obtuso oculo breviore; maxillis

aequalibus, superiore sub pupillae parte anteriore desinente 3 et

paulo in longitudine capitis; dentibus maxillis pluriseriatis , serie

externa seriebus internis majoribus ; dentibus \'omei'inis anticis

parvis in vittani brcvem semilunarem , vomerinis posticis valdo

conspicuis obtusis in figuram T formem dispositis; osse suborbitali,

angulo praeoperculi (speciminibus pluribus), operculo, suboper-

culo interoperculoque dentatis; dentibus angulo operculi et subo-

perculi elongatis; squamis ctenoideis, lateribus 31 in sexüe longi-

tudinall, 15 vel 16 in serie transversali; linea laterali singulis

squamis tubulo simplice utroque latere poro vel fovea munlto no-

tata , sub spinis dorsi penultimis interrupta ;
pinnis dorsali et ana-

li parte spinosa parte radiosa liumllioribus , dorsali spinis 5*, G",

7", &* et O"^ spinis ceteris, anali spinis 4*, 5" et 6* spinis ceteris

longioribus ; dorsali et anali radiosis rotundatis, dorsali anali paulo

altlore corpore duplo vel plus duplo humiliore; pectoralibus obtusis

rotundatis 5 ad 5|, ventralibus acutiuscule rotundatis 7 ad 8,

caudali obtusa rotundata 4i ad 5 in longitudine coi'poris; colore

corpore superne nigricante- vel violascente-olivaceo , inferne plus

mlnusve aurantiaco; vittis junioribus maxillo- praeoperculari et

maxillo-interoperculari fuscescentibus ; membrana operculari ma-

cula nigra; cauda juvenilibus macula rotunda nigricante; pinnis

membrana violascente-hyalinis vel violaceis, radlis violascente-oli-

yaceis vel nio-ricnntibus, ventralibus frequenter aurantiaeis.
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V. 1/5. A. 10/10 vel 10/11 vel 11/11. C. l/U /l et Uit. brev.

Syn. Verhensvisch Nieuli. Gedeakw. Zee- en Lantr. fig. cop.

"Willughb. App. p. 4 tab. 4 fig. 4.

Pelxe porce Lusit. Willughb. App. p. 4 tab. 4 fig. 4.

Ferca scandens Duld. Trans. Linn. Soc. III p, G2,

Anthias testudbieus BI. Ausl. Fiscb. tab. 322.

ScMldkrötenfisch BI. il^id.

Tortue BI. ibid.

Aniphiprlon scansor et AmpJilprion et CephalopJioüs sca>tf:or

et testudineus BI. Schn. Syst posth. p. 204 et 570.

Lutjanus testudo, Lufjanns scandens, Ijutjan tortue et Lu-

tjan gr'impeicr Lac. Foiss. IV p. 235, 239.

Sparus testudineus Sha\v. Gen. Zool. IV p. 471.

Coius cobojius Bnch. Gang. Fish. p. 98, 370, tab. 13 fig. 33.

Anabas grimpeur Dict. .Scienc. natur. Atl. Iclithyol.

Anabas testudineus Cuv. Bègn. ahira. ed. 1* II p. 340, ed.

2" II p. 226, ed. 3" Text. Foiss. p. 158. Griff. Class.

Pisc. p. 218 tab. 52 fig, 1.

Anabas sennal CV. Poiss. VII p. 249.

Anabas spinosus Gray 111. Ind. Zoi)!. II tab. 89 fig. 1.

Klettoifisch Oken Thiei'i-. Atl. fig.

Pannei-eri Tamul.

Nabiema Birmann.

Sennal Tranqueb.

Panne-ere Covomand.

Col vel Cuimas Bengal.

Geteh-geteh Mauadon.

Betok, Betik, Beto, Puja et Ilaroan Mal.

Ilablt. Batavia, Dano lac, Seraug, iljiringin, Perdana, Tjibi-

liong, Pandeglang, Tjimanok, Chevibon, Lacus Pandjallu,

Gombong, Samarang, Ambarawa, Patjitan, Surakarta,

IVIodjokerto, Surabaja, Kediri, Grati, Pasuinian, Java

insulae in fluviis, lacubus et paludibus.

Boleling, Bali septentrionalis, in fluviis.

Bangkxallang, Sumar^ap ^Vladnra insniae, in fluviis et

paludlbu.-.
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Lacus Sinkava, Pajakorabo, Lacus Meninju, Padang, Pri-

amaii, Ulakan, Trussan, Benculeu, Telokbetong, Palem-

bang, Lahat, Moarakompeh, Sumatra insulae, in fluviis

et paludibns.

Toboali, Banka iusulao, in fluviis.

Ivio, Bintang insulae, in fluviis.

Maros, Tondano, IManado, Celebes insulae, in fluviis et

lacubus.

Bandjermasin, Prabukarta, Peugarou, Ivabajan, Sana-

bas, Pontianak, Borneo insulae, in fluviis et paludibus.^

Loiigitudo plus qiiam GO speciminum 67'" ad 171''.

Aanm. Behalve de voorwerpen , naar welke ik de boven-

staande beschrijving heb opgemaakt, bezit ik nog eene rei

van een veertigtal voorwerpen van verschillende grootte

,

welke van de kleinste tot de grootste van de beschre-

vene verschillen door slanker ligchaam , doch overigews gee-

ne kenmerken aanbieden , welke op een bepaald soortelijk

verschil duiden. Ik bewaar deze voorwerpen in mijn kabi-

net onder den naam van Anabas scandens CV. varietas gra-

cilis. De voorwerpen van Anabas scandens verschillen nog

aanmerkelijk in habitus en kleuren naar de leeftijden en woon-

plaatsen. Vaste klimaats- verscheidenheden, naar de eilanden

van voorkomen, heb ik tot nog toe niet kunnen ontdekken,

ilaar de voorwerpen , welke ik van verschillende eilanden van

ilen Indischen Archipel ontvangen heb, overeenkomstige kleur

en vormschakeringen aanbieden als mijne javasche voorwer-

pen.

TEUTHIDES.

Amphacanihus dorsaUs CV. Polss. X p. lOi. J\I. Schl. Verh.

Nat. Gesch. Overz. Bez. Vissch. p. 10, 13, pi. 2% 1.

Blkr. Verh. Bat. Gen. XXII Teuth. p. 0.

Amphac. corpoi^e oblonge compresso, altitudine ?i\ ad ."J in ejus
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lüngltudine, latitudine 2^ circiter in ejus rJtltudine; capite 5^ ail

5» in longitudine corporls, aeque alto circiter aclongo; linea in-

teroculari convexiiiscula; linea rostro-dorsali ante oculos couvexa

vertice concaviuscula; orbita autice prominente scabriuscula ; ocu-

lis diametro 3 ad 2f in longitudine capitis, in medio capite cir-

citer sitis; rostro obtuso couvexo, absque maxilla superiore oculo

breviore ; o3se suborbitali angulo oris oculi diametro plus duplo

liumiliore; maxilla superiore prominente, paulo ante oculum de-

sinente; dentibus maxillis acutiusculis aequalibus, iufra apicem

vulgo utroque latere apice laterali accessorio munitis; operculo

et osse scapulari vix vel non striatis ; squamis minimis bene con-

spicuis; pinna dorsali partem spinosam inter et radiosam valde

emarginata, spinis mediocribus, leviter sulcatis, mediis ceteris lon-

gioribus 24 ad 2^ in altitudine corporis, spina 1" spina ultima

longiore; dorsali radiosa dorsali spinosa liurailiore obtuse rotun-

data; pectoralibus apice acutis 6^ ad 6j, ventralibus angulatis 8

circiter, caudali extensa subsemilunariter emarginata lobis acutis

5^^ ad 5 iu longitudine corporis ; anali spinis leviter sulcatis spina

raedia spinis ceteris longiore
2J-

ad 2| in altitudine corporis; co-

loi'e corpora superne olivaceo vel aureo-olivaceo vel fusco, macu-

lis margaritaceis distantibus lineam dorsi versus rotundis, ceteris

oblongis rotundis majoribus; corpore inferne albido
,
griseo vel fus-

cescente; regione suprascapulari macula rotunda fasca oculo non

vel vix majore; pinuis aurantiacis, ventralibus tantum albidis

;

pinnis dorsali et anali fuscescente-aurautiaco nebulatis vel va-

riegatis; ventralibus aurantiaco maculatis; caudali fasciis difFusis

transversis fuscescente-aurantiacis.

B. 5. D. 1 proc. + 13/10 vel 13/11. P. 2/14 vel 2/15. V. 1/3/1.

A. 7/9 vel 7/10. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Ampliacantlms macidatus K. v. H. Mss.

Amphacanthe a dos tachete' CV. Poiss. X p. 105.

Teuthis dorsalls Cant. Cat. Mal. Fish. p. 209.

Leervisch Neerl, Ind. Oriënt.

Jka7i Bronanrj-hronang Mal. Batav.

Ikan Samadar et Ikan Madar Javan. Samai'.

Kitang Mal. Fret. malacc.
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llabit. Batavia, Bantam, Anjer, SamaraFig, Java iiisulae, in

mari.

Benculen, Padang, Siboglia, Sumatra insulae, iti mari.

Nias insul. in mari.

Batu insul. in mari.

Gussongassara, Banka insulae, In mari.

Macassar, INIanado, Colebes insulae, in mari.

Ternate, in raaiü.

Labuha, Batjan insulae, in mari.

Amboina, in mari.

AVahai, Ceram insulae, in mari.

Timor-kupang, Timor insulae, in mari.

Longltudo 17 speciminum 120'" ad 210.'"

Aanm. Ampliacantlius dorsalls is te Pjatavia do het meest

voorkomende soort uit de familie der Teutliieden. Haar vleescli

is smakelijk , even als dat harer overige geslaclit^genooten
,

welke in de baai van Batavia voorkomen. De aangehaalde

afbeelding is vrij goed.

Amphacanthua mar(/arUlferiis CY. Poiss. X p. 106 (nee

synon.). Eichds. Rep. lo^' Meet. Brit. Assoc. Fish. Chin,

Jap. p. 24-'3 (nee synon. except. A. albopunctato T. Schl. ?).

Amphac. corpore oblongo compresso, altitudlne 3 ad 3j inejus

longitudine, latitudine 3 cii'citer in ejus altitudine; capite is ad

5J-
in longitudine corporis, aeque alto circiter ac longo; linea in-

teroculari convexiuscula ; linea i'ostro-dorsali ante oculos convexa,

vertice concaviuscula ; orbita antice pi'omiuentescabriuscula; oculis

diametro 2i ad 3 in longitudine capitis, majoi'e parte in dimidio

capitis posteriore sitis; rostro obtuso convexo, absque raaxilla supe-

riore oeulo breviore ; osse suborbitali angalo oris oculi diametro plus

duplo Immiliore; maxilla superlore prominente, paulo ante oculum

desinente; dentibus maxillis truncatiusculis vel acutiusculis aequa-

libus, iufra apicem frequenter utroque latere apice laterali acces-

sorio muniti;^; operculo et osse scapulari conspjciie striatis; sqna-
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mis minimis bene conspiculs ; pinna dorsali partem spinoisam inter et

radiosam valde emarginata, spinis mediocribus levlter sulcatis me-

diis ceteris longioribus 3 ad 3|- in altitudine corporis, spina 1 spina

iiltima longioi-e; dorsali radiosa dorsali spinosa humillore obtiise

rotundata; pectoralibus apice acutis 6 ad 7, veotralibus angulatis

8 ad 11, candali extensa subsemilunariter emarginata lobis acu-

tis 4^ ad 5 in longltudine corporis; anall spiuls levlter sulcatis

2«, S"» et 4* spinis ceteris longioribus o ad 3ï- in altitudine cor-

poris, parte radiosa dorsali radiosa humillore obtusa convexa;

colore corpora supcrne umbrlno-olivascente vel umbrino-violascente

vel umbrino-roseo , inferno vulgo dilutiore vel roseo-albido ; caplte

eorporeque ubique guttulls parvis lineam dorsalem versus capite-

que rotundis , lateribus oblonglusculis numerosls vel numerosissimis

margarltacels ; macula saprascapulari fusca nulla; pinnis aurantiaco-

liyalinis, imparlbus plus minusve fuscescente vel profunde olivaceo

variegatis.

B. 5. D. 1 proc. + 13/10 vel 13/11. P. 2/13. V. 1/3/1. A. 7/9

vel 7/10. C. 1/15/1 et lat. brev.

Syn. Amphacanthe perlé CV. Poiss. X p. lOG.

Amphacanthus albojyundatus T. Scbl. Faun. Jap. Poiss. p.

128?

ITabit. Batavia, in marl,

Tjirutjup, Biliton insulae, in aquis fluvlo-mariiils.

Boleling, Bali insulae, in marl.

Batu insul. in marl.

Manado, Celebes insulae, in mari.

Ternata, in mari.

Longltudo 20 speciminum 110'" ad 273.'"

Aanm. Deze soort is zoo na verwant aan AniphacanOms

(lorsalis CV., dat ik langen tijd geaarzeld heb, haar als eeno

eigene species te beschouwen. Sedert in de gelegenheid, eenc

groote rei voorwerpen van beide soorten van verschillende

leeftijdstoestanden met elkander te vergelijken, is mij het soor-

telijk verschil meer bepaaldelijk gebleken. De onderwerpe-

lijke Amphacnnthus is stand vnstig in hnre verschillende leef-
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tijdstoestanden liooger van ligchaam daa Amphacantlius dor-

salis, en heeft de vlekjes van rug en zijden veel kleiner en

talrijker, terwijl er de groote bruine bovenscliouderblads-

vlek van Amphacantlius dorsalls ontbreekt. Afgescheiden van

deze verschillen is nog te wijzen op de rugdoornen , welke

bij Amphacantlius dorsalis betrekkelijk langer zijn, terwijl bij

laatstficenoemde soort de middelste aarsvindoorn de lano;ste

is en de borstvin 1 tot 2 stralen meer bezit en operkel en

bovenschouderbladöbeen niet of naauwelijks gestreept zijn.

De soort, welke ik beschouw als te zijn Amphacantlius

canaliculatus BI. Schn. (Chaetodon canaliculatus Park) , wel-

ke door den heer Valenciennes vermoed is dezelfde te zijn

als zijne Amphacanthus margaritiferus, wijkt in vrij talrijke

opzigten van de onderwerpelijke af, vooral door aanmerke-

lijk hooger ligchaam , sterk gegroefde rug- en aarsvindoor-

iien, dwarsclie voorhoofds- en snuit-banden, blaauwe ronde

vlekken op kop en ligchaam, sterk gestreept operkel en bo-

venschouderbladsbeen , enz. (vergel. Nat. Tijdschr. Ned. [nd.

III p. 580).

MUGILOIDEl.

Mugil lontah Russ. Corom Fish. Il p. 64 tab. 180.

Muo-. corpore subelongato vul elongato compresso, akitudlne

5J ad i\ in ejus longitudiue; capite acuto depresso 5| ad 5^ in

lono-ltudiüe corporis; altitudine capitis 1| circlter, latitudine lï-

ad 1} in ejus longitudine; oculis diametro 4 4- circlter in longitu-

dine capitis, 2| ad '2\ in capitis parte postoculari, diametris 2

circlter distantlbus; iride postice menbrana palpebrali semitecta;

linea rostro-dorsali vertlce decllvi recta; rostro leviter convexe

oculo non vel vlx longlore; narlbus anterioribus i-otundis poste-

rioribus subrimaeforniibus majoribus; osse suborbitali leviter emar-

ginato, denticulis angulo libero bene conspicuis; osse maxil-

lari snperiore ore clanso conspieuo; lablo supeviore carnoso
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non papillato; clentlculis maxIUis conspiculrf ; niaxllhi superiore

valde deorsum protractili; tuberculo inframaxillari symphyslali

subcouico; dentlbus palatinis in tliunnas 2 elongatas collocatis

;

lingua periplieria tburrais dentlculorura parvis obsita; foraiiiine prae-

vomerino nuUo; praeoperculo acutangulo angulo rotnndato, mar-

gine posterlore obliquo emarginato; squamis laterlbus 35 p. m. in

serie longitudinali; pinnls dorsalibus plus longltudine pinnaruin

pectoralium distantibus ; dorsali spinosa dorsali radiosa paulo liumi-

liore, spinis crassis 2» ceterls longiore; dorsali radiosa acuta vix

emarginata corpore multo humiliore ; pectoralibus longitudine capnt

absque rostro subaequantibus ; ventralibus angulatis pectoralibus vix

brevioribus ; anali acuta vix emarginata dorsali radiosa non vel vix

humiliore spina 3' radio 1° duplo fere breviore; caudali extensa

vix emarginata 5 circiter in longitudine corporis ; colore corpore

superne olivaceo-viridi, inferne griseo vel argenteo ; lateribus vittis

5 ad 8 longitudinalibus nigricantibus
;
pinnis dorsalibus et caudali

sordide viridescentibus , ceteris albescentibus vel flavescentibus.

B. G. D. 4—1/8. P. 2/U vel 2/15. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10.

C. 14 et lat. brev.

Syn. Mugil cephalotus CV. Polss. XL p. 18 (ex par te).

Ikan Belanakh Mal. Batav.

Habit. Batavia in mari.

Longitudo 2 speciminum 254'" et 310.'"

Aanm. Russeirs Bontali , tot -svelke ik da boven beschre-

vene specimina breng, scliijnt eene andere soort te zijn als

Mugil cephalotus CV. — Mugil bontali wijkt in talrijker ,opzig-

ten af van Mugil cephalus CV. dan Mugil cephalotus CA"^.,

mist ook den zwartaclitigen band op de basis der borstvin en

schijnt korter van ligchaani te zijn.

Miiijil helanak Blkr.

IMug. corpore elongato antice cyliudrico postice compresso, alti-

tudine 5J circiter in ejus longitudine; capite acuto convexo 5 ad

5*5 in longitudine corporis; altitudine capitis 1^ circiter, latitu-
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diüc il ad 1^ iu cjus luagUudinc; oculis diametro -i ad 4j- lu

loügltudinc capitis, 2 ad 2i in capitis parte postoculari, 1.^ ad

2 distautibus; iride postice membrana palpebrali scmitecta; linea

rostro-dorsali vertice convexa; losti'O leviter convexo oculo non

A-el vix broviore ; uaribus antcrioribu3 rotundis ,
po3terioribu3

subviraaeformibus niajoribus; osse suborbitali profunde emargina-

to denticulis angulo praesertira conspicuis; osse maxillari supori-

ore ore clauso conspicuo et angnlum suboibitalcm superantc; la-

bio superioro carncso non papillato; denticulis niaxillis con-

spicuis; maxilla siiperiore deorsum valde protractili; tnberculo

inframaxillari sympliysiali subconico ; dentibus palatinis in thur-

nias 2 oblongas coUocatis; lingua pcripheria tliurmis denticu-

lorum pax'vis obsita ; foramine praevoracrino nullo ; praeoperculo

acutangulo angulo rotundato margine posteriore obliquo emargina-

to; squaraiö lateribus 35 p, ni, in serie longitudinali, parte ba-

sali striis 6 ad H; squamis axillaribus parvis; pinnis dorsalibus

longitudine pinnarum pectoralinm distantibus; altitudine aequali-

bus, corpore multo liumilioi'ibus ; dorsali spinosa spinis crassis 1^ et

2* subaequalibus , dorsali radiosa aciita non vel vix emargiuala ; pin-

nis pectoralibus capita absque rostro brevioribus; ventralibus angu-

latis pectoralibus paulo brevioribus ; anali acuta non vel vix emargi-

nata, dorsali radiosa non humiliore, spina 3" radio 1° duplo fere

breviore; caudali vix emarginata 5| ad 5i in longitudine corpo-

ris ; coloro corpore superne profunde viridi inferne argenteo; pinnis

dorsalibus et caudali viridescentibus, cetevis hyalinis vel flavescen-

tibus; caudali postice fusco marginata.

B. 6. D. 4—1/8 vel 4—1/9. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10.

C. 14 et lat. brev.

Syn. Ika7i Belanakh Mal. Batav.

Habit. Batavia, in mari.

Longitudo 6 speciminum 130'" ad 201.'"

Acaiim. Deze soort Is na verwant aan MugU bontah Russ.

en wijkt voornamelijk van haar af door bolle kruinlijn en.

het rremis van overlan^'sclic Hiccliaarasbanden.
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Mugil Diissnmieri CV. Toiss. XI p. 109? Blkr Journ. Indv

Archipel. 11 IcLtli. Siimbaw. p. 637.

Mug. coi'pore clongato antice cylindrico postice compresso, al-

titudine 5^ ad 6 in ejus longitudine; capite acuto depresso 5 ad

5 f- in longitudine corporis; altitudine capitis 1|-, latitudine 1| ad

\\ 'm ejus longitudine; oculis diametro 4 ad 4| in longitudine ca-

pitis, 2 ad 2\ in pavte capitis postoculari, 11 ad 2 distantibus;

iride postice membrana palpebrali partim tecta; linea rostro-dor-

sali vertice declivi rectiuscula; rostro leviter convexe, juniori-

bus oculo paulo breviore, adultia oculo paulo longiore; naribus

auterioribus rotundis
,

posterioribus subrimaeformibus majoribus;

osse suborbitali valde eraarginato, denticulis margine inferiore et

angulo valde conspicuis ; osse maxillari superiore ore clauso con-

spicuo et angulum suborbitale superante; labio superiore carnoso

non papillato; denticulis maxillis conspicuis; maxilla superio-

re dcorsum valde protractili; tuberculo inframaxillari symphysiali

subconico; dentibus palatinis in tliurmas 2 oblongas collocatis;

lingua peripheria tliurmis denticulorum parvis obsita; foramine prae-

vomerino nuUo; px-aeoperculo acutangulo angulo rotundato, mar-

gine posteriore obliquo emarginato; squamis lateribus 35 p. m. ia

serie longitiidinali, singulis parte basali striis 6 vel 7 ; pinnis doi'sa-

libus minus longitudine pinnarum pectoralium distantibus, altitu-

dine subaequalibus , corpore multo bumilioribus ; dorsali spinosa

spinis crassis, 1* et 2* subaequalibus ; dorsali radiosa acuta paulo

emarginata; pinnis pectoralibus capite absque rostro vix breviori-

bus; squamis axillaribus brevibus; pinnis ventralibus angulatis pec-

toi'alibus vix bi-evioribus; auali acuta vix emarginata dorsali radi-

osa non vol vix liumiliore, spina 3" i-adio 1° minus duplo breviore;

caudali leviter emarginata 5 circiter in longitudine corporis; colore

corpore superne profunde viridi, inferne argenteo; pinnis dorsali et

caudali viridescentibus, ccteris liyalinis vel flavescentibus; caudali

postice nigricante niarginata.

B. G. D. 4—1/8 vel 4—1/9 vel 4—1/10. P. 2/14. V. 1/5. A.

3/9 vel 3/10. C. 14 et lat. brev.

Syn. Mage de Dussumier CV. Poiss. XI p. 109 ?

Ikan Belanakh Mal. Batav.
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Hablt. Batavia, in marl, et Biina, Sumbawa insulae, in marl.

Loni-itudo 10 speciminum 192'" ad 310."'

BLENNIOIDEI.

Clüius xanthosoma Blkr.

Clia. corpore elongato corapresso, altltudine 5| ad 5 ï- In ejus lon-

oitudine, latitudine Ij circiter in ejus altitudine; caplte acuto 5

ad 5^ in longitudine corporis, altitudine capitis 1^ circlter in ejus

lono-itudiue; oculis diametro 3^ ad 3i. in longitudine capitis, dia-

metro i. vel minus diametro j. distantibus; orbita superne cirro

fimbriato oculo breviore; rostro obtusiusculo oculo multo breviore;

cirro nasali cirro orbitali breviore et graciliore ; maxillis aeqiialibus

,

superiore sub oculi parte posteriore desinente parum protractill ; la-

biis latis membranaceis ; dentibus maxillis serie exterua conicis

curvatis subaequalibus iis seriebus internis majoribus ; dentibus vo-

merinis et palatinis parvis pluriseriatis , vomerlnis in vittam sub-

semilunarem, palatinis utroque latere in tliurraam brevém collo-

catis; praeoperculo rotundato; operculo postice emarglnato; squa-

mis capite trigonisque pectoralibus lateralibus et inferiore nullis,

cetero corpore minimis in cute sparsis ; linea laterali post apicem

pinnae pectoralis valde deflexa, basi pinnae caudalis desinente;

pene curvato in filum producto; plnna dorsali spinosa duplice pa;--

te anteriore triaculeata spinis spinis parte posteriore longloribus 1*

qnam 2* et B^ lougiore supra marginem praeoperculi posterlorem sita,

S» longe a 4» remota et cum ejus basi tantum membrana liumlli uuitu;

spinis dorsalis spinosae parte posteriore postrorsum sensim accres-

centibus corpore humilloribus membrana interspinali parum emar-

glnata, spina postica radio lo humlliore; dorsali radlosa brevl

trigona radio postico cum basi pinnae caudalis unita ; pectoralibus

obtusis rotundatis 5^ circlter, ventrallbus 7 circlter, caudall con-

vexa 6' ad G} in longitudine corporis; anall spina 2« spiaa 1" lon-

glore radio 1° breviore, parte radlosa parte posteriore breviore

parte anteriore altiore rotundata dorsali radlosa non humlliore,

membrana parte anteriore interradlali prufunde liicisa; colore cor-

pore pIimisquG pulchre citrino.
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B. 6. D. 3—27, i vel 3—27/5. P. 13. V. 3. A. 2/21. G. 15 lat.

brev. iuclu3.

Ilabit. Karangbolloiig, Java auitralis , in mari.

Longltndo 3 speciminum 55'" ad 82'".

Aanm. Tot nog toe was geene enkele soort van Ciinus

van den Indisclien Archipel bekend. De onderwerpelijke

soort heeft groote verwantschap met Ciinus superciliosus CV.

van de Kaap de Goede Hoop , doch deze heeft de rugdoornen

alle hoog vereenigd , den kop slechts 4 maal in de lengte des

ligchaams , als formule der vinstralen ü. 33/5 ad 40/9. A.

2/25 ad 2/31. P. 14 et V. 2 , enz. De getallen der vin-

stralen en doornen blijven bij mijne drie voorwerpen verre

beneden het laagste uiterste van die der door den heer Valen-

ciennen waargenomene exemplaren van Ciinus superciliosus.

LABROIDEI.

Julis [llaUchoeres) jarcnilcus Blkr.

Jiil. (llallcli.) corporc oblougo coinpresso , altiLudiue 4^ circiter

iu ejus loDgltudiue, latitudine 2 cnciter in ejus altitudine; capite

acute, 4| circlter in longitudhie corporis ; altitudine capitis 1^

circiter ia ejus longitudine; oculis diametro 4 fere in longitudine

capitis ; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; rostro acuto ocu-

lo non vel vix lougiore ; dentibus maxillis conicis mediocribus an-

ticis 2 caninis mediocribus curvatis; dente angulo oris mediocri

prominente ; squamis nuchalibus et tlioracicis squamis ceteris mul-

to miuoribus 28 p. m. in linea laterali ; linea laterali ante flexuram

ejus caudalem siugulis squamis ramosa; pinnis dorsali et anali basi

alepidotis ; dorsali spinis mediocribus pungentibus postrorsum sen-

sim accrescentibus, spiuapostica spinis ceteris longiore corpora multo

plus duplo humillore; dorsali radiosa dorsali spinosa paulo altiore,

radiis postrorsum sensim decrescentibus
, postice angulata; pecto-

ralibus acute rotundatis 6 fore, ventralibus acutis 8 et paulo,

caudali obtusa convexa G» circiter in longitudine corporis; anali

'6^ SERIE DL. VI. 23
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doröali ratliosa non vel vix Immiliore postice angulata ; colore cor-

porc superne roseo-viridi inferne margaritaceo vel flavescente-roseo

;

dorso lateribusque maculis verticalibus oblongis vel subsemiluua-

ribus violaceis subreticulatim unitis; capita superne violascente

inferne margaritaceo-roseo vel flavescente-roseo vittis vel maculis

conspicuis nullis; pinnis dorsali et anali pulcbre roseo-rubris vel

carmosinis luteo marginatis, dorsali ocellis aurantiacis margari-

taceo cinctis in series 2 ad 4 longitudinales dispositis , anali ocel-

lis nullis inferne violascente; pectoralibus roseis basi carneis basi

superne macula parva trigona violaceo-nigra ; ventralibus flaves-

cente-roseis ; caudali roseo-rubra vel carmosina angulis superiore

et inferiore late flava, parte rubra ocellis mmicrosis aurantiacis

margaritaceo cinctis in series 6 p. m. transversas dispositis.

B. 6. D. 9/12 vel 9/13. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13. C.

1/12/1 et lat. brev.

Ilab. Kaï-angbollong, Java australis, in mari.

Longitudo speciminis unici 85.'"

Aanm. Deze soort is verwant aan Julis (Haliclioeres) mo-

la CV., Julis (Haliclioeres) Harloffii Blkr, enz., docli verschilt,

behalve door habitus en andere bijzonderheden der kleur-

teekening, door afwezigheid van donkere rugvinvlekken en

van alle vlek- of bandteekening op de wangen.

Ik heb het bovenbeschreven voorwerp te dankoii aan den

heer F. J. Schultze , adsistent-resident van Ambal , in de

residentie Bagelen.

SCAROIDEI.

Scarus hataviensis Blkr.

Scar. corpore oblongo compresso, altitudine 3| circiter iu ejus

longitudine absque processubus caudalibus, latitudine 2 circiter in

c^jus altitudine; capite ore clauso obtuso convexo, linea anteriore elHp-

soidea, 3| in longitudine corporis absque processubus caudalibus,

paulo longiore quam alto; vertice sat elevato; linea rostro-dorsali
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ubique couvexa; oculis diametro 5| circlter In longitudine capitis,

minus diametro 1 a linea rostro-frontali remotis; naribus minimis

distantibus punctiformibus ; rostro convexo cum maxilla superiore,

ore clauso, oculo duplo circiter longiore; maxillis basi pallide

roseis marginem liberum versus viridescente-roseis , superficie gla-

bris , margiue polycrenulatis ; maxilla superiore angulo oris den-

tibus 1 vel 2 extrorsum spectantibus ; labiis maxillas totas fere

tegentibus tenuibus; squarais limbo praeoperculi nullis, lateribus

24 vel 25 in serie longitudinali ; linea laterali vix ramosa; pinna

dorsali spinis flexilibus subaequalibus, anterioribus autem sequeu-

tibus brevioribus; pectoralibus acutis 4i fere, ventralibus acu-

tis 6 et paulo, caudali postice convexa angulis producta absque

angulis Gl circiter in longitudine corporis absque pi'ocessubus

caudalibus ; anali postice acuta ; coloi'e corpore pulchre viridi

;

squamis corpore siugulis basi vitta lata transvei'sa rosea; ros-

tro fronteque violascente-roseis ; genis viridescente-roseis; squa-

mis opsrcularibus et interopercularibus maculis irregularibus ro-

seis; labiis tricoloribus margine libero coeruleis, vitta intraraar-

glnali rosea et vitta 0^ viridi; vitta supralabiali superiore (3a)

et infralabiali marginali post angulum oris uuitis et in vittam

viridem oculi marginem antero-iuferiorem attingentem productis;

vittis postocularibus viridibus 2 brevibus; oculo margine pu-

pillari argenteo, medio et inferne aureo, superne late viridi; pin-

na dorsali pulcbre rubra antice et superne coeruleo marginata et vitta

media longitudinali viridi ; pectoralibus roseis basi et margine an-

teriore coeruleis ; ventralibus coeruleis vitta intramarginali longi-

tudinali rosea; anali rosea antice, inferne et postice coeruleo

mai'ginata, vitta media longitudinali lata diflfusa viridi; caudali

rosea, marginibus superiore et inferiore coerulea, vittis 3 vel 4

transversis latis coerulescente-viridibus , vittis superne et infer-

ne postrorsum curvatis.

B. 5. D. 9/10 vel 9/11. P. 2/12. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C.

1/11/1 et lat. brev.

Ilabit. Batavia, in mari.

Longitudo spsciminis unici 3G0'".

Aanm. Vele der talrijke soorten van Scarus zijn moei-
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jelijk te onderkennen , vvnnneei' zij eenigen tijd in alkoliol

bewaard zijn geweest. De kleuren gnon gewoonlijk bij

dit geslacht spoedig verloren en liare schakering verdwijnt

dikwerf geheel. Ik bezit thans 'iZ soorten van Scarus van

den Indischen Archipel , Avelke ik, op zeer enkele soorten

na , alle in den verschen toestand heb waargenomen en

naar dien toestand doen afbeelden. Geen dier soorten komt

genoegzaam met de onderwerpelijke overesn om deze er

toe terug te brengen. Zij is voornamelijk kenbaar aan ha-

re blaauwe randlipbanden en aan de eigenaardigheid, dat de

bovenste of derde bovenlipsband (groene) zich met den rand-

band der onderlip vereenigt en dan als een groene band

naar het oog stijgt en zijnen vooronderrand bereikt. De

diagnose wordt voorts In den verschen toestand gemakkelijk

gemaakt door den overlangsche groenen rugvin- en aarsvinband

en dwarsche blaauwe staartvinbanden. Zijn de kleuren ver-

loren geo-aan of onkenbaar geworden , dan wordt men in de

diagnose geholpen door de bijkans mikroskopisch kleine

neusgaten, den ellipsvormigen schedelomtrek (l)ij gesloten

kaken) en de breede lippen , welke de kaken geheel of na-

genoeg geheel kunnen bedekken.

In de groote Hlstoire naturelle des Poissons zie ik geene

soort van Scarus beschreven , op welke de kleurteekcning

A^an de hier beschrevene past.

SILUROIDEI.

Clurias Teijstnanni Blkr.

Clar. corpore eloiigato antlce cyllndrico, postlcc compresso, al-

titudine 9i circlter in ejus longitudlne; caplte depresso 5^ In loii-

gltudine corporls ; latitudine capitis l^-, altltudlne 2 et paulo In

ejus lougltudine; impressionibus frontali et occipltall valde distan-

tibus, ovallbus, frontali occipitali vix majore; oculis diametro 10

vel 11 circiter in longluidine capitis; dentibus vomerinls obtusiu?-
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cnll.s In vittam transversam curTatam medio qnam latei'ibus lati-

orem dlsposltls; cirris uasallbas apicem ossis intei-parietalis paulo

superantibus; cirrla supramaxillaribus et infraniaxIUaribus extei'-

nls subaequalibus apicem pectoralium paulo superantibus, inf'ra-

maxillai'ibus medium l'ere pectoralium attingentibus ; osse interpa-

rietali lato apice i'otuudato; piuuis dorsali, caudall et auali cou-

tigiiis basi vix vel non uuitis, postice rotundatis, caudali 6|-

in longitudine corporis
;

pectoralibus ventralibusque rotundatis;

poctoralibu.sw spina ossea suptirne antice scabriuscula non dentata;

par te ejus ossea capite plus duplo breviore; ventralibus pectorali-

biis minus duplo brevioribns ; colore corpore pinnisque fuscescente-

olivaceo; corpore guttulis luteis ex parte in series 12 vel 13 trans-

versas dispositis, ex parte spai'sis.

B. 9. D. 74. P. 1/7. V. 1/5. A. GO. C. 19. p. m.

llabit. Tjikoppo, provinciae Buitenzorg, 900 metr. p. m. supra

mare.

Longitudo speciminis unici 110'".

Aanin. De onderwerpelijke soort is onder de soorten van

Clarias mijner verzameling liet naaste verwant aan Clarias

ieiacantlius Blkr. Zij is onder de soorten met van elkander

afgezonderde ongepaarde vinnen gemakkelijk herkenbaar aan

haar slank ligchaain , betrekkelijk korten kop, ongetanden

bor^^tvindoorn , lange voeldraden enz.

Ik noem haar ter eere van den heer J. E. Teijsmann

Ie Buitenzorg , aan wiens welwillende toezending ik de kennis

van meerdere vischsoorten van de bergstrooraen van den Ge-

deh en Pangerangoh te danken heb.

CYPRIXOIDEI.

Cifprinus jlaviinnnls K. v. II. CV. Poiss. XVI, p. b2 tab. 4t)7.

Cyprin. corpore oblongo compi-esso, altitudine 3|- ad 4{ in ejus

longitudine, latitudine 1|- ad 2 in ejus altitudine; capite 3| ad

\\ in longitudine corporis; altitudine capitls \\ circiter in ejus
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longitucline; linea rostro-frontali declivl rectiuscula ; oculis diame-

tro 3i ad 4A in longiludine capitis, diametro li ad IA di-

stantibus; rostro acuto oculo non vel paulo tantum longiore;

maxilla superiore deorsum valde protractili, maxilla infei'iore pau-

lo longiore, ante oculum desinente; cirris maxillaribus brevissi-

mis cirris labialibus jdIus duplo brevioribus, labialibus junioribus

oculum attingentibus, aetate provectioribus oculum nou attingentibus

;

dentibus pliaryugealibus biseriatis molaribus 2/3 1 3/2 vel 1/3 1 3/1;

praeoperculo rotuudato limbo poris conspicuis seiiatis obsitoj

operculo valde striato; dorso elevato veutre multo convexiore,"

osse scapulari obtuso rotundato; squamis parte libera et ba-

sali striis divergentibus , lateribus 35 vel 3G in serie longitudinali,

11 ad 13 in serie transversali ; linea laterali singulis squamis tu-

bulo brevi simplice notata, antice declivi postice rectiuscula, li-

neam rostro-caudalera non attingente; pinna dorsali paulo ante

pinnas ventrales incipiente, longitudine 3|- ad 3^ in longitudiue

corporis, obtusa, leviter eraarginata, spina corpore duplo circiter hu-

miliore apice fiexili postice dentibus bene couspicuis; pectorali-

bus rotundatis ventrales attingentibus vel subattingentibus; ventra-

libus acutis rotundatis pectoralibus paulo brevioribus; anali maxi-

ma parte sub pinna dorsali sita, acuta, non emarginata, spina

valde deutata; caudali valde emarginata lobis acutis vel acutius-

cule rotundatis 4 ad 4A in longitudiue corporis; colore corpore

pulcberrime aureo , vel aureo-viridi, vel profunde viridi, vel dorso

nigro lateribusque aureo; piunis aureo-rubris vel aureo-flavis vel

dilute roseis, interdum violaceo vel nigro nebulatis.

B. 3. D. 4/16 ad 4/18. P. 1/13 ad 1/15 V. 1/8. A. 3/5 vel

3/6. C. 1/17 /l et lat. brev.

Syn. Cyprinus fioripenna V. Hass. Konst- en Letterb. 1823,

Bullet. Fëruss. 1824 Zool. p. 375.

Carpe aux nageoires jannes CV. Poiss. XVI p. 52 tab. 457.

Cyprinus vittatus CV. ibid.

Carpe aux handes vertes CV. ibid.

Ilain Tamhra et Ikan Tamhra inas Indig. Jav. occid.

Habit. Batavia, Buitenzorg, Tjampea, Tjipannas, Bandong,

Tjibulu, Javae occidentalis , in fluviis et piscinis.
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Longitudo 26 speciminum 117'" ad 218'".

Aanm. Cjprinus flavipinnis K, v. H. heeft in habitus veel

van Cyprinus carpis L. en verschilt daarvan voornamelijk

slechts door grootere oogen en minder bol profiel. Vele voor-

werpen hebben zelfs de fraai goudglanzig groene kleur der

geAvone europesche karpers.

Cyprinus vittatus CV. komt mij voor dezelfde soort te zijn

als Cyprinus flavipinnis. Bij enkele voorwerpen vertoont

zich reeds tijdens het leven eene overlangsche bandteekening

bij andere eerst na langere bewaring in wijngeest. De kleu-

ren vertoonen bij de verschillende voorwerpen zoo talrijke

schakeringen , dat men bij oppervlakkig onderzoek daarin

ligtelijk soortelijke verschillen zou meenen te vinden. In

plaats van het cijfer der rugvinstralen 27 (waarschijnlijk eene

drukfout) , in het groote vischwerk op)gegeven, leze men 17.

De groene verscheidenheid wordt in westelijk Java een-

voudig Ikan Tambra , de goudkleurige daarentegen Ikan

Tainbra mas genaamd. De soort behoort tot de smakelijk-

ste zoetwatervisschen van Java , en wordt daarom in de bo-

venlanden vrij algemeen in vijvers gehouden. Alle mijne

voorwerpen behooren tot den jeugdigen en middelbaren leef-

tijd , daar de soort eene lengte bereikt van meer dan 400'".

Van Hasselt beweerde dat Cyprinus flavipinnis uit China

naar Java is overgebragt. Opmerkelijk is het zeker , dat zij

de eenige echte karpersoort is , welke tot nog toe in den

Indischen Archipel in vrijen toestand is waargenomen en

dat hare verbreiding zich tot Java en wel tot slechts de

westelijke helft van dit eiland bepaalt. Indien zij echter in

China te huis behoorde , zou men haar zeker van daar Avel

kennen.

Barbus koilometopon Blkr.

Barb. corpore oblongo compresso, altitudine 3 circiLer ia eju:;
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longltudine, latititdine 2| clrciter in ojus aUitudiiir-; capito Jicnto

5 ad 5{- in longltudine corporis; altitudlne capitis IJ, latitiuline

II circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3 et pan lo In lon-

gltudine capltis, 1| in parto capitis postoculavi , 1| distantlbns;

linea rostro-dorsali vertice et nuclia valde concava; rostro acuto

convexe oculo breviore non ante os prominente; raaxllla superiore

maxllla inferlore longiore, mediocriter deorsum protraetili, 3|- in

loo'ï-itudine capltis, vlx ante oculum desinente; maxllla infdrioro

pymphysi non unclnata levlter tuberculata; lüctu obliquo; labils

gracilibus terellbns; clrris lablallbus clrris maxlUavIbu-j muUo lon-

gloribus pupillam vlx attingentlbus; operculo duplo altlore quam

lono-o marrrine inferiore convexo; dentibus pharyngeallbus uncina-

to-contusoriis 2. 3. 5 I 5 3. 2 ; osse scapularl trigono obtusa ro-

tundato; dorso valde angulato ante pinnam dorsalem coavcxo ven-

Ire convexo altlore; squamis parte llbera longltudlnaliter striatls,

30 in linea laterali, 11 in serie vertlcali quarum 6 supra lineam

lateralem ; linea laterali curvata infra lineam rostro-caudalem des-

cendente, siugulis squamis tubulo simplice brevi notata; pinna

dorsali acuta emarglnata altitudlne 1? circiter In altitudlne cor-

poris; splna dorsali crassa, caplte longiore, dentibus magnis ser-

rata, radio ventrali posterlorl subopposita, aplce flexlll, parte

ossea 5 circiter in longltudine corporis; pectorallbu? acatls ventrales

attingentlbus 5i ad 5i, ventralibus acutis 5| ad 6, caudall lobls

acutis ö| ad 4 fere longltudine corporis; anali acuta emarglnata

dorsali raulto humlliore, multo minus duplo altlore quam basi

lonf-a, radio 3° simplice cartilaglneo ; colore corpore superne

dilute vlridl, marginibus squamarum profundlore, Inforne argen-

teo; pinnls flavescente- vel roseo-hyalinls.

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 2/14. V. 2/S. A. 3/G vel 3/7. C. 7/17 /7

vel 8/17 /8 (lat. brev. Inclus.)

Syn. Ikmi LaivaJc vel Ikcm Lalawah Mal. Batav.

Habit. In flumlnlbus Tjilhvong et Becassi, provlnclae Batavia.

Longitudo 2 speclminum 153'" et IGl'".

Aanm. Verwant aan Barbus bramoldes CV, , is de onder-

werpelijke soort o-emakkelijk daarvnn te onderkennen aan hanr
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liol profiel en spitseren en lageren kop , veel kortere snuit-

draden , 1 straal meer in de aarsvin , en^.

Bcirhis liypselonotus V. Hass. Konst- en Letterb. 1823. CY.

Poiss. XVI, p. 126.

Barb. corpora oblongo compresso, altitudine 3| circiter in ejus

longltudine, latltudine 2| circiter in ejus altitudine; eapite obtu-

siusculo 5 et paulo in longitudine corporis ; altitudine capitis 1^

circiter, latltudine 1\ cii'citer in ejus longitudine; oculis diametro

2-i circiter in longitudine capitis, 1 in parte capitis postoculari, |

ad -1 distantibus ; linea rostro-dorsali rostrum inter et nucham

declivi rectiuscula ; rostro obtuso convexo subtruocato oculo mul-

to breviore non ante os prominente; maxilla snpariore raaxilla

inferiore longlore, mediocriter deorsum protractili, 3 cii'clter ia

longitudine capitis, sub oculi limbo anterlore desinente ; maxilla

inferiore sympliysi non uncinata vix tuberculata ; rictu obllquo

;

labiis gracilibus; cirris labialibus cirris maxlllaribus longioribus

opercula subattingentibus, maxillaribus pupillam attingentibus; oper-

culo minus duplo altiore quam longo, margine inferiore reetius-

calo; dentibus pbaryngealibus uncinato-coclilearlbus 2. 3. 5 | 5. 3.

2; osse scapulari trigono obtuso rotundato; dorso angulato antice

convexo ventre convexo altiore; sqnamis parte libera longitudi-

naliter vel non striatis, 30 vel 31 in linea laterali, 11 vel 12 in

serie verticali quarum 6 supra lineara lateralem ; linea laterali cur-

vata, infra lineam rostrocaudalem descendente, singulis sqnamis

tubulo simplice notata; pinna dorsali acuta emarginata altitudine

\\ ad 1
.]

in altitudine corporis; spina dorsali crassiuscula eapite

paulo longlore, dentibus magnis serrata, pinnis ventralibus op-

poslta, apiee flexlli, parte ossea 6 ad 6i in longitudine corporis;

pinnis pectorallbus acutis ventrales subattingentibus 6i- circiter,

ventralibus acutis 7 circiter, caudali lobis acutis 3 1 ad 32- in lon-

gitudine corporis; anali acuta emarginata dorsali multo humiliore

,

paulo altiore quam basi longa, radio simplice tertio cartilagineo

;

colore corpore superne dilute viridi, inferne argenteo; pinnis flaves-

cente- vel roseo-hyalino ; pinna dorsali superne nigricante arenata.
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B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 2/15. V. 2/8. A. 3/5 vel 3/6 vel 3/7.

C. 7/17/7 vel 1/17/18 (lat. brev. inclus.)

tSyn. Barhus hjpoeconatus Buil. Fe'russ. 1824 Zool. p. 375.

Barheau hypsyloiiote CV. Poiss. XVI p. 126.

Begis Sundan.

Ilablt. Tjampea, provinciae Bultenzorg Java occidentalis, in

flumlne Tjidani.

Longitudo 2 spcclmiüura 75'" et 78'".

Aaiim. De korte aanduiding dezer soort in de groote His-

toire naturelle des Poissons is volstrekt onvoldoende ter lier-

kennino- der soort en ik zou derhalve omtrent de identiteit

mijner voorwerpen daarmede in liet onzekere verkeeren , in-

dien ik niet in liet bezit was van estie'-feekening van Bar-

bus hvpselonotus , nagelaten door .Van Hasselt en genomen

naar een voorwerp van 71'" lengte, gevangen te Lebak in

de residentie Bantam. De soort is herkenbaar aan hare lan-

ge lipvoeldraden , sterk bewapenden rugdoorn , hoog lig-

chaam, stompen snuit en aan hare 30 of 31 schubben op eene

overlano-sche rei. Mijne beide voorwerpen erlangde ik tijdens

een kortstondig verblijf te Tjampea. Zij zijn de eeuige, wel-

ke ik tot nog toe heb waargenomen.

J3arhus liinter Blkr.

Barb. corpore oblonge compresso, altltudine 3J.
circlter in ejus

longitudine cum, 21 cii-citer in ejus longltudine absque pinua cau-

dali; capite obtuso convexe 5 circlter in longitudine corporis cum,

4 fere in longitudine corporis absque pinna caudali; altitudine ca-

pltis li ad l\ in ejus longitudine; oculis diametro 3|- circiter in

longitudine capitis, IJ- circiter in parte capitis postoculari; linea

rostro-dorsali capite et dorso convexa, nucba antice vix concavius-

cula ; fronte convexa ; rostro obtuso couvexo , oculo breviore , non ante

03 prominente; maxilla superiore maxilla inferiorelongiore. Safere

in lono-itudine capitis, sub oculi limbo anteriore desineute; maxilla
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inferiore sympliysi non "uncinata; rictu obliquo ; labiis gracillbus te-

retibus; ciri'is labialibus cirris maxillaribus longioribus, labialibus

pupillam vix, maxillaribus oculi niarginem anterlorem vix attin-

gentibus ; operculo minus duplo altlore quam longo, margine infe-

riore rectiusculo ; osse scapulari obtuso rotundato ; dorso angulato

ante pinnam dorsalem valde couvexo ventre convexo altiore ; squa-

mis 2J: p. m. in linea laterali, 9 in serie transversali quarum 5

supra lineam lateralem ; linea laterali curvata iufra lineam rostro-

caudalern descendeute, singulis squamis tubulo simplice notata;

pinna dorsali acuta non emarginata, corpora duplo circiter liumi-

liore; spina dorsali gracili, denticulis parvis couspicuis serrata,

capite breviore, apice flexili, pinnis ventralibus ojiposita, parte

ossea 8 ad 9 in longitudine corporis; pectoralibus aculi.s ventra-

les fere attingentibuaBlUiVentralibus acutis 6^ cii'citer, caudali lo-

bis acutis i^ ad 4| in longitudine corporis ; anali acuta non emar-

ginata dorsali liumiliore, multo minus duplo altiore quam basi

longa , radio simplice 3° cartilagineo ; colore corpore superne viridi

inferne argeuteo; pinna caudali flava dimidio basali maxima par-

te rubra; pinnis ceteris roseis vel rubris, dorsali et anali fusco

marginatis.

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 2/14. V. 2/8. A. 3/5 vel 3/6, C. 7/17 /7

(lat. brev. inclus.).

Syn. Bunter Sundan.

Habit. Tjampea, Java occldentalis, in flumine Tjidani.

Longitudo speciminis unici 115.'"

Aanm. Het eenige voorwerp, hetwelk ik van dczo soort

bezat, is verloren geraakt. Ik had er evenwel eene naauw-

keurige afbeelding van doen vervaardigen, tot welke ik mij

bij het ontwerpen der bovenstaande beschrijving lieb moeten

bepalen.

Barhus polyspilos Blkr.

Barb. corpore oblongo compresso, altltudine 35- ad 31 in ejus

longitudine cum, 3 fere in ejus longitudine absque pinna caudali;



latitudiae corporls 2 et paulo ad 2|- in ejus altitudine; caplte acu-

tiusculo il ad 5 in longitudine corporis cuni, 3' ad 4 fere in

longitudine corporis absque pinna caudali; altitudine capitisl^ad

If, latitudiae 1| ad II in ejus longitudine; oculis diametro 3 ad

3 et paulo in longitudine capitis, H ad li in capitis parte post-

oculari, 1 ad Ij- distantibus; linea rostro-dorsali caplte declivi

rectiuscula vel convexiuscula nucjlia non vel vix concava; rostro

acutiusculo convexlusculo, oculo breviore, non ante os prominen-

te; maxilla superiore maxilla inferiore longiore, 3i ad 3J in lon-

gitudine capitis, vix ante oculum vel sub oculi margine anteriore

desinente, mediocriter deorsum protractili; maxilla inferiore sym-

pliysi non uncinata leviter tuberculata ; rictu obliquo; labiis rae-

diocribus teretibus; cirris lablalibus cirris maxillaribus longiori-

bu3 praeoperculi marginem posteriorem vel opercula subattingen-

tibus, maxillaribus sub oculi dimldio posteriore desin^utibus; oper-

culo minus duplo altiore quam longo, margine inferiore rectius-

culo; dentibus pliaryngealibus uncinato-coclilearibus 2. 3. 5 I 5. 3.

2; osse scapulari obtuse rotundato; dorso angulato ante pinnam

orsalem convexo veutre convexo altiore; squamis radiatim stria-

dtis centro frequenter retlculatis, 25 in linea laterali, 9 in serie

transversali, quarum 5 supra lineam lateralem; linea laterali cur-

vata, lineam rostro-caudalem attingente, singulis squamis tubu-

lo simplice notata; pinna dorsali acuta angulata, margine superiore

rectiuscula vel vix concaviuscula , altitudine ij- ad 1|^ in altitu-

dine corpoi'is ; spina dorsali subgracili dentibus parvis bene con-

spicuis serrata capite breviore, ventralibus opposita, apice flexili»

parte ossea 7 ad 7|- in longitudine capitis; pinnis pectoralibus

acutis junioribus ventrales attingentibus vel subattingentibus, aeta-

te provectis ventrales non attingentibus Si. ad Sj, ventralibus an-

gulato-rotundatis obtusis 6? ad 7i, caudali lobls acutis 4 et pau-

lo ad 41- in longitudine corporis ; anali acata non emarginata dor-

sali hurailiore minus duplo altiore quam basi longa, radio sim-

plice 3° cartilaglneo; colore eorpore superne viridi, inferne argenteo;

squamis dorso lateribusque singulis centro macula rotunda fus-

cescente; masula insnpar violaoeo-coerulea majore dorso basi radi-

orura dorsalis anteriorum approxiniata et cauda in linea laterali
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basi aiudali.s appi-oxiiuata; pluuis Havesc^nfe- vel rubcsceute- hy-
aliuis, anall inferne leviter fusco muro-inalM.

13. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 2/15 vel 2/lG. Y. 2/8. A. 3/5 vel 3/6.

C. 7/17/7 (lat. brev. incl.)

Syn. Biuder Suiidan.

Habit. Perdana, Tjibiliong, provlnciae Bautain Java occiden-

talls, in fluvüs.

Loügitudo 7 speciminum .57 ad'" 109'".

Aaum. Deze soort is het naaste vei-\vant aan Barbus bi-

notatus Kulil doch onderscheidt zich er van door minder

slank ligchaam, langeren kop , veel minder bol profiel
,

plat

voorhoofd en door de vlekteekening dei- schubben . Deze

vlekken, ëén op het midden A'an elke sclmb, teekenen het lig-

chaam met even veel overlangsche bruinachtio-e banden als

er overlangsche reijen schubben zijn en doen de soort zeer

gemakkelijk van de verwante onderkennen.

Barhus ohUisirosiris V. Hass. Konst- en Letterb. 1823 , Buil.

Féruss. 1824 Zool. p. 375. CY. Poiss. 'XXI p. 125.

Barb. corpore oblougo compresso, altitudlne 4| in ejiis longi-

tudiue cum, 3^ circiter in ejus longitudine absque pinna caudali;

latitudine corporis 1| circiter in ejus altitudine; capite obtuso

convexe valde truncato 5 in longitudine corporis cum , 3| ad 3|-

iu longitudine corporis absque pluna caudali; altitudine capitis

1] circiter, latitudine 1| circiter in ejus longitudine; oculis diame-

tro 2| circiter in longitudine capitis, IJ- circiter in capitis parte

postoculari, 1 circiter distantibus; linea rostro-dorsali ubique con-

vexa; fronte couvexa; rostro obtusissimo truncato, oculo multo

breviore, non ante os prominente; maxilla superiore maxilla in-

feriore breviore, oi- circiter in longitudine capitis, ante oculum

desinente, mediocriter deorsum protractlli; maxilla inferlore sym-

pliysi non uncinata levlter tuberculata; cirris lablalibus cirris ma-

xillaribus longiorlbus praeoperoull niarginem ijosteriorem attin-

gcntibus vel subatthigentil)u^ , luaxillaribus sub oculi dimidio pos-
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tcriore desinentlbus ; operciilo miuus duplo altiore quam longo

,

niaro-ine inferiore rectiusculo vel couvexlusculo ; deutibus pliaiyn-

gealibus uncinato-cocUearibus 2. 3. 5 1 5. 3. 2; osse scapulari tri-

gono obtuse rotundato ; dorso angulato ante pinnam dorsalem con-

vexo veutre rectiusculo multo altiore; squamis radiatim striatis

ccntro frequenter reticulatis 23 vel 24: in linea laterali, 8 in serie

transversali quarum 4 supra lineam lateralem ; linea laterali levi-

ter curvata, lineam rostro-caudalem subattingente, singulis squa-

mis tubulo simplice notata; pinna dorsali acuta non emarginata,

altitudine 1-^ circiter in altitudine corporis; spiua dorsali gracili

dentibus bene conspicuis serrata, capite breviore, ventralibus op-

posita, apice flexili, parte ossea 6 circiter in longitudine corporis;

pinnis pectoralibus acutis venti-ales attingentibus et ventralibus

acutis 6 circiter, caudali lobis acutis 3|- circiter in longitudine

corporis; anali acuta non emarginata dorsali liumiliore , duplo fere

altiore quam basi longa, radio simplice 3° cartilagineo ; colore

corpore supcrne viridi, inferne argeuteo; squamis dorso lateribus-

que violascente marginatis ; dorso basi pinnae macula oblonga lon-

gitudinali violaceo-coerulea ;
pinnis flavescente- vel rubescente-by-

aliuis.

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 2/14 vel 2/15. V. 2/3. A. 3/5 vel 3/G.

C. 7/17 11 vel 8/17 /S (lat. brev. inclus.).

Syn. Barheau a museau ohtits CV. Polss. XVI p. 125.

Bunter Sundan.

Ilabit. Tjampea, Java occidentalis provinciae Euitenzorg, in

flumine Tjidani.

Longitudo speciminis unici 49.'"

Aanm. Verwant aan Barbus Llnotatus Kulil laat deze klei-

ne soort zich er ecliter zeer gemakkelijk van onderkennen

door haren stompen kop met afgeknotten snuit en uitpuilen-

de onderkaak , alsmede door spitsere en betrekkelijk groote-

re vinnen , door hare 4 reijen schubben Loven de zijlijn

,

enz. Mijn voorwerp breng ik zonder aarzeling tot Barbus

obtusirostris CV. , welke ter boven aangehaalde plaatse kor-

telijk is aangeduid.
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Barhns HasseUii Blkr.

Barb. corpore oblongo compresso, altltudine 3| circiter in ejus

longitudine ; capite 5 circiter in longitudine corporls ; altitudine

capitis 11 circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3 i circiter

in longitudine capitis ; rostro convexo oculo longiore ; cirris labia-

libus cirris maxillaribus longioribus , oculum attingentibus ; maxilla

superiore ante oculum desinente ; osse scapulari trigono acuito; linea

rostro-dorsali vertice declivi rectiuscula; dorso antice elevato

ventre vix convexiore; lineis dorsali et ventrali rotundatis; linea

laterali concava infra lineara rostro-caudalem desinente, lineae

ventrali vix plus quam lineae dorsali approximata; squamis late-

ribus 40 p. m. in serie longitudinali, 10 p. m. lu serie verticali;

ingulnibus squamis elongatis; pinna dorsali acuta vix emargina-

ta corpore minus duplo liumiliore, spina glabra ante pinnas ven-

trales inserta; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis, subaequa-

libus, capite brevioribus, pectoralibus ventrales non attingenti-

bus; anali acuta vix emarginata corpore minus duplo bumiliore;

caudali profunde incisa lobis acutis 4 i circiter in longitudine cor-

poris ; colore ...,....?

D. 4/9. P. 1/15. V. 1/8. A. 3/5. C. 19 et lat. brev.

Habit. Sadingwetan, in fluviis.

Longitudo figurae descriptae 120.'"

Aanm. Bovenstaande beschrijving is opgemaakt nnar eeno

teekenlng, nagelaten door Kulil en Van Hasselt, zijnde ik

zelf niet in het bezit dezer soort. Zij laat zich tot geene

der bekende soorten van Barbus terugbrengen , waarom ik

haar opdraag aan een der voortreffelijke natuurkundigen , die

haar hebben doen afbeelden. Op de teekening staat uitge-

drukt, dat deze soort leeft in een riviertje bij Sadingwetan.

abeobavbus tavibra Blkr.

Labcob. corpore oblongo compresso, altitudine 4 et paulo ad

r circiter in ejus longitudine, latitudinc 2 circiter in ejus alti-



tudiue; caplte acutiusculo 5 fere ad 5J- iu longltudiue corporis

;

altitudlne capitis 1^ ad 1|, latitudirie 1| ad 1| in eju3 longitudi-

ne; oc^ulis diametro 3J-
ad ój- in longltudine capitis, diametro P^-

ad 2{- dlstantibiis; linea rostro-doi-.-5ali rostro et nuclia convexa;

rostro convexo acutiusculo oculo vix ad duplo fere longiore; ma-

xlUa supcriore maxlUa inferiore longiore , verticaliter deorsum val-

de protractili, sub oculi margine anteriore desinente; labiis carno-

sis inferiore in lobum latura obtusura parum productum exeunte;

cirris maxillaribus cirris labialibus brevioribus, maxillaribus angu-

lum oris parum superantibus , labialibus praeoporculi limbum poste-

riorem fere attingentibus vel paulo superantibus ; operculo longitudiae

l|ad If in ejus altitudiue; dentibus pliaryngealibus molaribus 2. 3.

5
I

5. 3. 2. ; osse scapulari trigono postice obtuse vel obtusiusculc

rotundato ; dorso elevato angulato antice valde convexo ventre

multo altiore; linea laterali concava lineam rostro-caudalem nou

vel vix attingente: squamis parte libera longitudinaliter striatis,

lateribus 22 vel 23 in serie longitudinali, 7 vel 8 iu serie vcr-

ticali; pinna dorsali acuta vix emarglnata corpore liuiniliore spina

glabra pinnis ventralibus subopposita; pinnis pectoralibus et ven-

tralibus acutis, pectoralibus ventrales non attingentibus 6 et pau-

lo ad 5|-, ventralibus 6|- ad 7 circiter, caudali profunde iucisa lobis

acutis suporiore inferiore longiore 4^ ad 4
J^
circiter ia longitudiue

corporis; anali junioribus acuta, aetate provectis acuta vel acu-

tiascule rotundata corpore humiliore ; colore corpore superue oliva-

ceo vel violascente-olivaceo, inferne dilute oliv'ascente vel argentto;

squamis corpore singulis basin versus membrana nitore melallico

splendida conspicua tectis
;
pinnis flavescentibus , aetate provectis

olivasceutibus vel violascentibus.

B. 3. D. 4/8 vel 4/9 vel 4/10. P. 2/14 ad 2/16. V. 2/7 vel 2/8.

A. 3/5 vel 3/6. C. 19 et lat. brev.

Syn. Barbus tamhra CV. Poiss. XVI p. 143.

Barbeau tambra CV. ibid.

Ikan Tamhra Sundanens.

Habit. Buitenzorg, Bandong, in fluviis, Pasuruan in pisciu.

Banjubiru dict.

Longitudo 4 speciminum 150'" ad 652.'"
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Aaiiin. De lieer Valenciennes bragt deze soort tot liet ge-

skiclit Barbus, waarschijnlijk omdat hij de lipvorming bij het

door hem -^A-aargenomen gedroogd voorwerp niet kon nagaan.

De ];enmerken, Avaardoor zij van Labeobarbus tambroides Blkr

verschilt, heb ik reeds elders vermeld (Natuurk. Tijdschr.

Ked. Ind. VII p. do). Sedert echter heb ik, door het ont-

vangen van nieuwe voorwerpen van onderwerpelij ke soort,

ontwaard, dat de verschillen ten opzigte van de getallen

der viustralen niet standvastig zijn. Daarentegen zijn de

lipkwabben, zelfs bij de grootste exemplaren van Labeobar-

bus tambra , weinig ontwikkeld en stomp afgerond en de

schubben niet meer dan ten getale van 22 of 23 op eeno

overlangsche rei aanwezig. Door deze kenmerken zijn voor-

al de groote voorwerpen zeer gemakkelijk van elkander te

onderscheiden. Hoezeer de lipkwabben bij Labeobarbus tam-

broides met toenemenden leeftijd zich meer ontAvikkelen

,

zijn zij toch bij jeugdige exemplaren reeds aanmerkelijk groe-

ier dan bij voorwerpen van gelijke grootte van Labeobar-

bus tambra. Standvastig zijn er ook o tot 4 scliubben méér

op eene overlangsche rei aanwezig t. w. 25 of 26 (niet 23

zooals in mijne vroegere beschrijving van Labeobarbus tam-

broides 1. c. als drukfout is ingeslopen).

Gohio viicrocephalas Ijlkr.

Güb. corpore subülongato comprosao, altitudins
4-J in ejus lon-

gltuJine, Lititudiue 2 in ejus altltuduic; caplts h^ in lougitudlae

coi'poris; altitudiue capltis 1^, Litltudina 1| in ejus longitudi-

ne; oculis diametro 3 et paulo in longitudine capitis, diametro

\\ distantlbus; rostro acutiusculo, rotuudato, ante os promineu

te, oculo vix longiore, poris couspicuis nullis; maxilla superio-

re maxillalnfeiiore longiore, aute oculum desinente; labiis car-

uosis; clrrisoculuoi uon vd vix attingentibus ; dentibus pliaryn-

gealibus compressoriis ; osse scapulari tvigouo acuto; linea ro3-

3e SEHIE ÜL UI. 24
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tro-dorsull vertice concava; dorso ventre altiore; lineis dorsa-

li et ventrali rotundatis; linea laterali autice declivi, post piuuas

pectorales recta, liueam rostro-caudalcm non attingente; squamis

parta libera longitudinaliter striatis, lateribus 33 p. ra. in serie

longitudinali, 11 p. m. in serie vertieali; pinna dorsali ante piu-

nas veutrales incipiente, acuta, vix emargiuata, corpore vix hu-

miliore ;
pinnis pectoralibus et ventralibus acutis aequalibus capite

paulo brevioribus, pectoralibus ventrales non, ventralibus analem

non attiugentibus, anali acuta vix emargiuata altitudinc 1^ in al-

titudinc corporis; caudali profunde excisa lobis acutis aequalibus 4

1

in longitudine corporis; coloi'e corpore superne viridi, infernear-

genteo, pinnis flavescente vel hyalino.

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 2/14. V. 2/8. A. 3/5 vel 3/G. C. 10

et lat. brev.

Syn. Ilcan Wadon gunung Mal. Batav.

Habit. Batavia, in fluvüs.

Longitudo speciminis unici 71'".

Gohio javanicus Blkr,

Gob. corpore elongato compresso altitudine 5 ad 5i in ejus lon-

gitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite 5 ad 5^

in longitudine corporis; altitudinc capitis li, latitudine 1| in ejus

longitudine; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis, dia-

metro 1 ad 1|- distantibus; rostro acuto, rotundato, ante os pro-

minente, oculo non longiore, poris conspicuis nullis; maxilla su-

periore maxilla inferiore longiore ante oculum desinente; lubiis

carnosis; cirris oculum non vel vix attingentibus ; dentibus pha-

ryngealibus compressoriis 2/3 414 3/2; osse scapulari trigono acuto

;

linea rostro-dorsali vertice convexiuscula ; dorso ventre vix al-

tiore; lineis dorsali et ventrali rotundatis; linea laterali antice

declivi, post pinnas pectorales rectiuscula, infra liueam rostro-

caudalom descendeute; squamis parte libera longitudinaliter stria-

tis, lateribus 33 p. m. in serie longitudinali, 10 vel 11 in serie

vertieali; pinna dorsali ante, pinnas ventrales incipiente, altitudi-

ne corporis altiludinem aequante , acuta , Ieviter emargiuata ;
pinnis

pectoralibus acutlusculis , capite vix brevioribus, ventrales non
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attlngeutlbus ; ventmlibus acutis pectoralibus longltudlue aequali-

bu3 , analem non attingentibus ; anali acuta levlter emarginata , al-

titudine 1|^ circiter in altitudine corporis; caudali lobis acutis , su-

periore inferioro paulo longiore 4 in lougltudine corporis; colore

corpore superne viridi, inferne argenteo
;
pinnis llavescente-liyali-

uis, dorsali et caudali interdura nigricantibus vel violaceis; vitta

ceplialo-caudali viridi-aurea.

B. 3, D. 4/8 vel 4/9. P. 2/14 vel 2/15. V. 2/8. A. 3/5 vel3/G.

C. 19 et lat. brev.

Syn. Ilcan Wadon gununrj Mal. Batav.

Habit. Batavia, in fluviis.

Lougitudo plus quara 200'" speciminum 41'" ad 72'".

Aanm. Deze soort ondersclieidt zicli van do voorgaande

vooniamelijk door slanker ligcliaam , lageren rug en bol kop-

profiel, zoodat zij er bij den eersten oogopslag van te on-

derkennen is. Overigens is de verwantschap tussclicn boido

soorten zeer groot.

Rohita koilogenelon BIkr.

Rolilt. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus

longitudine, latitudine 2i circiter in ejus altitudine; capite depres-

so 6 circiter in longitudine corporis; altitudine capitis 1\, latitu-

dine 1 *^ circiter in ejus longitudine ; oculis diametro 4 in longitu-

dine capitis , dianietris 2 1- circiter distantibus ; rostro lato depresso

rotundato, ante os prominente, oculo longiore, carnoso, anticc po-

ris numerosis valde conspicuis ; maxllla superiore ante oculum de-

sinente ; cirris maxillaribus cirris labialibus longioribus oculum non

,

cirris labialibus oculum vix attingentibus ; labiis papillis conicis sub-

fimbriatis ; linea menti valde concava ; dentibus pbaryngealibus com-

pressoriis rectiusculis 3/4 515 4/3; osse scapulari trigono obtuso;

linea rostro-dorsali vertice concava; dorso elevato ventre mul-

to altiore , lineis dorsali valde , ventrali leviter rotundatis ; linea la-

terali recta lincam rostro-caudalcm non attiugcute; squamis parto

libera lougitudiualiter striatis, lateribus 42 p. ra. in serie longitu-
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dJnali, 15 p. m. iu sltIc verticali; plnua clorsali longitudlne 4 in

longitudinc corporis, ante ventrales iuciplente, elevata, corpore

paulo liumilioro, angulata, non emarginata, radio nullo prodixcto;

pinnis pectoralibus acutis ventralibus paulo sed capite non bre-

vloribus; ventralibus obtusis analem attingentibus ; anali acuta non
emarginata corpore multo liumiliore; caudali mediocriter excisa lo-

bis obtusis 4 et paulo in longitudine corporis ; colore corpore fusco-

oilvaceo; lateribus singulis squamis gutta flavescente-rubra vel

aurantiaca; pinnis fuscis vel nigricantibus.

B. 3. D. 4/17 vel 4/18. P. 2/17. V. 2/8. A. 3/5 vel 3/6. C. 19

et lat. brcv.

Syn. Ikan Millem IMal. Batav.

liabit. Batavia, in fluviis.

Lougitudo speciminis unici 291'".

Aanm. Deze soort heeft zoo groote overeenkomst, met

Roliita clirysophekadion Blkr, dat zij ligtelijk daartoe zou

kunnen gelbragt worden. Aanvankelijk hield ik haar ook

voor het "wijfje van Kohita chrysophekadion , doch nadat ik

bij laatstgenoemde species zoov>-el Lij de wijfjes als bij de

mannetjes de achterste onverdeelde rugvinstraal verlengd en

de aarsvin uitgerand vond , moest ik deze meening laten

varen. Rohita koilogeneion onderscheidt zich van Roliita

chrysophekadion voornamelijk door lagere rugvin en uitge-

rande aarsvin , terwijl ook in den regel het aantal borstvin-

en rugvinstralen er een weinig talrijker schijnt te zijn.

LABEO Cav. Val.

Oris margo triplex. Labia giabra nee crenulata nee fimbriata,

iuferius lobum carnosum efileiens. Rostrum promineus carnosum.

Cirri 2 lablales. Spina dorsalis vel aualis dentata nulla.

Laheo erijihvopteriis Val. Hist. Xat. Poiss. XVI p. 271.

Lab. corpore subelongalo comprcsso, akitudine 5 f^re in ejus

longitudinc, latiLudiue 1| circiter ia ejus altitudlnc; capite couvexo
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rotuudato 5^ circiter in longltudine corporis; altltudiue capitis 1

1

circlter, latitudine li fere ia eju3 longitudine; oculis diametro 3^-

ad 3* iu longitudine capltis, diameti'ol? circiter distantibus , maxi-

ma parte in posteriore dimidio capitis sitis; linea interoculari con-

vexa; rostro valde convexo rotundato oculo minus duplo longiore

,

carnoso, poris nuraerosis conspiculs obsito, ante 03 prominente;

maxilla superiore maxilla inferiore longiore, ante oculura dcsinen-

te; labiis valde carnosis glabris non rugosis , infeiiore lobo acccs-

sorio lato pendulo angulis rotundato; cirris labialibus minimis;

opei'culo plus duplo altiore quamlongo, margine inferiore convexi-

usculo; dentibus pharyngealibus comprossoriis nou uncinatis 2/3

/4 1 4/3 /2 vel 2/3 /5 | 5/3 /2 ; osse scapulari trigono acute rotun-

dato; linea rostro-dorsali dorso anteriore nuchaque convexa; dor-

so veutre altiore; linea laterali antice declivi post pinnas pectora-

les rectiuscula, lineam rostro-caudalem non vel vix attingente,

singulis squamis tubulo simplice brevinotata; squamis parte libera

longitudinaliter striatis, 42 vel 43 in linea laterali, 12 vel 13 in

serie transversali, quarum G vel 7 supra lineam lateralem; squa-

mis ventre ante pinnas ventrales squamis ceteris minoribus; in-

guinibus squamis elongatis; pinna dorsali medio ejus ventralibus

opposita, acutissima, valde emarginata, corpore paulo humiliore

;

pinnis pectoralibus acutis ventrales subattingentibus et ventralibus

acutis analem non attingeutibus subaequalibus 5| circiter, cauda-

li profunde incisa lobis acutis subaequalibus 3j cii'citer in lon-^i-

tudiue corporis: anali dorsali vix huniiliore acuta parum emargina-

ta, plus duplo altiore quam basi longa; colore corpore superno

lateribusque olivascente-violaceo , inferne flavescente-margaritaceo

;

squamis dorso lateribusque singulis macula oblonga vel rotunda

aurea; pinnis radiis aurantiaco-roseis , membrana coerulescente-liy-

alinis, plus minusve violacco-nigricante arenatis.

B. 3. D. 4/11 vel 4/12. F. 2/15. V. 2/8. A. 5/5 vel 3/G. C. 7/17 /7

lat. brev. incl.

Syn. D'wloclieilos erj/tJiroj)terus Van Hass. ap. CV. Poiss. XVI
p. 271.

Lahcon cc najeo'ires rourjes Val. 1. c. XVI p. 27!.

Ilablt. Lebak, provinciae Bantam, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 150'".
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Aanm. Eerst zeer onlangs kwam ik in het bezit van do

onclerwcrpelijke soort , door de welwillendheid van den heer

C. P. Brest van Kempen , resident van Bantam , aan wieu

ik conc Ijelangrijkc verzameling van Bantarasche visschen en

reptilitJn te danken heb. Oostelijker dan Bantam is deze

soort nog niet van Java bekend en zelfs in Bantam schijnt

zij nog zeldzaam te zijn. Mijne beschrijving wijkt in en-

kele bijzonderheden af van die van den heer Valenciennes,

verschillen gedeeltelijk toe te schrijven aan de omstandigheid,

dat mijn voorwerp naar den tamelijk verschen toestand is

beschreven en van geringer afmetingen dan het door den

heer Valenciennes te Leiden waargenomene.

De onderwerpelijke soort behoort geheel tot het geslacht

Labeo, zooals het door den heer Valenciennes is gekenmerkt,

en niet , zooals ik vroeger vermoedde , tot het geslacht Lo-

bocheilos.

Ldbocheïlos lucas Blkr.

Loboclieil. corpore subelongato compresso, altitudine 4i ad 5

in ejus longitudine, latitudine 2 ad 1\ iu ejus altitudine; capite

nciitiusculo convexe 4| ad 5 in longitudine corporls ; altitudine

capitis 1^ ad IJ-, latitudine 1| ad 1^- in ejus longitudine; oculis

diametro o\ ad 4 in longitudine capitis, diametro 1 1^ ad 2 distan-

tibus; rostro oculo longloi'e, carnoso, poris consplcuis obslto, acu-

tiusculo, rotundato, ante os prominente ; maxilla superiors maxllla

inferlore longiore ante oculum desinente; lablis carnosis, inferiore

lobo lato accessorio; clrris maxlllai'ibus et labialibus brevibus

oculum non attingentlbus; dentibus pharyngealibus compressoriis

8/4/515/4/3; osse scapulari ti-igono acutiusculo; linea rostro-

dorsall vertice declivi convexiuscula ; dorso ventre vix altiox^e;

lineis dorsali et ventrali rotundatis; linea laterali antice declivi,

post pinnas ventrales rectiuscula; squamis parte libera longltudl-

naliter striatis, latcribus 40 p. m. in serie longitudinali , 12p. m.

in serie verticali; pinna dorsali ante pinnas ventrales incipiente,
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corpore non vel vix tiltiore, acnta, emarginata; piunia pectorali»

bus et ventrallbus acutis subaequalibus capite brevloribus, pecto-

ralibus ventrales non , vcntralibus aualem non attingcntibus ; anali

acuta emarginata corpore humiliore; caudali profunde excisa lobis

acutis 3 ^ ad 4 in longitudine corporls ; colore corpore supcrne vi-

ridi, inferno argenteo; cauda maculq^ magna nigricante ad basin

pinnae caudalis; piunis hyalinis vel roseo-liyalinis.

B. 3. D. 4/10 ad 4/12. P. 2/14 vel 2/15. V. 2/8. A. 3/5 vel

3/G. C. 19 et lat. brev.

Syn. Ikan Lucas et Ihan Wadon gunung Mal. Batav.

Ilabit. Batavia, in fluviis.

Longitudo 20 speciminum 90'" ad 93'",

Aanm. Bij enkele spccimina is de staartvlek onduidelijk

of zelfs niet voorhanden. Zulks staat echter niet in verband

met den leeftijd des diers, -want bij meerderen mijner grootste

zoowel als mijner kleinste voorwerpen is die vlek zeer duidelijk.

Lohocheüos roJiitoïdes Blkr.

Loboclieil. corpore elongato compresso, altitudlue 5 in ejus lon-

gitudine, latitudine 2 in ejus altitudine; capite acuto non convexe

6 fere in longitudine corporis; altitudine capltis li, latitudine li-

circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3 et paulo in longi-

tudine capitis, diametris 2 fere distantibus; rostro acuto, rotun-

dato, oculo longiore, poris conspicuis obsito, ante os prominente;

maxilla superiore maxilla inferiore longiore ante oculum desinente

;

cirris labialibus cirris maxillaribus longioribus oculum attingentibus,

cirris maxillaribus angulum oris non attingentibus ; dentlbus pliaryn-

gealibus compressoriis ex parte uncinatis 3/4/ 515/ 4/3; labiis crassis

quasi crenulatis , inferiore lobo lato accessorio ; osse scapulari trigono

obtusiusculo ; linea rostro-dorsali vertice declivi rectluscula ; dorso

ventre vlx altiore; lineis dorsali et ventrali rotundatis; linea late-

rali antice declivi, post pinnas pectorales rectiuscula; squamis

parte libera longitudinaliter striatis, lateribus 33 p. m. in serie

longitudiuali, 10 p. m, in serie verticali; pinna dorsali ante pin-

nas ventrales incipiente corpore non vel vix humiliore, acute emar-
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ginata; pinnis psctoi'allbu^ et ventralibu? acutl-i subaeqmillbn-?

,

capltG vix bi'Gviorlbus
,

paciorallbiis ventrales non , ventralibus

analem non attingentibus; anall acuta vix emarginata eorpore hu-

mlliorc; caucTall profunde excisa lobis acutls 4 iu longitudine cor-

porls ; colore eorpore i?up3rne viridi, inferne argonteo ; fascia ceplialo-

caudali violaceo-nigricaute; pinnis hjalinis vel roseo-hyalinis.

U. 3. D. 4/11 vul 4/12. P. 2/U vt4 2/15. V. 2/8. A. 3/5 vel

3/6. C, 10 et lat. brev.

iSyn. Ihcm Lucas Mal. Batar.

ITabit. Batavia, in fmvlis.

Longitudo speciminis uuici CS'".

Aanm. Deze soort nadert het meest van alle species van

Loboclieilos tot liet geslacht Rohita door hare min of meer

gekartelde hoezeer niet met lepeltjes of franjes bezette lippen.

Van Lobocheilos lucas onderscheidt zij zich , behalve door

kloiirteekening, door aanmerkelijk kleineren kop, korteren

snuit , minder schubben , enz,

Cohltls Kiüdli CV. Poiss. XYTIT p. f- 8.

Coblt. eorpore elongato compreïso, altitudiae 8 ad 8^r in cjns

longltudine, latitudine 2J- ad 3 in ejus altltudlne, capite convexo

8 ad 9 in longitudine corporis; altltudlne capitis 1|- circiter in

cjus longltudine; oculls mialmis in anteriore dimldio capitis sltis

rostro rotundato; splnls suborbltalibus utroqne latere 2 sub ocu-

lo sitls, splna posterlore splna anteriore longlore; clrrls maxIUa-

ribus 6 carnosis oeulum non vel vix attingentibus; squamis oculo

nndo vix conspiculs; linea doi-sali vix convexa ; plnna dorsalipin-

nas ventrales inter et analem inserta, anali plus quam ventrali-

bus approxlmata, rotundata, eorpore humiliore; pectorallbus, ven-

tralibus et anali rotundatls; pectorallbus capite paulo , ventralibus

capite nmlto brevlorlbus ; anall eorpore bumlllore; candall trun-

cata angulls rotundata 9 circiter in longltudine corporis; colore

eorpore rosco- viridi, dorso lateribusque fasclls 12 ad 14 latis trans-

vei'sis fuscxs; pinnis flavescente-roseis; caudali diraldlo basalifusca.
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B. 3. D. 1/7. P. 1/8. V. l/G. A. 1/7. C. IG et lat. brev.

Syn. Acanthoplithalinus fasdatus V. I:Ias3. Ali^era. Konst- en

Letterb. 1823. ]5uTlet. Fërussac 1824.

Loche de Kuhl CV. Poiss. XVIII p. 58.

Serowot Sundan.

Habit. Batavia , ia fluviis.

Longitudo 20 speciminura 72'" ad 80'".

Aanm. Bij mijne voorwerpen vind ik de staartvin niet

uitgerand, zooals de lieer Yaleuciennes aangeeft.

Cohiiis Easselüi CY. Poiss. XVIII p. l>6.

Cobit. coi'pore elongato antice subcylindraceo postice compresso,

altitudiue 6 ad 7 in ejiis longitudine; capifce convexe 6 in longi-

tudine corporis; altitudine capltis \\ circiter in ejus longitudine;

oculis diametro 6 ad 7 in longitudine capltis, in anteriore dimidio

capitis sitis; rostro obtuso convexo; spinis suborbitalibus utroque

latere 2 sub oculo sitis, posteriore longiore; cirris 8 oculum non

vel vix attingentibus; linea dorsali leviter convexa ; squamis oculo

nudo conspicuis ; pinna dorsali pinnas ventrales intcr et analem

sita, ventralibus multo magis qaam anali approximata, rotunda-

ta, obtnsa, corpore non vel vix altiore; peetoi-alibus capite vix

brevioribus ventralibus vix longioribus ; anali rotundata corpore

hurailiorc; caudali truncata angulis rotundata, 5 ad 5| in longi-

tudine corporis; corpore superne viridi, iuferne margaritaceo ; vitta

cepbalo-caudali fusca; dorso maculls parvis fuscls; vitta ocalo-ma-

xillari fusca; piunis flavescente- vel roseo-hyalinis puuctis fuscis

variegatis.

B. 3. D. 1/7. P. 1/7. V. 1/7. A. l/G. C. U vel 16 et lat. brev.

Syn. Jjodie de Hasselt CV. Poiss. XVIII p. 56.

Djeler et Serowot Sundanens.

Habit. Batavia, Buitenzorg, Tjampea, Tjilankahan, Java in-

sulae, in fluviis.

Longitudo 14 speciminum 34'" ad 39'".
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Aanm. Het vormoedcii van den lieer Valencicnncs is juist,

dat deze soort 8 cirri bezit. De staartvin is echter niet uit-

gesneden. De soort schijnt niet veel grooter te worden dan

mijn grootste voorwerp.

OPIIISUROIDET.

MuraenicUthjs SchuUzel Blkr.

Muraenichth. corpora antlce cyUndracco
,
postico compresso , al-

titudine 26 circiter in ejus longitudine; capite acuto 7 et paulo

in longitudine corporis, quadruplo fere longiore quara alto; oculi.s

diametro 12 circiter in longitudine capitls; naribus auterloribus tu-

bulatis, posterioribus paulo ante oculi raarginem anterlorem in la-

bio superiore perforatis; rostro acuto, convoso, oculo duplo fere

longiore, paulo ante maxlllam inferiorem prominente ; poris rostra-

libus vel perlorbltalibus conspicuis nullis ; rictu post oculum pro-

ducto '2\ circiter in longitudine capitis; dentibus conicis acutis;

dentibus palatinis et inframaxillaribus inaequalibus anterioribus

triseriatis ceteris biseriatis ; dentibus nasalibus in tburmam ovalem

collocatis centralibus peripliericis longloribus; dentibus vomerinis

biseriatis antlcis tliurmae dentlum nasali contiguis; apertura

bi*anclilali oculo vlx majore, lineae ventrali approxima,ta ; li-

nea laterali conspicua, tubulls conspicuis notata; pinna dorsali

postice in 2* quarta corporls par te incipiente, corpore triplo cir-

citer liurailiore; anali postice in corporls dimidio anterlore inci-

piente dorsali altiore; caudall acutluscule rotundata ; colore corpore

superne dllute virldl, iaferne margaritaceo ; pinnis flavescente-hya-

linis; corpore superne fuscescente arenato.

Habit, Karangbollong , Java australis, in marl.

Lougitudo speclmlnis iinici 95'".

Aanm. De onderwcrpelijke is de de vierde soort van Mu-

raenichthys , -welke mij is bekend geworden. Zij is het naaste

verwant aan Muraeniclithys gymnotus Blkr van Amboina

(Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. II 8^ Bijdrage Amboina p.

90) , bij welke de rugvin insgelijks een weinig achter den
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anus begint, doch bij welke de hoogte des L'gcliaam onge-

veer 32 maal gaat in zijne lengte, de kop 10} maal in de

lengte des ligchaams , de bekspleet o 3 maal in de lengte

des kops , enz. Het is mij niet gelukt de tedere rinstralen

naamvkeurig te tellen.

Ik noem de hier beschrevene nieuwe soort ter eere van den

lieer J- F. Schultze, adsistent-resident van Ambal , aan wien

ik eene belangrijke verzameling visschen van de zuidkust van

Java te danken heb, bij w^elke deze soort zich bevond.

BALISTEOIDEI.

Monacantlms isogramma Blkr.

Monac. corpore oblongo compresso, diametro dorso-anali 2|

circiter in ejus longltudine absque filo caudali; latitudine corpo-

ris 3i circiter in diametro dorso-auali ; capite acuto 4 et paulo

ia longitudine corporis absque filo caudali , multo altiore quam longo

;

oculis diametro Si circiter in longitudine capitis, plus diametro

|- a linea rostro-frontali remotis; linea rostro-frontali declivi rec-

ta inferno tantum concaviuscula ; rostro acuto oculo plus duplo

longiore ; dentibus utraque maxilla serie externa 6 acutis, anticis apice

obliquis vel eraarginatis , angularibus rotundatis; apertura bran-

cliiali ante basin pinuae pectoralis superiorera desinente, oculo

nou vel vix longiore; squamis toto corpore parvis, singulis spi-

nulis parvis scabris, spinulis postrorsura curvatis longitudiualiter

seriatis, unde corpore quasi longitudiualiter striato; linea laterali

inconspicua; cauda setis vel spinis majoribus nullis; spina dorsali

supra oculi partem posteriorem iuserta, acuta, rostro longiore,

sat gracili, scabra, postice utroque latere dentibus mediocribus

deorsura spectantibus armata; pinnis, caudali excepta, radiis

omnibus simplicibus; dorsali radiosa antice elevata acutiuscula

non emarginata, diametro dorso-anali minus triplo humiliore;

pectoralibus acutiuscule rotundatis, capite multo minus duplo

brevioribus; ventrali triangulari squamis majoribus polyacanthis

valde scabra , spina infra pinnam convexiusculam prominente den-

tibus mediocribus armata; anali obtusa rotundata antice quam

postice altiore diametro dorso-anali plus triplo humiliore ; eau-
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dall po.?Llce-convGxa obtusangula radio subsupsro in filum plana

multo breviorem producto; coi-poi'e aurantlaco-umbrmo , fuscesccn-

te irre^-ulariter nebulato; pinnis radiis auvautlacls, membrana coeru-

lescente-byalinis ; caudali vestigüs fasciarum 2 transversai'um

fuscescentiiim.

B. 5. D. 2-31 ad 2-33. P. 13. A. 31 ad 33. C. 1/10/1.

Habit, Batavia, in marl.

Lont'-Itudo 2 speclnilnum absque filo caudali 92'" et 95'".

Aanm. De;i3 soort belioort tot de groep van Monacan-

tlius clioiroceplialus Blkr, Monacantlius ncmurus Blkr en

Monacanthus komuki Blkr enz. , van welke zij echter ge-

makkelijk te onderkennen is aan de eigenaardige vorm en

plaatsing der schuLdoorntjes, welke het llgchaara een over-

langs gestreept voorkomen geven. Bovendien valt het bij

vergelijking van deze soorten met elkander terstond in het

000", dat het ruwe der huid veel grover is bij de onder-

werpelijke. Bij Monacanthus sulcatus HolL zijn de doorn-

tjes insgelijks op overlangsche reijen geplaatst, maar de af-

beeldin*^, door den heer Hollard van Monacanthus sulcatus

gegeven, wijkt in meerdere opzigten van mijne voorwer-

pen af, voornamelijk ten opzigte van de grootte der door-

nen en het vaneenstaan hunner reijen veel korteren rug-

doorn, enz. Ik heb den soortnaam raijaer voorwerpen ont-

leend aan de regelmatige overlangsche strepen , door de

beschi'evene schubdoorntjes gevormd.

Scripsi Batavia CaUndis Janxtarii mdccolvi ad

AprtUs MDOCCT.VIT.
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TOT DK KENNIS DER

JCHTHyOLOGISCHE FAUNA

SANGI-EILANDEN.

ip. O Si B<: s: Ei Ij: ic.

De heer A. F. J. Jansen , resident van Manndo , aan wlen

de zoölogie van Xoord-CeleLes groote A"t'rp]igti]]g lieeft door

de belangrijke verzamelingen , ^velke, door zijnen invloed, in

de residentie Manado zijn daargesteld , Leeft de wetenscliap

op nieuw aan zich verpligt door de toezending van een groot

aantal visclisoorten
,
gevangen aan de kusten der Sangi- of

Sanglr-eilanden , Avelke zich ten noorden •\an Celcbes uit-

strekken tussclien den 2'^ en 4'^ graad noorderbreedte en al-

zoo tot de meest noordelijk gelegene nederlandsche bezittin-

gen in den Indischen Archipel behooren.

Yan deze eilanden was tot nog toe
,
gelijk in de meeste

ook in een ichthvologisch opzigt tot heden toe niets

bekend , zoodat door de rijke verzameling van den lieer Jan-
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sen , eene niet onbelangrijke schrede gemaakt wordt in dezen

tak van kennis.

De sangische visclisoorten , in de verzameling van den

heer Jansen bevat, beloopen niet minder dan 133, t. w.

1 Cheilodipterus quinquellneatus CV., Nat. Tijdsclir. Ned. Ind.

IJl p. 253.

2 Apogou baudanensis Blkr, ibid. VI p. 95.

3 )) kallopterus Blkr, Act. Soc. Scicnt, Ind. Neerl. I

Visscb, Manacl. p. 33.

4 » koüomatoclon Blkr, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. IV p. 131.

5 » nionochrous Blkr, Act. Societ. Scient. Ind. Ned. I

Viösch. Manad. p. 31.

6 » novemfasciatus CV., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III p. 113.

7 )) orbieularis K. v. II. Act. Societ. Scient. Ind. Neerl.

I Vissch. Amb. p. 28.

8 » sangiensis Blkr, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XIII p. 375.

9 Apogonichtliys polystigma Blkr, ibid. III p. G96, VI p. 481.

10 Ambassis urotaenia Blkr, ibid. III p. 257,

11 Grammistes orientalis BI. Schn. ibid. IV p. 105.

12 Serranus hexagonatus CV., ibid. VI p. 191.

13 » Hoevenii l^lkr, Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p, 36.

14 » Jansenii Blkr, Nat. T. Ned. Ind. XIII p.37G.

15 )! marginahs CV., Verb. Bat. Gen. XXII Perc. p. 31.

IG » myriaster CV., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VI p. 192.

17 » spilurus CV., ibid. VI p. 322.

18 » urodelus CV., ibid. VII p. 38.

19 Mesoprlon bottonensis Blkr, ibid. II p. 170, VI p. 52.

20 » fulviflamma Blkr, ibid. III p. 544.

21 » marginatus Blkr, ibid. III p. 554.

22 » monostigma CV., Verh. Bat. Gen. XXII Perc. p. 42.

23 Cirrhitcs arablycephalus Blkr, Nat. T, Ned. Ind. XIII p. 378,

24 » pantherlnus CV., ibid. II p. 232.

25 Priacanthus Blochii Blkr, ibid. II p. 174, IV p. 45G.

26 Holocentrum melanotopterus Blkr, ibid. IX p. 302.



— 371 —

27 Holoceutrum leonoides Blkr, Verli. Bat. Gen. XXII Perc. p, 54.

28 » oriëntale CV., ibid. p. 53.

29 » punctcatisimum CV., Nat. T. Ned. lud. IV jx 218.

30 » sammara CV,, ibid, III p. 555.

31 Myripristis adustus Blkr, ibid. IV p. 108,

32 )) parvidens CV. ?, ibid. II p. 231.

33 )) praliuius CV., ibid. II p. 231.

31 Sillago malabarica Cuv. ;=; Sillaga acuta CV. , Verli. Bat. Gen.

XXII Perc. p. Gl.

35 Percis cylindrica CV, Nat. Tijdsclir. Ned. lud. II p. 205.

36 1) tetracanthus Blkr, ibid. IV p. 458.

37 Spliyraena Forsteri CV, Verli. Bat. Gen. XXVI Spliyr. p.

13, Nat. T. Ned. Ind. VII p. 421.

38 Upeneus oxyceplialus Blkr, Act. Soc. Sclent. Ind. Ncerl. I

Visscli. Manad. p. 45.

39 MuUoldes vanicolensis Blkr, Nat. T. Ned. Ind. IV p. GOl.

40 Upeneoides vittatus Blkr, Act. Soc. Scient. Ind, Neerl. II 8c

Bij dr. Amb. p. 42.

41 Pterois volitans CV., Verh. Bat. Gen. XXII Sclerop. p. 7.

42 Scorpaena bandanensis Blkr, Nat. Tijdsclir. Ned. Ind. II

p. 237, III p. 698.

43 Scorpaenodes polylepis Bllcr ;r:i Scorpaena polylepis Blkr, ibid.

II p. 173.

44 Diagramma lineatum CV., ibid. IV p. 112.

45 Scolopsides bilineatus CV., Verli. B. Gen. XXIII Sciaen. p. 28.

46 » lineatus QG. , Nat. Tijdsclir. Ned. Ind. Vp. 73.

47 Lctlirinus opercnlaris CV. , Verli, B. Gen. XXIII Spar. p. 11.

48 Gerres filamentosus CV,, ibid. XXIII Maen. p. 10.

49 Cliaetodou auriga Forsk.,Nat. Tijdsclir. Ned. Ind. V p. 161.

50 » biocellatus CV, ibid. VI p. 213, XI p. 403.

51 » lunula CV., ibid. VI p. 57.

52 » vagabundus BI. Verh. B. Gen. XXIII Cliaet. p. 18.

53 » virescens CV., ibid. p. 17.

51 Platax vespertilio Cuv. ;z;Platax Blocliii CV., ibid. p, 27.

55 Pemplieris moluca CV., ibid. p. 30.

56 Toxotcs jaculator CV., ibid. p. 31.



57 Tbyrsites proincLlieoides Blkr, Act. Suc. Scleut. lud. Neerl. I

A^issch. Amb. p. 42.

58 Decapterus macrosoma Blkr, Verli, Bat. Gen. XXIV Makr.

p. 87, Nat. T. Ned. Ind. I p. 358.

59 Caranx Forsteri CV., ibid. p. 57, ibid. III p. 1G4.

CO Ampbacantbus guttatus BL, V. Bat. Gen. XXIII Teutb. p. 10.

61 Acautburus matoides CV., ibid. p. 12.

62 » strigosus Beau. Nat. T. Ned. Ind. IV p. 264, VI p. 102.

63 1) triostegus CV., Verb. Bat. Gen. XXIII Teiilb. p. 1.3.

64 Naseiis amboincnsis Blkr ;=j Keris araboincnsis Blkr, Nat. T
Ned. Ind. III p. 272.

65 » lltui^atus CV., ibid. III p. 7G3.

66 Mugll ceramensis Blkr, ibid. III ix 609.

67 Salarias cyauostigma Blkr, V. Bat. Gen. XXII BI. Gob. p. 18.

68 " guttatus CV.?, Nat. T. Ned. Ind. XIII p. 379.

69 » beteroptcrus Blkr, Act. Soe. Scient. Ind. Neerl. II

8e Bij dr. Amb. p. 65.

70 )) perlopbtbalmus CV. , Nat. T. Ned. Ind. IV p. 267.

71 '» pbaiosoma Blkr, ibid. VIII p. 317.

72 )) quadripinnis CV. ;=; Salarias priaraensis Blkr, Verli.

B. Gen. XXII BI. Gob. p. 19, Nat. T. N. Ind. IV p. 2G8.

73 Eleotriodes sexgultata Blkr ;=: Eleotris sexguttata CV., Act.

Soc. Sc. Ind. Neerb III 6e Bijdr. Sum. p. 42.

74 Goblus pbalaona CV., Nat. T. N. Ind. II p. 244.

75 )) periopbtbalmoldes Blkr, ibid. I p. 249.

76 >' puutaugoidcs Blkr, ibid. V p. 242.

77 " spbynx CV., ibid. VI p. 103.

78 Anteunarius mimmifer Blkr, ibid. VI p. 497.

79 Fistularia immaeulata Comra. , ibid. III p. 281.

80 Ampbisile scutata Cuv., ibid. II p. 245.

81 Cicblops melanotaenia Blkr, ibid. IV p. 765.

82 » spilopterus Blkr, ibid.V p. IGS.

83 Plesiops coeruleolineatus Rüpp. , ibid. IV p. IIG.

84 Pseudocbromis fuscus Muil. Troscb. , ibid. Hl p. 708, IX p. 69-

85 Pomacentrus littoralis K. v. II,, ibid. IV p. 483.

86 » notopbtbalraus Blkr, ibid. IV p. 137, Act. Soc. Scieut.
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iud. Neerl. I Vissch. Man. p. 51.

S7 Pomaceutrus pavo Lac. , Nat. T. Ned. Iiul. II p. 2i7.

Ö8 » taeuiops CV., ibicl. V p. 512.

89 Duscyllus aruanus CV, ibid. VI p. 108.

90 n polyacanthus Blkr, ibid. IX p. 503, Aot. Soc. Sclent.

Iud. Neerl. II 8e Bijdr. Amb. p. 71.

91 Glypliisodou antjerius V. Hass , Nat. T. N. Ind. IV p. 286,

VII p. 48, VIII p. 454.

92 n bengalensis CV, Verli. Bat. Gen. XXt Labr. Cten. p. 1 1.

93 » lacrymatiis QG , Nat, T. Ned. Ind. VIII p. 303.

94 )) ralitl CV., ibid. III p. 2ö7.

95 n septemfasciatus CV, ibid. III p, 582,

9G i> xantluirus Blkr, ibid. V p. 315.

97 )) uniraaculatus CV., ibid, IV p. 284.

98 Heliases ternatensis Blkr, ibid. X p 377.

99 Labroldes paradiseus Blkr, ibid. II p. 249 ( ncc S3'non. ).

iüO Cliellio liemicluysos CV, ibid. II p 255.

iOI JuUs (Jiilis) amblyceplialus Blkr, ibid. XI p. 83.

102 » ( " ) dorsallsQG, ibid. III p 5G4.

103 » ( " ) Jansöiüi Blkr, Act. Soc. Scient. lad. Neerl. I.

Visscli. Man. p. 55.

104 >• ( " ) lunaris CV., Verli. Bat. Gen. XXI Gladsch.

Labr. p. 28.

105 )) ( » ) quadricolor Less. Act. Soc. Sclent. Iud Neerl.

I VIssch. Man. p. 55

lOG i> ( Ilaliclioeres ) balteatiis QG, N. T. Ned. Iud. II p. 253.

107 ;. { » ) casturi Blkr, ibid. III p. 768.

108 )> ( ') i elegaus K. v. II., ibid III p. 289.

109 » ( " ) liortulanus CV., ibid. IV p. 486.

110 )i ( " ) Ilyrtiü Blkr, Act. Soc. Scieut. Ind. Noerl. I

Vissch. Man. p. 60.

UI " ( >' ) kallosoma Blkr, Nat. T. Ned. Ind. III p. 289.

112 )i ( '» ) inelauurus Blkr, ibid. III p. 215, var. V,
i).

87.

113 >. ( '» ) pliekadopleura Blkr, Verh. Bat, Gen. XXII
Ichth. Bali p. 8.

3e SERIE DL III. 25
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lli Juli.^ (llalicliocres) polyophtlialmus ]jlkr, Nut. T. Neil. Ind.

III p, 731.

115 'I { )) ) Renardl Blkr, Ibld. II p. 253,

IIG .> ( )> ) spilurus IJlkr, ibi.1. If p. 252.

117 Noviiciilu lloedüi Blkr, Act. Soc .Sc. Ind. NecrI. I VI<8ch.

Anilj. p. 50.

118 » julloides Blkr, Nat, T. Xud. Ind. Il p. 251.

II'J Chc'ilinus decacantliu.g Blkr, ibid. Il p. 25G.

120 » celeLicu3 Blkr, ibid, V p. 17 J.

121 Scariis sumbaAveiLsis Blkr, ibid. XI p. 101,

122 Callyodon liYpselo.soma Blkr, ibid. VIII p. 425.

123 PIolüSUS anguillavi.5 Cuv. ;=; Floto.sns lineatus CV., Verli. Bat.

Cren. XXI Silnr. bat. p. 57.

124 Belone luaorulcpis Blkr, Nat, T. N. Ind. XII p. 225.

125 Ileinirampbus dispar CV,, ibid, VI p. 408.

126 " Kn?,sellii CV., Verh. Bat. Gen. XXIV Snoek. p. 17-

127 yaiirus .«ynodu3 CV., ibid. XXIV Cliir. etc. p. 28, Nat. T.

Nfd. Ind. II p. 257.

128 Saurida ncbulosa CV., ibid. XXIV Cliir. etc. p. 30, ibid. III

p. 202.

129 Muraena griseo-badia Richds., Nat. T. Ned. Ind. VIII p. 325.

130 Balistes armatus Lac. ibid. II p. 224, A^'erli. Bat. Gen. XXIV
Balist. p. 16.

131 " lineatus BI., ibid. II p. 260, ibid. XXIV Balist. p. 14;

132 » praslinus Lac, Verh. Bat. Gen. XXIV Balist. p. 14.

133 Anosniius Ut-nnetti Blkr ;=; Tropidiclitliy.s Bennetti Blkr, Nat,

T. Ned. Ind. VI p. 501.

Alle de genoemde soorten zijn nieuw voor Je kenin's der

Sangi-eilanden. Op vier na, bezat ik ze echter reeds alle,

zijnde slechts Apogon sangiensis, Serranus Jansenii, Cirrhi-

tes ambJycephalus en Salarias guttatus nieuw voor mijn

kabinet. De drie eerste dezer soorten zijn tevens nieuw

voor de wetenschap, terwijl do \ierclc mij Auurkomt de/^eli-
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Je te zijn uls Salarias guttatus CV. vau Vanikulo , ^vat ik

echter iiiet met zekerheid kan bepalen.

De beschrijvingen der vier bedoelde soorten laat ik hier

volgen.

CHEILODIPTEROiDEI.

ji2>0(jon sanyiiJnsls Ijlkr.

Apog. corpore oblongo comprcsso, altitiuline 3 et paulo iii ejiH

longitudhie, latitudliie 2? circlter ia ejus altitudine; capite 3^ cir-

citer ia longitudine corporis , longiore qiiani alto; oculid diametro

S fere ia longitudine capltis, plus diametro \ distantibus; orbitis

scabriusculis ; osse suborbitali , crista praeoperculi iutramarginali,

suboperculo, interoperculo osseque suprascapulari edentulis; linea

rostro-frontali declivi rectiuscula; maxilla superiore sub medio oculo

desineute; dentibus parvis pluriseriatis subaequalibus, vomerinis

in tliurmara ^ formem, palatinis utroque latere in tliurmam graci-

lem collocatis; praeoperculo rotundato marginc dentieulls minimis

ope lentis bene conspiculs; squamis lateribus 25 p. m. in serie

longitudinali , 9 vel 10 in serie transversali; linea laterali singu-

lis squamis tubulo simplice basi superne et interne processu obtu-

so munito notata ; linea dorsali elevata linea ventrali multo con-

vexiore; pinna doi'sali spinosa dorsali radio.sa vix liumiüore, spinis

gi-acillimis o* ceteris longiore corpore multo minus duplo liumillore;

dorsali radiosa acuta non emargiuata corpore multo liumillore;

veutralibus acute rotundatis 4/r circiter, ventralibus acutis 5^ cir-

citer, caudali emargiuata lobls aeutiuscule rotundatis 'ói circiler

in longitudine corporis ; auali augulata vix emarginata dorsali ra-

diosa paulo humiliore ; colore corpore superne aureo-roseo interne

dilutiore; iride flava fusco tincta; fascia rostro-oculo-operculari

lata profundo iusca; cauda ad basin pinnac caudalis macula parva

rotunda fasco-nigra in linea laterali ; pinnis roseis ; dorsali spinosa

fusco arenata; auali membrana inter singulos radios ocellis aliquot

xuargaritaceo-coerulüis.

B. 7. D. 6—1/9 vel 6—1/10. F. 2/11. V. 1/5. A. 2/8 vel 2/9.

C. 1/15/1 et lat. brev.
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Ilublt. lus. Saugl, iu marl.

]>ungitudü .spccimini.s luilui 81'".

Araim. Mijn voorwerp Levindt i;lcli in geen"' te goeden toe-

stand van LcwarJng. Ook op liet vlies der straalaclitige rug-

vin en der aarsvin schijnen zich dergelijke parelblaauwe

vlekjes te bevinden als op het aarsvinvlies , hoezeer de be-

schadigde toestand der vinnen zulks niet met zekerheid laat

bepalen.

De soort staat in verwantschap tusschen Apogon melano-

rhynchos Blkr en Apogon amboincnsis Blkr, en heeft nog

de meeste overeenkomst met laatstgenoemde. Zij is er ech-

ter nog gemakkelijk van te onderkennen door hare betrek-

kelijk veel langere en dunnere rugdoornen , niet uitgehold

profiel, ongetand bovenschouderbladsbeen
,
parelkleurige aars-

vinvlekken , enz.

SERRANOIDEI.

Serranus Jansenii Blkr.

Serran. corporo oblonge compresso, altitudine 4 ferc in ejus

lono-Itudine, latltudine 2 circitcr ia ejus altitudine; capita couvexo

ö.i- circiter iu longitudine corporis; altitudine capltls 1| circlter

in ejus longitudine; oculis diametro 4 et paulo in longitudine ca-

jjitls; linea i-ostro-dorsali convexa; rostro superne tantum squa-

raoso; maxUIa superiore maxilla inferiore breviore , valde post ocu-

luni producto , 1 \ circiter in longitudine capltls ; osse suprasca-

pulari squamis conspicuis nullls; osse intei-maxlllari dentibus plu-

rlseriatls, serie externa conicis, sei'Iebus internis setacels antico

longlorlbus in thurraas 2 collocatis et insuper canluis 2 magnis;

maxilla inftriore dentibus antice plurlseriatis caninis nidIi3,po3-

tice biserlatls, dentibus serie interna ceteils iüngiorlbus, laterali-

bu3 subulatls elongatis inaequalibus ; riotu sat obliquo ;
praeoper-

culo übtusangulo, angulo rotundato, margine inferlore edentulo,

rnurglue posteriore couvexo auguloquc conspicuc deututo, dentibus
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p. m. 2G angularlbus cetevla majoiübus; suboperculo Interopei'cu-

loque edeutulis; ot)3reulo spluis 3 spina media spiiils ceteris lon-

glore; dorso elevato veutre multo convexiore ; linea laterali regu-

laritei' curvata; squamls lateribus 95 p. m. in serie longitudinali

;

piuna dorsali spiuosa dorsali radtosa humiliore, spinla mediocri-

bu3 1*, 2" et ultima exceptis, subaequalibus covnore plus daplo

humilioribus
,
postica ceteris longiore spina 1" duplo circiter lon-

giore, niembrana inter singulas spinas emarginata non lobata;

dorsali radiosa obtusa rotundata corpore minus duplo humiliore;

pectoralibus obtusis rotundatis 4* circiter, veutralibus acutiuscu-

le rotundatis C| ad 6{-, caudali obtusa valde convexa 5 et paulo

ia longitudine corporls; anali obtuse rotundata spina media spiuis

ceteris longiore corpore multo plus duplo liumiliore ; colore corpore

superne fuscescente- vel umbrino-viridi interne aurantiaco vel dilute

roseo, ubique dense maculis fuscis plerisquehexagonis obsito; raa-

xilla iuferiore fasciis 4 latis transversis fuscis ; pinuis aurantiacis

maculis plerisque rotundis fuscis variegatis, maculis fuscis dorsali

radiosa, ventralibus, anali et caudali sat magnis, centro macula

parva nigra notatis, maculis pinnis pectoralibus parvis in series

6 p. m. transversas disposltis.

B. 7. D. 11/U vel 11/15. P. 2/17. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9.

C. 1/13/1 vel 2/13/2 et lat. brev.

Habit. Ins. Sangi, in mari.

Longitudo speciminis unici 106'".

Aanm. In kleurteekening is de onderwerpelijke soort zoo

na verwant aan Serranus liexagonatus CV. en Serranus

stellans Riclids. (1), dat men haar ligtelijk voor identisch

met een dezer belde species zou kunnen houden. De don-

kere rug- en aarsvin- en staartvinvlekken hebben evenwel

dit bijzonders, dat zij elke in het midden eene nog veel

donkerder vlekje hebben , terwijl er de onderkaak met 4

(1) Ik teeken hier aan, dat in mijne bcsclirijviug van Serraiuis stellans (Act.

Soc. Scient. luJ. Ncerl. I Vissch. Ainb. p. 29) ah di-ulcfuut ingeslopen is, dat de

diameter \an het oog "2 et paulo" zou gar.u in de lenijtc van den kop^ iietwelk

moet 7.ijn * 4 et paulo".
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))ruino dwriTsclie bniKlen ireteekeml is. ^NFanr bovendiVii on-

derscheidt ;;^icli de boven beschrevene soort door de afwezig-

lieid van hondi^ttiuden in de onderkardc en door de prieni-

vonni^e gedaante der tanden van de binnenste rei der on-

derknak.

liet is mij aangenaam de/.e soort te kunnen opdragen aan

mijn'' vriend den heer A. J. h\ flansen, resident van AFa-

n:;d(), aan wi^.Mis zuclit tot be\ordering der keunis van de

natuur der uitgt^strekle gewesten, welke ouihn' zijn gozag

zijn gepbiatst, de wetenscliaji de eerste kennis der vischfau-

na van de Sangi-eikinden, even als die van de hier besclire-

vene sooi't, heeft te danken.

CIKlilIITEOIDEL

Cirrhites avtLI^ccp/ialus Llkr.

Clrrhlt. corpore oblongo corapresso, altltiKliiie oj clrciter ia

ejus longitudine, latltudine 3 tere in ejus altltudine; capite obtuso

convexe 4 et paulo in longitudine corporis, paulo altiore quam

lonoo; oculls diametro 3} circiter in longitudine capitis, diametro

cii'cltcr distantibus; lluua rostro-dorsali rostro et vertice con-

vexa ; naribus antoriorlbus tubulatls tubulo ümbriatls ; rostro ob-

luso oculo brevlore; osse suborbltall sub oculo ocull diametro multo

Imniillore; maxIUIs aequalibus, sujierlore sub ocull margine poste-

rlore dcslnente 2 fere in longitudine capitis; dentibus maxillls plu-

rlserlatis serie extcrna conicis serlebiis internis majoribus ; maxilla

superlore antice canlals 2; maxilla inferlore medio clrciter iitro-

que ramo cauino unico; dentibus vomerinis parvis in vittam ^
tbrmem vel subsemllunarem disposltis

;
praeoperculo rotundato

margine posteriore denticulis 40 p m. subaequalibus parum con-

spicuis; operculo postice spina plana; linea dorsali elevata valde

couvexa; linea ventrall reetiuscula; squamis cycloidels, laterlbus

4ö p. m. in serie longltudliiali ; linea laterali parum curvata tu-

buUs brevibus iiotata; pinna dorsali prutunde emarginata; dorsali

pavtc spinosa parte radiusa multo humlliore, spinis mediocribus me-

diis ceterls lougioribus corpore triplo clrciter huaiilioribus, membrana
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intorsplnali mediocriter incl.sa, uec lobata, nee penicilligvra ; dor-

sali radio,'?a anguIaLa autice aouta corpoi'e minus duplo liuiniliove

ladio 1"^ fisöo radiis ceteris longiore, postice angulo rotunduta;

piauis pectoralibu.s subrhomboideis 5 et paulo, ventralibus sub

mediis pectoralibus iusertls 6| circiter, caudali convexo-trunca-

tluscula angulis acuta 5 tere iu longitudine corporis; anali obli-

que rotundata postice angulata spinis validis , media eeteris lon-

giore parte radiosa bumiliore; coloi'e corpore aurantiaco-rubro;

macula postoculari fusca anuulo am-eo cincta; corpore vittis 16

p. m. longitudinalibus fuscescentibus ; pinnis aurantiaco-roseis ?

B. 6. D. 10/11 vel 10/12. P. 2 simpl. + 5 fiss. + 7 simpl.

V. 1/5. A. 3/6 vel 3/7. C. 1/13/1 et lat. brev.

Ilabit. Ins. Sangi, in mari.

Longitudo speciminis unici 99'".

Aanm. De oiulerwerpelijke Cirrliites is kenljaav, behalve

aan haren stompen en hoogen kop en hoogen bollen rug,

aan de afwezigheid van vlokken op kop en ligchaam , en aan

de talrijke smalle overlangsche bruine bandjes , van welke er

zich een bevindt op elke schubrei des ligchaams. De toestand

van bewaring der vinvliezen kat niet toe te bepalen of zij

gevlekt of eenkleurig geweest zijn.

BLENKIOIDEL

Salarias guUaéus CV. Poiss. XI p. 228?

Salar. corpore elongato compresso, altitudine 5| circiter iu ejua

longitudine absque piuna caudali, latitudine (capite) IJ circiter

iu ejus altitudine; capite truncato convexo 5 1- ad 51 In longitudine

corporis absque pinna caudali, paulo tantum longiore quam alto

ac lato; fronte couvexa; i-ostro obtuso truncato vix ante frontcm

prominente; oculls diametro 3| circiter in longitudine capitts; ver-

tice cirrls vel crista nullis; nucha utroque latere, orbita, naribus-

quc anterioribus cirro simplice, cirris nuchali et nasali oculo multo

brevioribus, orbitali oculo non breviore ; maxilla iaferiore utro-

quo latere canino curvato bene conspicuo ; labio superiore non-

crenato; cute laevi lineam lateralem et lineam dorsi inter dense oblis

que transvcrsim striata; linea latcrali post apicom pinnae pectorali
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deflexa, post anum vlx vel non conspicua; pinna clorsali partein

ppinosam intcr et radlosam paulo emarglnata, parte spinosapartc

j-adiosa luimiliore radio i^roducto niülo, parte radiosa corpore

Immiliorc postice cnm radils caudalis lateralibus tinita; pinuir?

pectorallbus obtusis rotundatis 5 circiter, ventralibus 8 clrcitcv

in longitudine corporis absrpie pinna caudall; anali dorsali hnmi-

Itore, membrana inter singnlos radlos valdoinclsa; caudali (specl-

mine descripto maxima parte abrupta) ; colore corpore superne oli-

vascente, inferne margaritaceo-roseo ; capite, dorso lateribusque

niaculis rotundiusculis violaceo-fuscis et margaritaceis variegati?

;

pinna dorsali aiirantiaco-flava, parte spinosa singulis spinis maculis

2 vel 3 rotundiusculis violaceo-fusois, parte radiosa vittis violaceo-

fuscis obliquis postrorsum adscendentibns ; pectorallbus dilute au-

rantiacis, radiis plus minusve violascentibus vel violascente varie-

gatis; ventralibus violascentibus basi aurantiacis; anali auranti-

uca inforne violascente, vittis 2 longitudinalibus violaceo-fuscis;

caudali aurantiaca maculis violaceo-fuscis variegata.

B. 6. D. 13/17. P. 11. V. 2. A. 19 vel 20. C, 20 vel 21 lat.

brev. incl.

Synon. Salar'ias a goutLelettes CV. 'Foiss. XI p. 228?

Ilab. Ins. Sangi, in mari.

Longitudo speciminis unici absque pinna caudali 12G'".

Aanm. liet komt mij zeer -waarscliijiilijk voor, dat het

liicrboven beschreven voorwerp behoort tot de soort, door

Quoy en Galmard bij Yanikolo gevonden en ter boven aan-

goliaalde plaatse onder den nar.m van Salarias guttatus be-

schreven, komende die beschrijving, welke trouwens naar

veel kleinere voorwerpen genomen is, nagenoeg volkomen

met de hier ireoevene overeen, hoezeer er de overlangsche

aarsvinbanden niet vermeld zijn.

Bij mijn voorwerp zijn de straalachtige rugvin en de

jïtaartvin zeer beschadigd.

Scripsi Batavia Calcndls Aprilis MDCCCLTII.
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NIEUWE VERZAMELING VISSCHEN VAN
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De eerste iclithyologische kennis van Batjan dagteekent

eerst van het jaar i85é. De heer Jkhr C. F. Goldmann

,

gouverneur der Molukken , deed mij de eerste vischverza-

meling van Batjan geworden , over welke ik verslag uit-

bragt in het v'^ deel (1854) van het Natuurkundig Tijd-

schrift voor Ncderk^ndsch Indië (1). In dat verslag was

nog slechts sprake van 71 vischsoortcn. Kort daarna, in

het begin van 1855, deed de heer Goldmann mij nog een

aantal Batjansche visschen toekomen , in welke ik aanleiding

vond tot het opstellen van eene nieuwe bijdrage over Batjau's

visschen (2) , in welke het cijfer der bekende soorten van

dat eiland gebragt werd op 83. Eenige weken later ge-

werd mij op nieuw verzameling van hetzelfde eiland, door

de welwillendheid van den heer J. G. T. Bernelot Moens,

in welke zich niet minder dan 52 soorten bevonden, wel-

ke in de verzameliniien van den heer Goldmann niet wa-

(1) Bijdrage tot de kcnuis der iclitliyologisclie fauna vnii Batjnn 1. c. p. 859— 37S.

(2) Tweede Bijdrage tot de kennis der ichtliyologische fauna van Batjan. Zuct-

watmifsclieu. \at. T. Ned. Tud. 1)1. IX 1S5Ó p. 19: -202.
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ren aaiT^etrofTen en waardoor al/,oo liet cijfer der Lekende

visschen van liet eiland klom tot 135 (1).

Tijdens mijn kortstondig verblijf op Batjan , in de maand

September 1855, erlangde ik kennis van nog 14- visdisoor-

ten , in de vroegere verzamelingen niet bevat (2), ^vaardoor

het totaal der bekende soorten steeg tot 149.

Het was duidelijk, dat dit laatste cijfer nog slechts eene

zeer onvolledige voorstelling was van den rijkdom van Batjan's

wateren en zeer aangenaam was mij alzoo de toezegging

van heer Bernelot Moens , dat hij zich moeite zou geven

ten deze tot uitbreiding der bestaande kennis verder mede te

werken. De heer Bernelot ]\Ioens is dier toezegging gestand

o-eweest en heeft mij onlangs doen toekomen eene nieuwe

belangrijke verzameling, alsmede eene door hem opgemaakte

lijst van batjansche en laboeliaresche namen , tot bekende

soorten betrekking hebbende, welke mij in staat hebben ge-

steld oen vrij groot aantal vischvormen aan de reeds van

]?at)an l^ekende toe te voegen.

De soorten in de jongste bezending van den lieer Moens

bevat en in zijne bijgevoegde lijst vermeld , bedragen te za-

nien niet minder dan 113, en zijn de hieronder genoemde.

Pisces Datjanenses collectionls ISloenslanae vel a clarlsa.

Moensio obserrati,

1* Clicilodipterns octovittatns CV.

2* 1) quinquelineiitus CV:

'ó Apogon bandanensis Blkr,

4* n fraenatus Valenc. s BVAsanij Batj.

5* 1) macropterus K. v. II. BUnsaiig Itwipor Batj.

fi* )) ro.-3t;ipiimis CV. ;=: rjilnsamj Batj.

(l) Derde Bijdrage tot de keunis der ichtliyo!ogi.?elie fauna van Bafjan. ibid.

IX 1855 p. 491—504.

(2) Vis.sclieu waargenomen te T,aboelia, eüanJ P.aljan, ibId. XT, lS5d |i. 27>']. 2'>\,.
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7* Amb;issl.s nalua CV.
8*

)) urotaenia Blki*.

i) Serranus hexagonatus CV.
10 )i microprion IJlkr.

11* Serranichthy.? altivelis Blkr — HVt^^ï Batj. , Govopa-ifam Ijnh.

12* J\reso[)i'ion annularis CV. ;=: Jforas Batj., Dolossi Lab.

13 » l'ulviflamma Blkr ï=; Nonda Batj., GoraralMh.

14 » gembra CV. r=: Somassi Lab. ;=: Laulidi vel Laübhii

vel Lawa blid Batj.

15* )> qnadrigiittatu.^ Blkr.

10 » Sc'bae Blkr t=i tr'^/y'a Lab. !=: Laiqmka Batj.

17* " striatus Blkr ^ Nonasosal ]^ai'y i=i Gorara furu Lab.

18 Tlierapon servus CV ;=: Godida Lab. ^ Kevonj-kerouij Wui'}.

19 " tberaps CV,

20 Dules maculatus CV. ^ Godida ajer tawar Lab. :=: Dcicang

vel Ariinangan Batj.

21* )) rupcstris CV. i:^ Godida ajer tawar Lab.

22* Priacantbiis BIocliII Blkr. S Goi-a-sioamji Lab. ï=; >So^a biai

Batj.

23* Iloloceutrum leo CV.

24* » sammara CV.

25* MyripristLs parviclens CV.

2G SiUago iiialabarica Ciiv. ^ Sillago acuta CV. ::::; Lumpah

iioap vel Lumpah iiip Batj.

27 Sphyracna obtusata CV. i=i Sagalu Batj.

28* Pulyiiemus tetratlactylus CV. ;=: Tikus-tihus Lab, ^ Umpua

Batj.

29 I\Ialloules flavollneatiis Blkr. ir: Eidjinanglca Lab. !=:: Salmo-

net-ivowja Batj.

".0 Uponeoldes vittatus Blki\

31 Dactylopterus orientalis CV.

ö2* Platycephalus prlstiger CV.

o.")* Apiritu.s macraoanthus Blkr.

ol* Diagrainraa piiiictatum Ehr. iz: Radjabau Lab. et Batj.

üj Scolupsides nionogvamma K. v H. jz: Sidemo Lab, :=; lo/j-

io??(y Batj.

3G llotcrognalbodon xaiUliopU-urn Blkr,
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37* Lethrlnns kalloptonis Blkr 7=^ Botlla-snvrju Lab. K S'mili

Batj.

48 i> retieulatus CV.

39* Gerres lilamentosus CV ^ Kapas hesar Lab. t=: Bagabaga-

nian Batj.

40 Chaetodon vagabundus BI.

41 » virescens CV. ;=: Kall-hahit Batj.

42 Heniocbus macrolepidotus CV.

43* Platax gampret Blkr ;=: Dawon bant Lab. t: Pcqieto Batj.

4i* » teira CV.

45* )) vespertUio Cuv.

46 Holacantbus mesoleucos CV.

47* PImcIepterus lembus CV. tz: Ila Lab. j=; IlUcli Batj.

48 iScomber loo CV.

49 » moluccensis Blkr >=; Gombonrj alus Lab. ti: Ruma-ruma Batj.

50* Tbynnus macropteru3 T. Sclil. tn Tarzes-si Lab. tz; JVw^iViBatj.

51* » pelamys CV. jzi TJikalang Lab. t=: Titiorah Batj.

52* » tluinuiaa CV. tz; TjUcalang pappcm Lab. iz: Titiorah

Batj.

53* Cliorlueraus sancti Fetri CV. tü Lassi Lab. ;=; Tidanrj-tulcmrj

Batj.

54* » tol CV. tz; Lassi Lab. tz: Tukmg-tidang Batj.

55 Megalaspis Rottleri Blkr.

56* Selar torvus Blkr. ^ Tudeh Lab. s Laünibora Batj.

57* Caranx Forsteri CV. ^ Bobara leuning Lab. ti Belaret Batj.

58 Caraugiclitliys typus Blkr.

59 Carangoides galliclitbys Blkr.

GO » malabaricus Blkr !=: C. talamparab Blkr.

Gl* Gazza eqiuilaeformis Rüpp.

62* Equixla enslfera CV. ^ Batja Batj.

63 » gomorali CV.

61* Ampbacantbus dorsalis CV. ti Uhi Lab. ^ Tadjang Batj.

65 Acantlmru3 matoides CV, !=i Gotanna T^ab. ^ Donna Batj.

6G* Atberlua duodecimalis CV. tn Klanat, Ngaloh Lab. t=i Ka-

pala pahi Batj.

67 Goblns graramepomus Blkr. tzi Gehus Lab. t:i Gapjio Batj.

6H* " intorstinctus I\Icbds. X:: Kahoos Lab. s Balulats Batj.
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GD iSicydium cyiiocfplialus CV. ti BalLasvel Balkusa Batj.

70* Eleotriodes muralis Blkr fz; Eleotris muralis QG. i=: iViV.-ö

Lal>. , Duwoufj Batj.

71* CuHus melanosoma Blkr.

72* Belobranclius Quoyi Blkr t: Eleotris belobranchus Q.

73* » taenlopterus Blkr.

7i* Callionymus filamentosus CV. tn: Bany/ja Lab. ^ Buliaja Batj.

75 Fistulai'ia immaculata Comm. ^ Trompetta Lab. t^ ^'otoj) Batj,

76 Amplüsile scutata Cuv. ir: P«50 Batj.

77* Dascyllus trimaculatus llüpp.

78* Labroides paradiseus Blkr.

79* Cossyplius Sclioenleinii Ag, 1=:: Kakatua Lab. et Batj.

80* Novaciila Twistü Blkr.

81 Cheilinus radjatus Blkr !=1 Mümhig Lab. =: Mehdnjo Batj.

82* Epibnlns insidiator CV.

83* Scarus psittacus CV !=; Kakatua Urn Lab. ^ Wanju Batj.

84 Belone gigantea T. Sclil. i:^ Belone cylindrica Blkr ol. t=;

8aku Lab. l=: Siloioang Batj.

85* 1) leiurus Blkr.

8G* Ilemiramplms Commersonü CV t:: Moivaru Lab., lioja Batj.

87* )' mclanurus CV. t=: Bolobo Lab. !=: Xsujomj Batj.

88* Exocoetus unicolor CV !=: Antoni-bira Lab.

89 Harengula melanurus Blkr ^ Armattan Lab. tr: Ekor-angus

V. Bik-Iwkkoa Batj.

90 » moluccensis Blkr. ti Makki Lab. !=: J/aa^ Batj.

91* Sardlnella leiogaster CV. ti Sardhi Lab. 1=1 Tlunjaht. Batj.

92 Engraulis encrasiclioloidea Blkr. ti Ikcui melira Lab. in Ligoh

Batj.

93* » Russelli Blkr. t:: //i;«« jji'ij Lab. ti Kumhah Batj.

94* Sauriis myops CV. t=! ;S^«Vi7i Lab. t=: Tjatja-unlu Batj.

95* Scopelus bracliygnatbos Blkr. t=; Pulung Lab, t:: FuUüig-

pulang Batj.

96 Eliombus pautherinus RUpp.

97* Synaptura marmorata Blkr.

98* Achirus melanospilos Blkr ;=: Sablah Lab, ^ 'Tain2)enwnno Batj.

99* )) pavouinus Lac.

100* Plairu.ïia braclivrhvacLos Blkr,
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101* Ang-ulll;i marmorata QG. tn Aiigullla Klpliinslonei Syk.

102* Congcr anagokles Blkr i=i Ladu Liic. ::^ 'lotodl Batj.

103* Opliisurus colubrinus liicluls.

104 Balistes praslinus Lac.

105* )) sentioosus RIcIkIs,

106 Monacantlius trlclmrus Blkr.

107* Triacaiitluis brevlrostris ^'alt^c•.

108* Ostracion coruutus L.

109 Arothron liypselogcneion Blkr xr Lol Lab. ;=: Lodeh Batj.

110* » ? kappa Blkr.

111* Syngnatlius haematopterus Blkr.

112 Gastrotokt'U.s biacLileatus Ilcck. ï=: .Solfnogiiallm^ Bloclili Blkr

113 IlemiscylHiini raalalsianum IMII.

Ofschoon onder dit vrij ^root aantal soorten
,
gecne enkele

voorkomt, welke nieuw is voor de Avctenscliap, v'\]\\ toch

niet minder dan 69 daarvan nieuw voor de kennis van Ba-

tjan , Avelke, gevoegd bij de 149 reeds van daar vermelde,

liet aantal thans van dit eiland bekende soorten doen stijgen

tot 218.

Van de gemelde soorten zijn nieuw voor de kennis der

fauna van de Moluksche wateren, Polynemus telradactylus

CV., Lethrinus kallopterus J^lkr, Platax gampret Blkr,Ca-

rangoides malabaricus Blkr, Belobranchus Quoyi Blkr, Be-

lobranclius taeniopterus Blkr, Cossyphus Sclioenleinii Ag.,

Ilemiramplius melauurus CV., Scopelus bracliyguatlios Blkr

,

Synaptura marmorata Blkr, Plagusia bracliyrhynclios Blkr

,

en J3alistes senticosus Ilichds., dus 12 soorten. A'au de Mo-

luksche wateren ken ik in het geheel thans 10o9 vischsoorten
,

dat is, reeds 133 meer , dan vermeld zijn in mijn overzigt

der vischsoorten van den ]Moluksclien archipel, opgenomen

in het 2^ deel van mijne Iveis door de MInahassa en den

Molukschen Archipel.

Ualavüc April 185 7,
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Reeds een paar koeren was ik in de gelegenheid iets tot

de kennis der visclifauna van liet eikand Tiinor bij te dragen

,

en wel in het begin van 1852 (1), door ecne A'erzauieling

van den heer Jhln' C. F. Gohlinann, toen gouvcrnements

koinmissaris voor Timor, tlians gouverneur de Moluksclie ei-

k-mdeii, en een pnar jaar latt-r (2), door een ver/.ameling mij

welwillend aangeboden door den heer J. V. Ilönig, toenmaals

te ïimor-koepang geplaatst. In die beide bijdragen bragt ik

het aantal van Timor bekende visehsoorten op 92. Onlangs

(1) Rijdragc tot de kennis der iclitliyologi^clic fanua van Timor. Kat. ïijdsclir.

Nederl. IndiëlII 1852 p. 158—174.

(2) Nieuwe bijdrage tut de kennis der iclithyoloijisclje fauna van Timor. Nat.

Tijdsclir. .\eJerl. liid. VI lS5i p. 2U3—311.
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ontving ik weder een paar verzamelingen van gonoemd eiland.

De eene lieb ik te danken aan den heer Don Luis Augusto

d'Almeida Macedo, gouverneur der Portugesclie bezittingen

te Timor-delhi, de andere aan deu lieer Dr. J. W. E. Arndt,

officier van gezondheid.

De verzameling van Tiraor-dellii bestaat sleclits uit eeni-

ge weinige soorten , alle in zoetwater , niet ver van zee ge-

vangen. Deze soorten zijn :

1 Caranx Forsteri CV,

2 Acantliurus matoides CY.
3* ]\fugll bracliysoma CV.

4 Athcrina lacunosa Forst.

5* Eleotriö Iloedtü Blkr.

C* JMegalops inclicus CV.
7* An2;nilla australis Ilichd;?.

De visschen, mij door den heer Arndt afgestaan, behoo-

ren tot volgende soorten.

1«

9*

3*

4

5

6

7

8

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16

17*

18

1'J*

Apogon liypselonotus Blkr. 20*

Serranus liexagonatus CV. 21*

)) marginalls CV. 22

Mesoprion bottonensis Blkr. 23*

)) fulviflamma Blkr. 24*

Therapon servus CV.

Sillago malabarlca Cuv. 25*

Percis cyliiidrica CV. 2G*

Ileteroguatliodou xantliopleu-

ra Blkr. 27*

Gerrcs maerosoma Blkr. 28*

Zauclus cornutus CV. 29*

Scatopliagus argus CV. 30*

Toxotes jaculator CV. 31

Chorinemus tol CV.

Gazza tapeinosoma Blkr. 32*

Equula filigera CV. 33*

Atlierlna duodecimalls CV. 31*

Siilarias quadrlpiiiülö CV. 35*

Eleulrludes muralis Blkr. 36*

Kleotriodes strigatus Blkr.

Callionymus ocellatus Pall.

Batraclius diemeusis Kiclids.

Pomacentrus fasclatus CV.

Glyplilsodon septcmfasciatus

CV.

Clieillo auratiis CV.

Julis (Ilalicboeres) elegaus

K. V. II.

n
( »

) Ilarlofai Blkr.

!) (
!)

) melanurus Blkr.

Novacula tacninrus Blkr.

Callyodon Avaiglcnsis CV.

Engraulis encnislclioluides

Blkr.

IMuraena ceramensis Blkr.

)) vark'gata lliclids.

Balistcs lineatus BI.

» prasliuus Lac.

]MünacauUui,-5 IluutUivni Blkr
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37* Ostraciou cornutus L. 40* Carcharias (Scoliodon) Vfal-

38* Arotliron melanorhynchos Blkr, beelimi Blkr,

39 Hippocampus kuda Blkr. 41 Taeniura lymma _MH.

Van de 48 bovengenoemde soorten der beide verzame-

lingen is er geene enkele nieuw voor de wetenschap, en

slechts eene enkele, Anguilla australis Richds., bevond zich

nog niet in mijn kabinet.

Daarentegen zijn velen dier soorten nieuw voor de ken-

nis der flmna van Timor. Deze laatst bedoelde soorten zijn

hierboven met een * gemerkt en ten getale van 34, waar-

door het geheele aantal thans van Timor bekende visch-

soorten gebragt wordt op 12ö.

AmjulUa ausiralls Riclids. ZoöI. Trans. III p. 157 Zool. P^reb.

, Terr. p. 112 tab. 45 fig. 1-5, Kanp Uebers. Aalc, Arch.

Naturgescli. Jalirg. 22, 1 p. 56,

Anguill. corpore valde elongato , "antlcG cylindraceo, postico

'compresso, altitudine 18 circiter in ejus lougitudine; capite acuto

depresso , corpore non latiore. 7| ad 7|- in longltudine coi'porls;

altitudine capitis 2*- circiter, latitudine 2|- circiter in ejus longl-

tudine; oculis diametro 9 ad 10 in longitudine capitis, plus di-

ametro 1 1- distantibus ; rostro obtusiuseule rotundato 7 circiter in

longitudine capitis, basi duplo latiore quam longo; maxilla su-

periore maxilla inferiore brevioi'c; rictu sub oculi margine poste-

riore desinente 4 circiter in longitudine capitis; dentibus palati-

nis et inframaxlllaribus pluriseriatis conicis acqualibus; dentibus

nasalibus et vomeriuis in thurmam oblongam ante dentes palati-

nos postiores acute desinentera dispositis ; labiis carnosis ; naribas

posticis oculo approximatis rotundis , anticis rostri apici approxi-

matis tubulatis; porls conspicuis nares maxillasque cingeudbus;

linea laterali poris conspicuis notata; squamis tessellatis; pinna

dorsali vix ante anum incipiente | circiter corporis totlus longi-

tudinis efficiënte, corpore triplo circiter hnrailiore; pectoralibus

obtusis rotundatis 3*- circiter in iongitudina capitis; auali pos-

tice in auterioro dimidio corporis incipiente, corpore triplo cir-

3'^ SEKIE DL III. 26
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ter humiliore; caudali obtusa rotundata; colore corpore superne

olivaceo, inferne flavescente vel margaritaceo-roseo
,

pinnis fla-

vescente-aurantiaco.

B..11, D. 220 p. m. P. 16 vel 17. A. 200 p. m. C. 12 p. m.

Hub. Tiraor-delhi , in fluviis.

LoDgitudo speciminis unici 362'"

Aanm. Deze aal staat in verwantschap tu'^.schen Anguil-

la mowa Blkr en Anguilla sidat Blkr, beide soorten van

het geslacht , bij welke de rugvin ongeveer boven den anus

begint. Zij verschilt van die beide door korteren en bree-

deren snuit en korteren band neus-ploegbeenstanden, en ove-

rigens nog van Anguilla mowa door kleinere oogen en aan-

merkelijk kortere borstvinnen en van Anguilla sidat door

kleinere bekspleet, welke bij Anguilla sidat tot achter het oog

reikt. De beschrijving en afbeelding van Anguilla australis van

den heer Itichardson met mijn voorwerp vergelijkende, ontwaar

ik geene kenmerken, welke op een soortelijk verschil duiden.

Indien deze soortelijke gelijkheid inderdaad bestaat , waaraan

ik geene reden heb te twijfelen , zou deze aalsoort de

eenige tot nog toe bekende zoetwatervisch zijn , welke de

Indische archipel met de australische eilanden Auckland,

Nieuw-Zeeland en Van Diemensland gemeen heeft en eene

nieuwe bevestiging: leveren van een reeds bekend feit, dat

namelijk Timor in een botanisch en zoölogisch opzigt een

overgang maakt tusschen Australië en de Zuidaziatische ei-

landen.

JSatavia April 1857,



DE TABASCHIR VAN JAVA
(SINGKARA DER INLANDERS)

,

BESCHREVEN EN ONDERZOCHT

Dooa

D. IV. ROST van VO^lVIIVCiKlV.

Het is bekend, hoe het voedsel, dat door de planten uit

den grond wordt opgenomen , zich , wat zijne zamenstelling

betreft, scheidt in twee goed gekenmerkte groepen, te we-

ten , de organische (of bewerktuigde) en de inorganische

(of onbewerktuigde) deelen; dut verder in de eerste groep

die bestanddeelen begrepen worden , welke bij gloeihitte ver-

kolen en eindelijk geheel wegbranden, terwijl onder de tweede

alle anderen gebragt worden , welke bij dat gloeijen (op eeni-

ge weinige uitzonderingen na) als eene witte of wel meer

of min gekleurde asch, terugblijven. Deze asch, of de mi-

nerale deelen der planten, verschilt in hoeveelheid en za-

menstellino; veelal naar de familie of het geslacht waartoe

zij behooren , wordt ook wel tot op zekeren graad gewijzigd

door lokale omstandigheden , onder welker invloed zij ver-

keeren , maar rigt zich toch veelal naar den tjpus , Avelke

als het hoofd van dar geslacht, de onderdeden daarvan bo-

tanisch en vele malen ook chemisch kenmerkt. Het is hier

de plaats niet om de uitzonderingen , welke nog op deze

regels te maken zijn , aan te geven , ook niet om in eene be-
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sclirijving te treden van liet verband, dat er bestaat, tussclicn

do gelijksüorfcigc eigenschappen der gov/assen en hunne na-

tuurlijke rangschikking; Avij bepalen ons voor ditmaal uit-

sluitend tot hunne onbewerktuigde deelen , en herinneren

liier dus slechts het karakteristischc voorkomen der phos-

i)horzure zouten in de meeste graangewassen, dat van de

soda en het jodium in de zee- en strandplanten , de groote

hoeveelheid potasch in alle bananensoorten , de kiezelaarde

der palmen en bamboe , enz.

De laatstgenoemde plant, eene reusachtige grassoort, zoo

schoon en weelderig van vorm , als uitgebreid in nuttige en

algcmcene toepassing, kenmerkt zich in hooge mate door

haar overvloedig gehalte aan minerale deelen , en wel is het

voornamelijk de kiezelaarde , welke hierbij eene eerste plaats

inneemt; de asch toch van sommige bamboe bevatte van

GO tot 70 ^/q van dat ligchaam. Vooral in die soort, welke

onder den naam van Bambusa apus in de "wetenschap op-

geteekend staat, is de opname van kiezelaarde zoo groot,

dat de;ce zich in de geledingen der plant, nagenoeg zuiver

Aveder afzet , en het is in dezen vorm , dat zij algemeen

als tabaschir en bij de bewoners van Java als singkara

bekend is. liet is een natuurprodukt, dat bij de komst

der Europeanen in dezen Archipel , al spoedig hunne op-

merkzaamheid tot zich schijnt getrokken te hebben, althans

wordt door Valentyn in zijn boek over de Ambonsche za-

ken , daar waar hij bij de beschrij ving der gewassen de bam-

boe behandelt, reeds gezegd. „Men wil, dat de Tabaxir,

„ of sakar Bamboes (zijnde als een soort van poeder zuiker)

„ in deze rieten valt , doch hier te lande (Ambon) vind men

„ er dat niet in."

De tabaschir, welke mij door de welwillendheid van den

heer hortulanus J. E. Teijsmann gewerd , was afkomstig van

de Bambusa apus, en in de residentie Bantam, alwaar zij
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het mcnigvulcligst scliijiit voor te komen, vcrzamekl.

Het Avaren melk\Yitte, amorplie stukjes van verscliillonde

grootte (een van deze was drie n. d. kmg en 1^2 "• ^^•

breed) , ligt en glad op het gevoel , niet moeijelijk breek-

baar , de breuk gUisachtig , sterk aan de tong klevend
,
ge-

makkelijk tot een fijn poeder te brengen en zonder den min-

sten smaak ; de buitenzijde was meestal met een dun laag-

je plantaardige stof overtrokken , afkomstig van de vroe-

c;ere aanhechting; aan de binnenwanden der bamboe; ver-

Avarmd en daarna gegloeid, wordende, werd zij zwart doch

was spoedig weder wit gebrand; bij deze verbranding was

geen noemenswaardige reuk te bespeuren. Wanneer op

dezen tabaschir water werd gegoten had er eene duide-

lijke ontwikkeling van gasbellen plaats, welke somtijds even

sterk was, als of men een verdund zuur bij krijt voeg-

de; het ontwijkende gas door baryta-water geleid zijnde,

deed dit volkomen helder blijven en bij nader onderzoek

bleek het, dat deze gasbellen uit niets anders bestonden

dan zuivere dampkringslucht ; nadat nu deze gas-ontwikkeling

geheel opgehouden had (waartoe veelal een paar uren tijds

gevorderd werd) , hadden de stukjes een geheel ander aan-

zien verkregen ; zij waren allen doorschijnend , enkele zelfs

doorzigtig geworden , terwijl de moeste de blaauwe kleur

van het korunt, sommige de gele van den topaas aange-

nomen hadden ; alle deze verschijnselen nu hielden weder-

om op , wanneer de tabaschir gedroogd werd en konden ook

weder na nieuwe toevoeging van water, te voorschijn ge-

roepen worden.

De scheikundige kenmerken van den tabaschir zal men

het best uit de beschrijving A^an de kAvantitatieve analyse

van dit lifcchaam leeren kennen.
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KtüantUatieve analyse.

1. Bepaling der in water oplosbare dealen.

5,33 gr. fijn verdeelde tabaschir werden herhaaldelijk

inet water gekookt, de gefiltreerde vochten uitgedampt en

daarna het terugblijvende op 100 ° C. gedroogd; men ver-

zamelde aan in water oplosbare deelen 0,081 gr. , welke bij

gloeijing 0,054 gr. teruglieten, zoodat 100 deelen tabaschir

hiervan bevatten l,52yp, bestaande uit 1,013°/^ silica met

een weinig kalk en 0,507°/^ organische stoffen.

De verzamelde oro;anische deelen waren te weinig in

gewigt, om daaromtrent een nader onderzoek in het werk

te stellen.

2. Bepaling van de Silica.

1,337 gr. werden in eene verdunde oplossing van soda caus-

tica opgelost , zoutzuur toegevoegd, uitgedampt en gegloeid;

hierna werd de in den kroes teruggeblevene massa met wijn-

geest zoo lang uitgetrokken, totdat daardoor niets meer op-

gelost werd , vervolgens met water uitgewasschen en weder

gegloeid; men verzamelde aan zuivere silica 1,155 gr.

tii 86,387%.

3. bepaling van de Potassa.

Bij de alkoholische vloeistof in 2 genoemd, werd chlorid.

platin. gevoegd, en de zich afgescheiden hebbende chlor. plat.

et pot. afgezonderd en gedroogd; men verkreeg hiervan

0,333 gr. ^ 24,906% en :=i 4,806% potassa.

4, Bepaling van het IJzeroxyde.

0,943 gr. werden zooals in 2 opgegeven is behandeld en in
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de van silica bevrijde vloeistof, het ijzeroyde door ammo-
nia afgezonderd en gegloeid ; het woog 0,00 i gr. m^ 0,424°/^.

5. Bepaling van den Kalk.

Na de verwijdering van het ijzeroxyde uit de vloeistof in

4 aangeduid, werd de kalk door oxalas ammon. bepaald; men
verzamelde aan op 100 ° C. gedroogden oxalas calcis 0,006 gr.

7=^ 0,636% en ^ 0,244% kalk.

Uit dit onderzoek nu blijkt, dat 100 deelen tabaschir

bestaan uit

:

86,387 Kiezelaarde.

0,434 IJzeroxyde.

0,244 Kalk.

4,806 Potassa.

0,507 Organische deelen.

7,632 Water en dampkringslucht.

Zamen 100,000.

De eerste plaats in de zamenstelling van den tabaschir

van Java wordt dus ingenomen door de kiezelaarde, en

men kan het er gerust voor houden , vooral met het oog

op de groote hoeveelheid van dat ligchaam in de bamboe

zelve , dat zij dit bij alle soorten doen zal , waar die dan

ook verzameld mogen wezen. Dat hare hoeveelheid echter

niet in alle stukken dezelfde zijn zal , blijkt reeds uit eene

tweede silica-bepaling door mij in het werk gesteld- en Avel-

ke 86,95GYq aantoonde; dit laatste wordt trouwens bevestigd

door het onderzoek van eenen tabaschir welke in Peru door

den heer A. Von Humboldt verzameld was geworden en die

A'olgens den heer E. Turner niet minder dan 30% potassa

inhield. De potassa Was in de door mij onderzochte soort als

Silicas potassae voorhanden , want wanneer de tabaschir ge-

gloeid en daarna met water behandeld wordt , dan reaoeert
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dezG oplossing neutraal , iets wat niet het geval zouclc kun-

nen v/ezen , als de potassa gedeeltelijk ook met organische

zuren, tot zouten verbonden was geweest; dewijl nu noch

chloor , zwavelzuur of salpeterzuur aanv/ezig waren , zoo

J:an men de genoemde verbinding der potassa met kiezel-

zuur stellig als de juiste aannemen ; dat het verder met den

kalk evenzoo gelegen is, volgt hieruit als van zelf. Wat

de hoeveelheid lucht betreft in den tabaschir voorhanden

,

zoo heb ik deze getracht te bepalen daardoor, dat eene af-

o-ewo^-ene hoeveelheid in eene gegradueerde buis welke

m&t kwik en een weinig met lucht verzadigd water gevuld

was, opgelaten werd; de hoeveelheid uitgedrevene lucht was

echter, ook onder dezelfde omstandigheden, niet konstant

voor gelijke gewigten tabaschir; in den regel gaven % grm.

1 k. c. dampkringslucht, ook wel eens iets minder, enkele

malen zelfs 1| k. c. zoodat ik haar in de vei-zameling der

bestanddeelen niet afzonderlijk opgenomen maar te gelijk

met het water, dat mede van 7 tot 10°/^ verschilt, berekend

heb.

Wat nu het gebruik van den tabaschir aangaat, her-

inner ik hier in het voorbijgaan , dat hij bij de oudere

europesche geneeskundigen bekend en ook door deze tegen

verschillende ziekten voorgeschreven werd. Tot een fijn poe-

der gebragt, staat hij bij de inboorlingen alhier bekend als

een uitstekend bloedstelpend middel bij uitwendige verwou-

dino-en; men wil ook dat hij het water afkoelen en aange-

namer van smaak maken zoude. Wat het eerste betreft,

dit is eene dwaling, want water, waarbij eene groote

hoeveelheid tabaschir gevoegd werd, toonde toch niet de

minste daling van den thermometer aan , doch wat den

meer aangenamen smaak aangaat, deze zal wel veroorzaakt

worden door de ruime ontwikkelling van dampkringslucht,

welke alsdan plaats heeft , en die voor een gedeelte door
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het water opgenomen Avordt. Bekend immei's is liet , dat luclit-

vrij -water , laf van smaak en ongeschikt is , om als drink-

water te dienen. Het schijnt echter vooral in China te

wezen , dat de tabaschir op lioogon prijs gesteld wordt

,

want meermalen Averd hij ten behoeve van dat land in me-

nigte opgekocht, en met 50 tot 60 gulden de pikol (02I/2

kil.) betaald; naar mij door deze chinesche opkoopers ver-

zekerd werd , zoude zij vooral in de hoogste standen al-

daar gebruikt worden tegen koorts, hoofdpijnen enz., ter-

wijl nog anderen beweerden, dat het mede diende tot be-

reiding van hunne welbekende fijne porceleinen.

Ten laatste veroorloof ik mij nog eene opmerking , te we-

ten: wanneer de tabaschir gegloeid en dus van alle orga-

nische zelfstandigheden ontdaan is niet alleen , maar daardoor

ook geheel onoplosbaar in AVater geworden is , dan zoude

zij bij eene bereiding van drinkwater aan boord der schepen,

welh'gt groote diensten kunnen bewijzen, althans ware eene

proefneming in dien zin niet overbodig te achten. Iedereen

M'eet, dat het groote bezwaar tegen deze bereiding tot heden

toe geweest is, dat er een groot aantal dagen na de destil-

latie van het zeewater A'ereischt wordt, vooraleer het daar-

door A-'erkregen drinkwater eene genoegzame lioeA-eelheid

lucht opgenomen heeft , om het als een geschikte en sma-

kelijke drank aan de bemanning te kunnen verstrekken; in

den gegloeiden tabaschir nu heeft men een ligchaam , dat

wanneer het bij water gevoegd wordt , niets van zich afgeeft,

dan juist datgene, wat dat Avater ontbreekt, dampkrings-

lucht namelijk; terwijl na eenmaal gebruikt te zijn, de ta-

baschir slechts behoeft gedroogd te Avorden , om op nieuAV

hier\'oor Aveder te kunnen Avorden aangeAvend ; Avat de hoe-

A'-eelheid betreft , Avelke men per vat zoude behoeven , zoo zou-

den eenige weinige proefnemingen voldoende wezen , om
ten dezen het juiste geAvigt aan te geven. Ik geef verder
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dit denkbeeld slechts aan , om tot eene proefneming op te

Avekken; blijkt het dat de theorie hier in hare toepassing,

zooals meermalen gebeurt , niet aan de verwachting beant-

woordt , men is er geen stap door achteruitgegaan , maar

wel zoude bij cene goede uitkomst, eene groote schrede voor-

waarts gedaan zijn op het uitgestrekte veld van indus-

trie en handel, welke laatste thans een belangrijk gedeelte

van zijne scheepsruimte en dus van zijne winsten, aan zijne

waterraten inruimen moet.

Buitenzorg 4 ^ïei 1857.
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Tijdens mijn kort verblijf te Batavia moedigde de presi-

dent der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandscli Indië

mij aan , de spinachtige dieren van deze gewesten zooveel als

doenlijk te verzamelen en ze bekend te maken , mij tevens

een aantal arachniden en myriapoden , welke in de omstre-

ken van Batavia zijn verzameld geworden, aanbiedende.

Zelfs in Europa vinden deze dieren weinig liefhebbers,

daar zij zich minder door hunne kleuren voor verzamelin-

gen aanbevelen, en nog altijd als de paria's iii de zoölogie

beschouwd worden. Uit deze gewesten is hieromtrent zeer

weinig bekend. Plet weinige, wat reizigers naar Europa ge-

bragt hebben , is door den heer "VValckenaer en anderen be-

schreven. Dagelijks ontmoet men nieuwe vormen , en het is

te vooronderstellen, dat op verre na zelfs niet het honderdste

gedeelte der indische Arachniden bekend is. Zoo vind ik

,

als op Amboina voorkomende , slechts een zeer klein getal op-

gegeven. Binnen den tijd van nog geene twee maanden heb
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ik alleen ia de onmlJdellijko nabijlield van de hoofdplaats
,

een aanmerkelijk aantal soorten bijeengebragt , welke waar-

schijnlijk alle nieuw zijn voor de wetenschap.

Er zijn hier meestal europesthe genera vertegenwoordigd

,

maar gecne der in Europa voorkomende soorten. De vor-

men zijn hier grooter, de kleuren meer schitterend , metaal-

achtig en de vergifttoestel meer ontwikkeld. Ook het getal

der individuen schijnt hier aanmerkelijk grooter te zijn dan

in Europa. Daarentegen is het getal der geslachten klein , voor

zooveel ik althans tot nog toe oordeelen kan, en in verge-

lijkingmet zuidelijk Amerika, kan deze Archipel als arm aan

Arachniden beschouwd worden. De meest vertegenwoordigde

geslachten zijn hier Epeira en Attus; van de zoogenaamde

jaagspinnen (waartoe onder anderen de soortenrijke genera

Lycosa on Dolomedes behooren) bezit Araboina geene re-

presentanten. De op Java voorkomende boschspin (My-

gale) schijnt op Amboina onbekend te zijn , ten minste heb

ik noch een mijner verzamelaars er iets van gezien of ge-

hoord. Zeer dikwijls ontmoet men daarentegen tusschen ge-

boomte en hoog struikgewas groote , radvormige loodregt

uitgespannen netten, in welker midden reusachtige Epeiren

op de prooi wachten , en die in de omstreken van Ambon de

paden bijna ontoegahkelijk maken. Het web is uitermate

sterk en taai, en men moet kracht aanwenden om het uit

elkander te scheuren.

Voornamelijk vond ik zulks bij cene 2 duimen lange,

nog onbekende Epeira-soort, die tegelijk de grootste der

op Amboina bekende soorten is, en d;e hier buitengewoon

talrijk voorkomt.

Echter weven ook nog andere Epeira-soorteu zulke sterke

netten , waardoor zij hare tegenwoordigheid kenbaar ma-

ken; de overigen zoeken meestal tusschen drooge bladen

eene schuilplaats, en onttrekken zich daardoor aan het oog;
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alleen ziet men nog de z. g. springspinneu vrij dikwijls

vooral op jonge bamboe-planten en in palmentuinen , waar

zij de kleine insekten najagen. Deze zijn het vooral, die

door kleuren en glans uitmunten , als zijnde spinnen , die

bijna altijd aan de zonnestralen blootgesteld zijn , daar daar-

entegen allen diegenen , welke of in natuurlijke of zelfver-

vaardigde holten zich ophouden , en hier op hare prooi loe-

ren , donker, bruin of zwart gekleurd zijn.

Kleur en teekening geven haar veel overeenkomst met de

roofdieren van andere klassen ; zij zijn meestal gestreept of ge-

vlekt : even als de roofzoogdieren , de roofvogels en de

slangen.

Alle spinsoorten , welke de prooi niet in netten vangen

,

waardoor deze onbekwaam wordt tot zelfverdediging, zijn

met een meer ontwikkelden vergifttoestel en grootere voet-

Maauwen voorzien.

Plet vervaardigen van het, somtijds zeer kunstmatig za-

mengesteld, net, geschiedt zeer snel; in den loop van een

morgen zag ik zulk een net tot stand komen ; zulks is

ook wel noodzakelijk, daar het somtijds door de hevige

slagregens in een oogenblik vernield is, en aan het dier

dus iedere mogelijkheid ontnomen wordt , zich vooreerst

van voedsel te kunnen voorzien. De meeste soorten, die

ik hier heb opgewacht, en die niet de bekwaamheid bezit-

ten zich een zeer sterk net te bouwen , hebben in hare

nabijheid nog een vertrekje , waarin zij zich voor den

invloed van het klimaat verschuilen , bestaande zulks meest-

al uit een zamengerold blad. De netten der groote soor-

ten zijn wel zoo sterk , dat er een allerhevigste regen

vereischt wordt , voor dat zij verscheurd v/orden , hebbende

de enkele draden , waaruit zij zijn geweven , de noodige

veerkracht om niet door plotseling o})komcnde windvlagen

vernield te worden..
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Het verschijnsel van in de lucht zwevende draden , zoo

als dit in Europa, voornamelijk in het najaar, dikwijls wordt

gezien , heb ik hier nog nooit waargenomen.

Wij moeten alle spinsoorten, zonder uitzondering, als

hoogst nuttige dieren beschouwen. Hoe menig muskiet,

hoevele vliegen verdwalen niet dagelijks in de netten der

arachniden : insekten , welke misschien nog kort te voren

ons lastig vielen. En als men in aanmerking neemt, dat

alle arachniden eene uitermate gezonde maag hebben (sit

venia verbo!) dan zal dit getal nog menigvuldiger worden.

Buitendien zijn de spinnen ware katten , die meer dooden

dan noodig is, en ik heb voorbeelden gezien, dat, vooral

de springspinnen , zoovele vliegen gedood hebben als slechts

in de nabijheid kwamen. De nabijheid van den mensch

zoeken zij nooit op : zij behoeven derhalve niet gevreesd te

worden ; de grootere soorten houden zich in het vrije op en

slechts kleinere spinnen ziet men in de hoeken van niet

zindelijk gehouden huizen. Eenige groote arachniden, die

men somwijlen in woonhuizen ontmoet , zoeken de duistere

plaatsen op, waar zij de kakkerlakken najagen.

Misschien zal mij weder de opmerking gedaan worden,

dat ik weinig betrekkelijk de leefwijze der enkele soorten

mededeel. Zulks is mij altijd mogelijk; somwijlen kom

ik in het bezit van voorwerpen, mij met andere insekten

aangebragt, aangezien niemand in staat is, alles zelf te

verzamelen; slechts weinige inlanders vestigen hunne at-

tentie op de dieren , die zij verzamelen. Het eigenlijk

natuurhistorische gedeelte kan alleen in den loop des tijds

bekend gemaakt worden. Buitendien vertoont niet iede-

re soort een eigenaardig leven, en wat omtrent de ge-

slachten ooit bekend is geworden, vindt men elders breed-

voerig opgeteekend. Overigens geloof ik, dat hetzelfde

met alle dieren der tropische gewesten het geval is. De
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zamenhang van de enkele leden der natuur is liiei' op

verre na niet zoo naauwkeurig nagegaan als in Europa.

De vormen zijn hier te in liet oogvallend en te menigvul-

dig, het geheel te fraai, om zich dadelijk op het kleine te wil-

len Jbepalen. N

I. Omtrent de Acarida heb ik tot nu toe geene onder-

zoekingen gedaan , en dit hoofdzakelijk wegens gebrek aan

een goed mikroskoop. Zeker zal deze afdeeling der spinach-

tige dieren hier talrijk vertegenwoordigd zijn. Ik herinner

slechts de verschillende soorten vau Ixodina, die op zoog-

dieren, ja zelfs op groote slangen gevonden worden,

en aan de mijten, die men talrijk op vliegende honden

(Pteropus) en andere vleermuizen ontmoet.

II. Opilionina.

Tot dusverre is uit den indischen Archipel geen enkele

vorm dezer dieren bekend geweest; ik erlangde te Araboina

eene soort, in vrij groot getal, die ik als nieuw be-

schouw, haar noemende.

Phalangium amhoinense , n. sp.

Ph. nigrescens, dorso aureo metallico, spina erecta armato', pe-

dibus longissimis, pare secundo primo duplo longiore. Long. 2'".

De pooten zijn zwartbruin, zeer lang, haardun , 2, 4, 1, 3
,

het 2de paar dubbel zoo lang als het eerste; de cephalo-

thorax zwart , driekantig , naar voren toe smaller ; het oogheu-

veltje glad, even hoog als breed; de voelers glad, rood-

bruin , korter dan het ligchaam , het laatste lid verlengd.

Het achterlijf naar achteren toe breeder, bijna vierkant,

van boven goudkleurig, in het midden van den rug eenen

puntigen , met de punt naar voren gerigten , stekel dragende.

De buikvlakte zwartgrijs, de dijen groot-korrelig. Het

2de paar pooten 5 duim lang. (rh. cm.)
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Talrijk op Amboina , tusschen hoog struikgewas.

Nog' eene tweede veel kleinere soort is mij hier ter plaat-

se gebragt geworden ; het voorwerp was echter zoodanig be-

schadigd, dat het mij onmogelijk was, daarvan eene be-

sclirijving op te maken.

III. Artlirogasira.

Hiertoe de geslachten Telyphonus en Scorpio.

TelijpJionus nijlpes , Koch Arachn. (ï. caudiitus Gn.)

JaA-a , op vochtige plaatsen onder steenen.

Telyplionus seiicauda, n. sp.

Donker koffijbruin. De onderkaken zijn veel puntiger

dan bij de voorgaande soort; het 2de lid der voelers aan den

bovenrand met C , aan den benedenrand met 2 punten , l)et

ode lid boven en beneden met 1 punt. De staart stijfliarlg

(setosus) ; bij Telyphonus rufipes niet , of slechts met enkele

haartjes.

Lengte zonder staart M"''''.

Op Amboina , zeldzaam,

Euthns c!janei;s Koch Arachn.

Op geheel Java nietzeldzaam.

Jhdlins reüculatns Koch (?).

Deze en de voorgaande soort zijn overal op Java , de

laatste echter veel talrijker te vinden. Vooral schijnt deze

op Midden-Java tot de meest bekende dieren te behooren.

De Javaan uoemt beiden hctoengevg. Men vindt ze onder

steenen op vochtige plaatsen , waar zij zich over dag op-

houden, en 's nachts op de jagt gaan. De hiboorling schijnt

ze Aveitiig te vreezen ; herhaalde malen werden zij mij met

ongeschonden vergifttoestel in de bloote handen gebragt,

waarbij het dier den staart naar boven gekromd droeg,

en «''•eene popinsren deed. om de het vattende hand te
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verwonden. ïen einde het vermogen van liet vergift te on^

derzoeken , heb ik eenige tot 4" lange skorpioenen in een

glas met levende vogels opgesloten. In den beginne schenen

de skorpioenen de vogels niet gezien te hebben ; eerst

later maakten zij bewegingen met den staart, Avaaruit

ik opmaken kon, dat zij pogingen deden, om den vogel te

verwonden. Of dit nu niet geschieden konde , wegens de

dikke vederen der vogels, of dat de vogel minder gevoelig

voor het vergift was, zoo\'eel is zeker, dat ik, na ecne

worsteling van bijna een half uur, aan den vogel niets

vond als de teekenen van vermoeijenis.

Mij is nog geen geval xan eene verwonding, aan een

mensch toegebragt , voorgekomen ; wel van de kleinere hier

te vermelden soorten , waarbij de uitwerking niet belang-

rijk was, en zich de symptomen bepaalden tot eene on-

belangrijke opzetting van den omtrek, vergezeld van eene

erysipelateuse , korten tijd aanhoudende, roodheid.

Ischmrus complaiiatus Koch Arachu,

Eene der kleinste op Java en Amboina meest voorko-

mende soorten. Buitengewoon talrijk vond ik dezen skorpioen

bij Gombong in jonge kokostuinen, Avaar hij onder bladschc-

den van kokospalmen in gezelschap met eenige Myrlapo-

den zich ophoudt. Onder ieder blad, op vochtige plaatsen

bijna onder iederen steen , heb ik deze kleine soort gevonden.

Loopt, even als de krabben en sommige spinsoorten,

schielijk naar de zijde en achterwaarts.

Titpis longimanus Koch (?).

Titijus mucvomUiis Koch.

Beiden op Java, in gebouwen, tusschcn oud houtwerk

OC SEKIE DL III. 27
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niet zeldzaam.

IV. Aranina.

Mycjale javanensis AValck.

Op Midden-Java vrij zeldzaam. Het is eene der grootste

Bpinsoorten , en in dezen Archipel de eenige represen-

tant der in Suriname zoo menigvuldige boschspinnen. Ik zag-

exemplaren van Mygale javanensis, door mevr. Pfeiffer naar

Weenen gezonden, A'an meer dan 2i" lengte: ik zelf heb op

Java niet anders dan onvolwassen voorwerpen gekregen.

De inlander schrijft haar geneeskrachtige eigenschappen toe.

Zij zou namelijk in olie geweekt en hiermede het hoofd gewas-

sclien, den groei van nieuwe haren bevorderen; ^yaarschijn-

lijk omdat de spin zelve zoo sterk behaard is (similia similibus).

Over haar vergift heb ik een onderzoek gedaan, hetwelk

mij voldoende overtuigde , dat het vrij hevig is. Een

nog geen 2" lang voorwerp , hetwelk buitendien zich in

eenen ziekelijken toestand bevond (een poot was daags

te voren bij het vangen uitgetrokken) werd met een vol-

wassen vogel van mindere grootte in eene stopflesch opge-

sloten. Onmiddellijk sprong de spin op hare prooi , stiet

hare bovenkaaks-klaauwen in de nabijheid van de rugge-

graat, en in den korten tijd van 15 sekonden stierf het

vogeltje onder tetanische verschijnselen. De spin bleef nog

eenige sekonden aan den vogel vast, hem met hare sterke

pooten omvattende en liet eindelijk los.

De gedane sektie wees op de plaats der beleediging 2

kleine, met bloed gesuffundeerde wonden en hyperaemie van

liet russemero; en der hersenvliezen ; voorts Avaren de Iiart-

kamers ledig en de atria met gestold bloed gevuld.

Den volgenden dag wilde ik mijne proefnemingen op

grootere dieren hervatten , doch de spin was eenige uren

na de katastrophe dood. Sedert dien tijd ben ik niet Aveder

in het bezit van een levend voorwerp dezer soort gekomen.
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Deze proef toont Aükloende aan, dat liet vergif van My-

gale javanensis vrij hevig is , en dat hare verwonding

,

bij zwakke
,
prikkelbare individu's niet geheel onverschillig

zou kunnen zijn.

Op Ceylon komt eene 2e soort voor, t. w. Mygale fasciata D.

Tegenaria argentata.

T. thorace ovali antico angustato; oculis magnitudine invicem

aequalibus, abdomiiie fere ciliudiico postice attenuato organis

filiferls parum elougatis; pedibus longissimis flavo-riifis fusco an-

nulatis, femoribus coxisque snbtus teuerrime albo panctatis, ab-

dominis dorso fasco, argenteo nitente punctato et striato. Long 12."

De onderkaken en de lip zijn bruin; de eerste afge-

rond, de laatste tamelijk lang. Sternum bijna pentagonaal,

bruin, wit gespikkeld,

De bovenkaken schuinsch , matig lang , dun , cilindrisch

,

bruingeel, digt met zwarte haartjes bedekt.

De voorste rei der oogen regt , de tweede een weinig naar

achteren gekromd.

De cephalothorax bruingeel, met eene lichte streep aan

elke zijde, en voor de oogen een wit vlekje.

Plet achterlijf bijna driemaal zoo lang als de cephalothorax,

op den rug bruin , onregelmatig zilver- en goudkleurig ge-

spikkeld , op de buikvlakte donkerbruin , met eene in het

midden overlangs loopende fijne, eenige malen afgebroken

witte streep.

De pooten bij het wijfje bijna gelijk lang , en even sterk

,

1.4.2.3, bruingeel; bij het mannetje het eerste paar veel

langer dan de overio-e.

Ik heb op Amboina, waar deze soort alleen schijnt voor

te komen, tot nu toe slechts weinig exemplaren geki-egen,

en Aveet niets in 't bijzonder over hare leefwijze aan te

merken.

Het mannetje is kleiner.
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Thcridlou miniaceiim , n, sp.

T, miniaceum, pedibus nigerrlmig, oculis lateralibus aproxima-

tis: abdomlne gibboso postice declivi, thorace rotundato ovali

Long. 11'"

De bovenkaken loodregt, wigvormig; de oogen op twee

kromme, met de kromming naar elkander gekeerde, lijneD ge-

plaatst ; de voorste middenste zijn de grootste.

De ceplialotliorax langwerpig-rond , het kopgedeelte dui-

delijk. Het achterlijf in het midden zeer hoog, van hier

tot aan de spintepeltjes loodregt afvallende, weinig behaard.

De poolen zijn 1.4.2.3, zeer dmi ; het eerste paar is aan-

merkelijk langer, en het 3de zeer kort; het heupgedeelte

der pooten is even als het geheele diertje rood; overigens

zijn de pooten zAvart , uitgezonderd het 2de voetlid van het

Ie en 4*^ paar, welke Lleekachtig-rood zijn. De sjjintepeltjes

en de genitalia zijn zwart.

Op Amhoina. Dit is de eenige uit tropische gewesten

bekende Theridion, welk geslacht voornamelijk in Europa

en het noordelijke Amerika talrijk wordt vertegenwoor-

digd.

Pholciis sisyplioides ^ n. sp.

Pji, thorace palllde fusco, medio stria nigra signato; abdomine

brevi, globoso ia medio gibbosissimo, liinc ad anum usque per-

pendiculai-iter declivi fusco, fascia dorsali mediaua lateralibusqne

ad or^ena setifjra decurrentibus pallide violaceis; pedibus pallide

t'uócis, aumilo ad utramque epiphysia uigro. Long. 3'".

De cephalüthorax plat , rond , het hoofdgedeelte zeer klein
,

lichtbruin, met eene overlangsche donkerbruine vlek in hefc

midden en aan ieder zijdelingschen rand eene fijne zwarte

streep , en enkele zwarte haartjes. De bovenkaken klein

,
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loodregt , roodbruin , de onderkaken sterk tegen de breede

,

korte, afgeronde lip geneigd; sternum hartvormig, lichtbruin
,

de achterste helft zAvart.

Het achterlijf van dezelfde gedaante als bij Theridion si-

syphum (liinc nomen), kort, maar zeer hoog, naar beneden

toe puntig, bruin; in het midden van den rug eene tot op

het hoogste gedeelte verloopende, zijdelings zich vertak-

kende blaauwachtig-grijze teekening; stigmata wit; de spin-

tepels zeer kort.

De pooten zeer lang 1.4,2.3, allen van gelijke sterkte,

dun , bleekbruin; aan het ondereinde van de dij en de beide

uiteinden der tibia een zwarte ring. De tarsen zeer lang,

eenkleurig lichtbruin , het eerste paar pooten 3 duim lang.

Amboina. Bouwt in de hoeken van woonhuizen een

hangend , onregelmatig net. Bij de minste aanraking van

dit net, geraakt de spin in eene lang aanhoudende dansende

beweging, even als zulks de andere in Europa voorkomen-

de soorten doen.

Tetragnatha serra, n sp.

T. aurantiaca, thorace nigro-fusco, abdomine indistincte albo

maculato et reticulato, ventre pallide flavo, pedibns concoloribns,

oculis lateralibns sejunctis; mandibulis porrectis thorace longiori-

bu3, rufis, marglne interno longe artlculatis. Longit. 4|."'

De middenste voorste en de achterste zijdelingsche oogen

op een klein heuveltje geplaatst; de lip hooger dan breed,

afgerond, de onderkaken evenwijdig, tegen het boveneinde

breeder wordende, veel langer dan de lip. De bovenkaken

aan het uiteinde kegelvormig verdikt, vooruitgestrekt, diver-

gerend, aan den binnenrand met 12—13 afwisselend lange en

korte doornen bezet. Sternum driekantig.
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De cephalotliorax langwerpig , eivormig, in liet midden liet

breedst, laag, in liet midden der rugvlakte met een bruinachtig

kuiltje, overigens zwartbruin. Het acliterlijf veel langer dan

de thorax , dun , oranjegeel met eenige op het voorste ge-

deelte van den rug staande lichtere vlekjes. De buikvlakte

iets bleeker.

De pooien zeer lang, dun, 1.2.4.3, eenklexirlg geel-

rood.

Op Amhoina tamelijk zeldzaam tusschen struikgewas in

liet lagere gebergte.

TeiragnatJia rubriventris , n. sp.

T. oculis lateralibus sejunctis; tliorace pallide fasco. mandi-

bulls porrectis, divergentibus, thorace breviaribus, marg'me interno

denticulatis , abdomiais dorso aureo viridescente, ventre purpureo.

Long. 4'".

De oogen zijn zwart, en digtbij den mondrand geplaatst.

De bovenkaken iets korter dan de cephalothorax , vooruit-

gestrekt.

De onderkaken evenwijdig, hoog, boven veel breeder;

de lip langwerpig, driekantig, met afgeronde punt.

Cephalothorax geelbruin , in het midden het breedst ; hier

en tusschen de oogen zwart. Het achterlijf lang , cilindrisch

,

zoo breed als do thorax, op den rug goudgroen, op elke

zijde eene smalle, overlangs verloopende fijne roodachtige

streep. De buik purperkleurig.

De pooten zijn 1.4.2.3, stekelharig, geelgroen, de ge-

wrichten donkerder.

Op Amboina tusschen struikgewas in de nabijheid van

bergriviertjes.

Ariadne. Gen. nov.

Oculi 8, in antica cephalothoracis parte elevatione conica
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in series duas dispos! ti
, prima ex oculis duobus, reliquis

paulo majoribus , sccunda antror um flexa , ex ocellis sex

constans.

Maudibulae parvae , conicae
,

perpendiculares.

Abdomen filiforme , longissimum, cephalotlioracem longi-

tudlne multoties superans , sensim in processum flagelliformem

exiens organis telariis in ventris antica parte sitis.

Palpi tenues , thoracis longitudine.

Pedes tenues, antici reliquis paululura longiores & fortio-

res 1.4.2.3 pare tertio brevissimo.

Genus anoinalum , verosimiliter prope Tetragnatliam lo-

candum.

Ariadne Jlagellum, n. sp.

A. laete viridis, abdomine utrinque punctis minimis aureo ni-

tentlbus per.sito, apice abdominis rul'e.scente. Lojigit. 18'".

Lat. 1'".

De voorste middenste oogen zijn zwart , de overige geelach-

tig; de raonddeelen zeer klein. De ceplialothorax langwerpig

naar voren toe puntig. Het achterlijf bijna 16 malen zoo lang

als do cephalothorax , aan zijn voorste gedeelte naauwelijks

breeder dan deze , allengs zich in eenen langen
,

puntigeu

staart verlengende,' de spintepeltjes klein, aan het voorste

gedeelte der buikvlakte geplaatst. Thorax en achterlijf gras-

groen
;
gene in het midden iets geelachtig , deze op beide

vlakten met talrijke fijne goudachtig glimmende spikkeltjes

bezaaid; het uiteinde roodachtig, onmerkbaar behaard.

De pooten zijn groen, het eerste paar bruinachtig, het

3^ veel korter dan het P, allen iets behaard.

Eene zeer merkwaardige spin , die met geene der tot nu

bekende eenige overeenkomst vertoont , en zich vooral door

de buitengewone lengte van het achterlijf kenmerkt.
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Schijnt op Ambolna zeer zeldzaam te zijn. Omtrent liare

leefwijze is mij tot nu toe niets bekend.

Epelra [Kepldla) Wdlchenaeri ^ n. sp.

E. abcTomine elongato ciliüdrico fiisco-olivaceo ; tubercnlis tbo-

racis dorsalibus minimis aut fere inconspicuis ; pedibus, sterno,

maxillis mandlbulisque nigerriniis; tibiis pedum nou penioillato-

pilosis. Long 2".

De cepbalotliorax langAverpig vierhoekig, tamelijk plat,

zwartbruin, onbehaard; de doorntjes op het midden van den

ruo- zeer klein of in 't geheel niet voorhanden ; de oogen

klein , de zijdelingsche jaren op een klein heuveltje geplaatst.

De bovenkaken groot, zv.-art, loodregt, slechts aan de

binnenkant iets behaard. De voelers oranjekleurig, hun

laatste lid zwart, even als de overige monddeelen en het

sternura.

Het achterlijf lang, cilindrlsch, bruin , aan het voorste ge-

deelte een dwarsche gele vlek; volstrekt geen spoor van

ziker- of goudachtige vlekken; de buikvlakte iets don-

kerder.

De pooten zeer lang, -1.4.2.3, sterk, het eerste paar dub-

bel zoo lang als het ligchaam ; allen zwak behaard en ge-

heel zwart; alleen de benedenvlakte der gewricliten oranje-

kleurig.

Verwant aan E. fuscipes Ivoch , van deze echter door het

eenkleurige achterlijf verschillend.

Op Ambolna in sagobossclicn en hoog struikgewas zeer

tiürijk , waar men haar midden op een groot net vindt. Van

bijna 100 exemplaren, die ik verzameld heb, vond ik geene

die eene andere teekening vertoonde , ten bewijze dat deze

soort niet als variëteit van E. fuscipes te beschouwen is.
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Epeira (^Xepliila) pei/iclUnm , n. sp.

E. abdomino cUIiulrlco, medio angnstalo, fiisco-vlndescenlc, au-

ticc maculis 4 aurantuicis, latovibus liitco punclalo reticulatoqiic

tliorace rulb, tlbiis longo sctoso-pilosls, ruiuonbu» tlbiarmnquG su-

periori parte rufis. Long. 10'".

De iniclclclsto oogcn in ccn regelmatig G geplaatst, gelijk

groot, do zijdeliiig.sclio op ccn klein heuveltje geplaatst.

Sternum, onderkakcn en lip zwart. Ceplialotliorax rood-

bruin zonder doorntjes op het midden van den rug, lang-

werpig, lïet achterlijf cilindrisch, in het midden vernaauwd

en hier op den rug in gedaante van een zadel uitgehold

,

voren iets breeder dan de ceplialotliorax, bruinachtig-groen;

aan de voorvlakte van den rug 4 dwars naast elkander ge-

plaatste oranjekleurige vlekken. De zijden en do buikvlakto

met talrijke gele punten en streepjes. De anus en de spin-

tepeltjes bruinrood.

De pooten lang 1 ,4.2.3 , de dijen bruinrood even als

het 2c voetlid ; de onderste helft der tibiac zwart, aan het

Ic 2e en 4*= paar langhaarig.

Op Amboina , in sagobosschen.

J'Jpeira [Nepldla) uj/perialis , n. sp.

E tlioraco nigerrimo, argcntco plloso, luberoulis dorsalibn,*!

dIstIncLis; abdomiuo elbngato conico, doMO ocliraceo, piinctis 8

nïgris per paria disposltis sigiiato, ventre fiisco auraiitiaco roti-

cnlato, pedibus concoloribus nigris, tibüs posticls Iong(3 pilosl.s.

Long. 1" 6'".

Verwant aan E. genlculata Walck.

De cephidotliorax langwerpig , naar voren toe iets smaller

en hoog; op het midden van den rug twee puntige doorn-

tjes, en acliter deze een dwars staand klein kuiltje; zwai't,

digt met korte zilverachtig gliinincnde jiaartjos bedekt.
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De bovenkaken zwart, onbeliaard, betrekkelijk klein, loocl-

roo-t , de onderkaken iets naar de liooge afgeronde b"p ge-

neigd , sternum zwart , aan den bovensten rand , naast de basis

der h'p een stomp doorntje, insgelijks aan de basis der 6

eerste pooten, die echter kleiner zijn.

liet achterlijf 3 maal langer dan de cephalothorax;

voren dikker, -allengs dunner wordend, zoodal de spinte-

peltjes verre naar voren op de buikvlakte zich bevinden , op

de rugvlakte donkergeel fluweelachtig, met 8 paarsgewijza

verdeelde zwarte punten; van het 2e puntpaar beginnende,

verloopen overlangs naar achteren toe 4 fijne zwartbruine

streepjes. De buikvlakte donkerbruin; voor de teeldeelen

een dwarsche oranjekleurige streep.

De pooten lang , niet verdikt ; het eerste paar het langste

liet 2^ en 4° gelijklang, het 3^ is het kortste; allen zwart;

de achterste dijen iets dunner en weinig gebogen , allen min

of meer behaard ; tibiae van het 4e paar langharig.

De eijerzak is wit, van de grootte eener middelmatige

boon.

In de omstreken van Amboina zeldzaam.

Epeira [Argi/opes) crenulata , n. sp.

E. tliorace plano, argenteo piloso; abdomine ovali, lateribus

crenato, dorso citrino-flavo, foveolis ia medio dorsi filis nigris"

sterno nigvo, raiaiaceo maculato, ventre nigro, fasciis duabus

lateralibus citrinis. Long. 12 ".

Gelijkt op het eerste gezigt op E. argentata Walck. De

cephalothorax is plat, naar voren toegespitst, echter niet

verhoogd, in het midden van den rug een halfmaanvormig

kuiltje; donkerbruin; digt met korte zilverachtige haartjes

overdekt.

De oogen zijn zwartbruin.
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De voelers zwart, behaard ; de bovenlcalven loodregt , zwart

;

de onderkaken en de lip kort , afgerond , zwart , met een

gelen rand; het sternum is liartvormig, zwart, oranjekleurig

gevlekt.

Het achterlijf bijna vijfkantig, in het midden liet breedst,

naar achteren toegespitst; op den rug geel met 4 paarsge-

wijze verdeelde zwarte verdiepte punten , en vooral naar

het achtereinde toe met zwarte met elkander veelvuldig ver-

takte streepjes.

De buik en de spintepeltjes zwart , met 2 evenwijdig ver-

loopende gele vertakte streepen.

De pooten 2. 1. 4. 3., niet verdikt, harig, zwart, met

breede grijzachtig witte ringen.

Amboina. In de nabijheid van woonhuizen , ook tusschen

struikgewas; bouwt een groot regelmatig nef, in welks mid-

den 2-4« zijdeachtig witte, uit een zeer digt weefsel be-

staande stralen zich bevinden.— Eene der op Amboina het

meest voorkomende soorten.

Epeira (^Argyopes) strlata, n sp.

E. thorace plano, i'otnndo, nigro, argenteo, plloso; abdomine

ovali, dorso antice argenteo albo
,
posticam partem versus sulfureo,

striis numerosis transversis nigerrimis signato; ventre nigro, fas-

cüs 2 parallelis ochraceis. Long 12'".

Heeft veel overeenkomst met E. fasciata Dug. De ce-

phalothorax en de oogen als bij de voorgaande soort; even-

zoo de monddeelen en het sternum. De voelers zijn rood-

bruin. Het achterlijf groot, min of meer plat, ovaal. De

rug aan zijn voorste gedeelte zilverachtig wit, allengs naar

achteren toe geelachtig wordend ; de omzooming is zwart

;

talrijke zwarte , dwars verloopende strepen , waarvan de

voorste min of meer aan elkander evenwijdig zijn , de

achterste zich meer tot eene netvormio:e teekenins* vereeni-
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gen. Do spintepols zijn roodbruin ; overigens zijn buik en

pooten even als bij de vorige soort geteekend.

De pooten zijn 1. 2. 4. 3.

Niet zeldzaam op Amboina. Dezelfde Icefwiji^e als bij de

vorige.

JLpelra [Argijopes) trlfasciala, n. sp.

E. tliorace plano, rotimdato, nigro-fusco, dense argenteo, pl-

loso; abdomine magno, pentagouo, nigro-fusco ; fasciis trans-

versallbus dorso tribus latis, citriais; pedlbus rufis ia articulatio-

nibus nigris. Long 13'".

Eene der fraaiste soorten van dit geslacht. De thorax

als bij de 2 voorgaande soorten. De voelers donkerbruin.

Het sternuin geel, aan bet begin der pooten met kleine

doorntjes. De lip is spits, bruinachtig, even als de boven-

Linnenrand der onderkaken.

Het achterlijf onregelmatig 5- kantig, ongeveer in het mid-

den het breedst, van hier tegen de spintepels puntig wor-

dend , naar voren toe niet afgerond , de voorste hoeken iets

verheven; de rug plat en niet behaard, zwartbruin, met

3 dwarsche , breede
,
gele strepen , waarvan de achterste de

gedaante van eene halve maan vertoont; aan het toegespit-

ste gedeelte van het achterlijf, en aan de zijde eenige gele

vlekjes.

De buikvlakte zwart, in het midden bruinrood, met 2

overlanosche gele, dooreene dwarsche lijn vereenigde stre-

pen. De spintepels zijn zwart. De pooten van middel-

matige lengte, bijna 2 malen zoo lang als het ligchaam 1. 2. 4. 3.

De dijen , tibiae en tarsi roodbruin , slechts aan het uiteinde

en het knielid zwart. De dijen der twee laatste paren iets

o-ekromd, de tibiae van het 4'"' paar langharig, de overi-

gen met enkele doornachtige zwarte haren voorzien.

Op Amboina niet zeldzaam.
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Epeira radja , ii sp.

E. thorace couvexiusculo , elongato , nigro-fusco , antice pllls bre-

vioribus flavicantibus abtecto; abdomine triangularl ovato, autice

latei'aliter bigibboso, nigro, macula dorsali ochracea formam folii

sagittati prae se ferentls , siguato; ventre fiisco, striis duabus parvis

ochraceis; pedibus iion elongatis nigris, cinereo annulatis. Long, 13'".

Groote en gedaante van Epeira cornuta Walck. De ceplialo-

tliorax gewelfd , langer dan breed , naar voren' toe iets liooger

,

in het midden een kleine dwarsche diepe streep; de 4 mid-

delste oogen op een rond heuveltje geplaatst, zwart; het

voorste gedeelte van den ceplialothorax met korte geelachtige

haren bedekt, het achterste gedeelte kaal.

De oogen bruin ; tusschen het zijdelingsche oogpaar een

bloedrood gekleurd heuveltje.

De bovenkaken loodregt, wlgvormig, aan de basis be-

haard , overigens kaal , donkerbruin. De onderknken breed,

kort, afgerond , aan het einde roodbruin , langharig , naar

de lip geneigd; deze kort en breed. Het achterlijf ovaal

driehoekig, dik; de voorste zijdelingsche hoeken zijn tot

een puntig , bloedrood gekleurd heuveltje verheven. De rug

overigens plat , min of meer uitgehold , zwartbruin , kort-

harlg , met eene bladvormige gele teekening , die zich bij-

na op den geheelen rug uitstrekt , en de gedaante van een

plijvormig blad heeft, hetwelk met de punt tot aan het uit-

einde van den rug reikt , en voren op het breedste gedeelte

met een' korten steel eindigt; voor dit steelvormige einde

nog twee naast elkander staande kleine gele punten. In het

midden der gele teekening 3 paren zwarte, verdiepte punten.

De buikvlakte bruin , met 2 korte gele streepjes. De

spintepeltjes zijn kort. De pooten zijn betrekkelijk kort,

maar sterk, 4. 1. 2. 3.; de achterdijen iets gekromd, alle

zijn zwart met breede grijze ringen.

Op Amboina tamelijk zeldzaam; maakt zich uit zamcnge-
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rolde Lladen , waarscliijnlijk slechts tijdelijk , eene woon-

plaats, welke van binnen met een zacht weefsel is bekleed.

Bij één van de 4 exemplaren , die ik tot nu heb gevan-

gen, ontbreekt de gele teekening op den rug; in stede

daarvan is er slechts tusschen de Iwee voorste hoekeu eene

dwarsche gele streep.

Epelra moluccensis, n. sp.

E. tliorace parum convexo, cordiformi, fnsco, dense allio piloso

;

ahdoraine ovato, antice bigibboso', dorso abdominis rufo, fascia

semibmari anticaui partem circnmferente, macula mediana, facio

externe gibborum, punctisque duobus in medio dorsi sitis, albis;

pedibus fortibus, longe setosis, nigris. Long 12'".

De oogen zijn klein ; de ceplialothorax langer dan breed

,

donkerbruin , digt met korte grijzachtig witte luiren bedekt.

De monddeelen en het sternum zwart, op het laatste eene

donker gele streep.

De ouderkaken veel hooger dan de lip , iets gekromd.

Het achterlijf veel langer dan de ceplialothorax, eivormig,

dik , donker roodbruin. Aan beide zijden van de rugvlakte
,

naar voren toe , eene kleine verhe''enheid , die aan den bui-

tenkant uitgehold en hier wit gekleurd is.

In het midden van den rog twee paren witte punten

,

en aan de zijden even als naar het achtereinde toe nog

meerdere witte , onregelmatig verdeelde witte puntjes. De
naar den cephalothorax gekeerde vlakte van het achterlijf

is wit behaard.

De pooten van middelmatige lengte, 1. 2. 4. 3, sterk,

van boven alle donkerzwart. Op de onderzijde der heup-

geledingen een donkergeel puntje. De ondervlakte der dijen

is geelbruin. Alle pooten zijn lang behaard.

Niet zeldzaam op Amboina.

Bij de mannejy'es is de rug niet zoo donker gekleurd , en de
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zijden min of meer geelachtig; de pooten der'nog niet vol-

wassen dieren zijn bruinachtig, met groene ringen.

JEjjeira unicolor , n. sp.

E. flavo-fusca; abdomine triangulari antice Ibigibboso , setuloso;

punctis dorsallbus 4—6 per paria dispositis, impressis; pedibus

brevibus robustis, setoso-pllosis. Long 10'".

Eenkleurig geelbruin, bijna zonder ecnige teekening.

De oogen zijn zwart, alle op kleine heuveltjes geplaatst.

De cephalothorax weinig gewelfd, naar voren toe aanmerke-

lijk smaller, langwerpig. De onderkaken kort , breed, toege-

rond, naar de zeer korte lip geneigd. Het achterlijf drlekan-

tig, van boven plat, overigens dik, de voorste hoeken pun-

tigverheven, digt borstelharig , met 2— 3 paren puntvor-

mige kuiltjes op den rug.

De pooten kort en sterk, 1. 2. 4. 3, onduidelijk donker

geringd , borstelharig.

Bij de hoofdplaats Amboina eenige exemplaren dezer soort,

tusschen zamengerolde bladen
,
gevonden.

JEpeira manipa, n. sp.

E. flavo-fusca, thorace parum convexe, plaga oculari longe pi-

losa; abdomine globoso
,
parce piloso

,
pedibus mediocribus rufis late

fusco annulatis, longe setosis. Long. 10'".

De bovenkaken loodregt, kegelvormig, roodbruin, slechts

aan de basis behaard; de lip is kort, halfrond, de onder-

kaken eveuAvijdig, breed; de voelers roodbruin. De ce-

phalothorax meteen duidelijk begrensd kopgedeelte*, kort be-

haard; tusschen de oogen zijn de haartjes lang.

ïlet achterlijf rond, zoo breed als lang en hoog, bruin,

zwak behaard, met 2 paar kleine verdiepte punten op

den rug.
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De pouten vau middelmatige lengte, 1. 2. 4. 3. De dijen

roodbruin , liet 2'^^ yoetlid zwart , de overige geledingen

bruinachtig, met breede, donkere kringen , onlange, stijve,

gele en zwarte haren bedekt.

In de omstreken van Amboina.

Epeira malaharica Walck.

üp Java niet zeldzaam.

Epeiva inmctujera, n. sp.

K. tliorace oblongo, convexe, fusco, rufo plloso; abdomlne

triangulari ovato, nigro-fusco, punctulis flavicantibus iu forinam

crucis duplicis in dorso dispositis; pedibus brevibus, rufis, nigro

annulatis. Long G'".

Heeft eenige overeenkomst met de In Europa gewone

Epeira diadema.

De oogcn zijn was-geel.

De cephalothorax langwerpig, gewelfd, zwartbruin , met

korte roodachtige haartjes bedekt.

Het achterlijf eh^orraig, driekantig, In zijn voorste ge-

deelte veel broeder, zwartbruin; aan de voorste helft tal-

rijke dwars geplaatste geelachtige vlekjes , even als op den

ruo", waar zij een onduidelijk kruis vormen.

De buikvlakte even donker gekleurd als de rug; tus-

schen de teeldeelen en de spintepeltjes eene roodbruine vlek.

De pooten zijn roodbruin, weinig behaard, kort, met

donkere ringen. Het eerste paar slechts \\ maal zoo lang

als het ligchaam.

Amboina.

jE. oriühalcea , n. sp.

E. tliorace parvo, elongato, plauo, rufo-cano; abdomiuc ovl-
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foi'mi elongafo rufo-fugco, fascüs cTorsalibu3 duabiis sinuatis an-

tice conjunctls, aureo raetalllce nitentibus; mandibulis, maxillis,

pcdidusque rufis, tarsis nigris. Long 3'''.

De oogcn zwart.

De ccplialotliorax klein, langwerpig, nietlioog, kaal, bruin-

rood; do lip half zoo hoog als de onderkaken , deze bo-

ven veel breeder, naar buiten gebogen, en zoo als liet 3-

lioekio'e sternum bruinrood. De bovenkaken klein, loodrefrt.

Het achterlijf eivormig, langwerpig, hoog, onbehaard,

roodbruin ; op den rug 2 evenwijdig verloopende , naar voren

toe zich vereenigende goudachtig glimmende breede strepen.

De buik bruin met 2 onduidelijke, overlangsche
,
geelachtige

streepjes.

De pooten dun, het eerste paar dubbel zoo lang als het

Ijgcltaam, 1. 2. 4. 3,, roodbruin, de tarsen zwart, de tibiae

met bruine ringen.

In de omstreken van Amboina niet zeldzaam.

Epeira coccinea , n. sp.

E. thorace elongato rufo ; abdomine elongato , dorso cocci-

neo, nitido, fascia mediana longitudinali simiata, parte postica,

lateribus ventreque nigerrimis, hoc maculis 2 coccineis signato,

tibiis pedum posteriorum longe setuloso-spinosis. Long 3'".

Heeft de gedaante der voorgaande soort. Dg cephalothorax

langv/erpig, hoog, in de achterste helft breeder, bruinrood;

de bovenkaken loodregt, klein, bruinrood, aan punt zwart.

De onderkaken divergerend, boven verbreed, veel hooger dan

de afgeronde lip , alle roestkleurig. liet achterlijf hoog , ei-

vormig, fluweelachtig, rood, de buikvlakte , de zijden en

eene op het midden van den rug verloopende overlangscho

vertakte streep zwart. De spintopols bruin.

De pooten zijn dun , en van middelmatige lengte, 1. 2. 4. 3.,

het eerste paar 1[ zoo lang als het ligchaam , alle licht-

oe SERIE DL III. 28
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bruin , harig ; de tibiae van het 4^° paar met lange haren

bedekt.

liij de mannetjes en de spinnen dezer soort , die korte-

lings van opperhuid verwisseld hebhen , zijn de pooten groen-

Op Amboina niet zeldzaam.

Epeira llLOmisoldes ^ n. sp.

E. thorace parvo , eordiforml
,
plauo, palliJ« rnfo, parce setoso;

ahdomine abbreviato, turbinato, anticelatissiino, aniim versus acu-

nimato, doi'so sulfureo , antiee maculis duabus niveis , uudique pi-

Hs stellatis obtecto. Long 2^'".

De oogen zijn wasgeel , met eeiie zwarte pupil. De

cephalothorax klein, hartvormig, plat, roodbruin, wei-

nig behaard. De onderkaken kort en breed, divergerend;

de lip kort, halfrond.

Het achterlijf kort , naar voren toe breed
,
plotseling in

een punt eindigende , boven zwavelgeel , aan den voorsten

rand met 2 groote , ronde sneeuwwitte vlekken , en op het

midden van den rug 2 paar zwarte punten ; talrijke ster-

vormige, witachtige haren op den rug. De spintepels in

liet midden van de buikvlakte gelegen ; vóór deze twee

geelachtige punten.

De pooten 1. 2. 4. 3., de twee achterste paren aanmer-

kelijk korter dan de twee voorste, roodbruin; het 2^ voet-

lid donkerder.

Op Amboina. Tusschcn zamengesponnen bladen gevon-

den.

Plectdna praetextnta Walck.

Eene der meest voorkomenden schulpspinnen op Amboi-

na. Deze spinnen hebben geheel dezelfde leefwijze als de

in het vorio-e geslacht opgenoemde, en onderscheiden zich

slechts door de zeer harde , hoornachtige huid , waarmede

haar achterlijf bekleed is. Zij bereiken nimmer eene aanmer-

kelijke grootte.



J •?
•

Plectana brevispina , n. sp,

PI. nigro-fusca, tlioracis dorso tuberculo in medio sito, notato;

abdomine 8-gono, latiore quam longo, 6-spinoso, spinis 4 laterali-

bus parvis; dorsi punctulis impressis 19; ventre unicoloi-e fusco,

rugoso. Long 2^'".

De ceplialotliorax kort , zwartbruin , kortharig , in het

midden met een loodregt staand , kort doorntje ; de zijde-

lingsche oogparen op een grooteren afstand van de mldden-

ste 4 oogen , dan bij de overige soorten van dit geslacht.

Sternum langwerpig , en , even als de monddeelen en de heup-

geledingen der pooten , licht bruin.

Het achterlijf even breed als lang, bijna 8-kantig; links

en regts aan den zijdelingschen rand bevinden zich 2, digt

bij elkander staande, korte, puntige stekels , en aan den ach-

terrand nog 2. De rugvlakte plat, langs den omtrek 19

kleine navelvormige puntjes, waarvan de aan den achter-

rand staande 5 de kleinste zijn ; in het midden omgeven

\'an de overigen , bevinden zich nog 3 paar zoodanige

punten ; die van het voorste paar zijn elkander meer genaderd.

De bulk zwartbruin, sterk gerimpeld.

Tot nu toe slechts een voorwerp op Amboina gevonden.

Flectana Bleeheri, n. sp.

P. abdomine transverse ovali , dorso concave 4-spinoso , spinis

per latera dispositis, anterioribus minimis glabris, posterioribus

validis, pilosis, coeruleis; dorso luteo, punctis impressis 23, coe-

ruleis ; thorace nigerrimo ; pedibus pallide rufis , tarsis fuscis.

Long 2^'". Latit. 5'".

Verwant aan PI, Linnei Walck.

De cephalothorax is (zoo als bij alle soorten van dit geslacht"»

vierhoekig , in vergelijking met het achterlijf zeer klein, en door

eene dwarsche streep in een voorste verheven en in een achter-
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ste laag gedeelte verdeeld, zwart. De bovenkaken loodregt,

zwart. Sternum zwart, met een S-lioekige kleine gele vlek

in het midden.

Het achterlijf dwars-ovaal, tweemaal zoo breed als lang,

met 4 korte stekels , die paarsgewijze aan de beide zijden

zich bevinden; de voorste zijn kort, puntig, naar buiten

gerigt , kaal ; de achterste iets langer dan de voorste , bree-

der
,

plat , en iets naar achteren gebogen , digt-kortharig

;

de rugvlakte van het achterHjf is geel; aan den voorsten

rand bevinden zich 10 naast elkander geplaatste navelvor-

mige punten , langs den achterrand 9 , waarvan de middel-

ste zeer klein , en op het midden van den rug twee paar

evenzoo gevormde , en als de overige , blaauwe punten ; de

stekels zijn staalblaauw. De buikvlakte sterk gerimpeld

,

donkerbruin, geel gestippeld. De pooten zeer kort, p. m.

van de lengte van het ligchaam , bleekrood, met bruine

voeto;eledino;en.

Amboina.

Plectana Sturii , n. sp.

PI. thorace, pedibusque 4 anticis nigris; abdomine trausvcrsim

ovali, G-splnoso, spiiils 4 per paria laterlbus impositis, brevibus,

posticis 2 brevibus acuminatis ; intermediis undique pllosis , omni-

bus violaceis ; dorso citrino fasciis duabus ti'ansversis teuuibus vio-

laceo-ni^ris. Lou;; 2"'. Lat. 4"'.

Verwant aan PI. varlegata Walck. De bovenkaken, het

strenum, de lip, de thorax en de 4 eerste pooten zwart, de

onderkaken en de coxae bruinachtig. Het achterlijf 2 maal

zoo breed als hing, plat, met 6 korte stekels, de 2 voorste

zeer klein, scherppuntig, de middelste p. m. ^-''''' lang, breed,

iets krom, aan alle kanten harig ; de 2 achterste zijn even-

wijdig, en bevinden zich aan den achterrand van het achter-

lijf.; zij zijn korter dan de middelste en scherppuntig.
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alle staalblaauw; aan Jen voorsten rand zijn 4 navelvormige

punten ; tussclion de voorste twee stekels bevinden zich

8 dwars geplaatste zwarte punten, waardoor eene dwarsclie

lijn ontstaat ; aan den achterrand der middelste stekels be-

vinden zich G, iets grootere , insgelijks zwart gekleurde pun-

ten , te zamen eene tweede zwarte dwarsche streep vormen-

de; voor het achterste paar stekels zijn nog 4 soortgelijke

punten.

De spintepels en de buik zijn zwart, deze oranjenkleu-

rig gevlekt. De 4 achterste pooten met bruingele ringen.

Amboina.

Ik noem deze soort ter eere van den heer Df. Stur

,

geoloog te Weenen.

Pleclana centrum, n. sp.

Heeft veel overeenkomst met de vorige; zij is echter een

weinig grooter ; de middelste stekels zijn sleclits aan de

randen behaard, en bruin, even als de achterste stekels.

Hetzelfde getal punten op de rugvlakte; deze punten zijn

echter meer langwerpig, geene dwarsche zwarte strepen

vormende. Thorax en de pooten zijn donkerbruin ; het ster-

nuni zwart met een ronde gele vlek in het midden.

Lengte 3'". Br. 5^".

Midden-Java.

Pleclana argoides, n. sp.

PI. tliürace minimo, antiee in gibbum rotundatum, oculigerum

protracto, rufo, nitido; abdomiue elongato, trapezoidali
, postice

paukdum dilatato; spinis 7, sex per latera dispositis, una in me-
dio marginis postici locata, aeutissima; dorso fusco-nigro

, punctis

impressis nnraerosis notato . Long 2'",

De gedaante van den cephalothorax en de plaatsing der
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oogen , herinnert sterk het geslacht Argus. Wegens het

met eene hoornachtige huid bedekte achterlijf, heb ik deze

spin tot Plectana gebragt. De leefwijze zal moeten too-

nen, tot welk dezer beide geslachten het diertje moet wor-

den gerekend.

De cephalothorax is zeer klein , veel korter en smaller

dan het achterlijf, naar voren toe in een rond, sterk verhe-

ven heuveltje eindigende; op het voorste, afgeronde gedeelte

dezer verlenging zijn de oogen geplaatst. De oogen zijn

granaatrood , en de thorax kaal, roodbruin.

liet sternum is zeer groot, en even als de kleine mond-

deelen, donker roodbruin. Ilct achterlijf langwerpig, 4-hoe-

kig, naar achteren toe breeder, op den rug uitgehold; aan

den achterrand plotselings naar beneden afbellende , waardoor

eene bovenste en eene achterste rugvlakte ontstaat, beide

door den achterrand, in wiens midden een kleine, zeer

puntige stekel zich bevindt
,
gescheiden ; donkerbruin ; links

en regts aan de zijwanden drie kleine puntige uitsteeksels,

waarvan de voorste zeer klein , de 3 naar buiten en ach-

teren gerigt; de omtrek der 4 eerste doorntjes oranjekleu-

rig; op de rugvlakte talrijke grootere en kleinere, niet

regelmatig verdeelde , navelvormige puntjes , aan de (lood-

regte) aclitervlakte links en regts 2 oranjekleurige vlek-

ken. De buikvlakte bruin ; achter de teeldeelen eene half-

ronde oranjekleurige vlek.

De pooten zeer kort, alle roodbruin, met donkere rin-

gen.

Amboina.

OUos mT/galitiuSi n. sp.

O. cephalothorace rotundato, convexo, nigro-fusco, brevlter

Tufo-piloso; abdomine ovali, dorso longe rufo-piloso, facie antica

lata aurantiaca, lateribus ventreque nigerrirais, pedibus lougis-

siuiis robustis. Long 16'".
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De ceplialutliorax rond, hoog, zonder eenige verdieping

in het midden, zwartbruin, digt met korte, rossige haren

bedekt. De oogen digt aan den voorsten rand geplaatst,

alle van gelijke grootte, in 2 evenwijdige lijnen, waar van

de eerste iets korter.

De bovenkaken loodregt
,
groot , cilindrisch , zwartbruin,

met enkele korte rossige haren. De voelers langharig rood-

bruin , het eindlid zwart.

Sternum, lip en onderkaken bruin, roodharig.

Het achterlijf veel smaller doch iets langer dan de ce-

phalothorax , van boven plat , ovaal ; de spintepels middel-

matig lang; op den rug met lange, roode, aan de punt

geelachtige haren ; de voorste , tegen den cephalothorax ge-

rigte vlakte oranjekleurig; de buik en de zijvlakten zwart.

De pootcn lang en sterk 2. 1. 4. 3, zijdelings uitgestrekt

;

2^^ lid van den tarsus van beneden plat, digt kortharig.

De dijen aan de voorste ( of onderste ) vlakte roodbruin

,

aan de achterste (bovenste) geelbruin; de tibiae zwartbruin;

bet eerste voetlid aan de bovenvlakte bloedrood, de onder-

vlakte ijzerzwart, 2^^ voetlid zwart; alle lang- en stijfharlg.

Eene der grootste amboinasche spinsoorten. Deze en

de volgende soorten loopen zeer schielijk voor en achter-

waarts , meestal echter naar de zijde , met wijd uitgestrekte

pooten. De wijfjes dragen den eijerzak tüsschen de voelers.

Bij deze soort is deze zak sneeuwwit, rond en afgeplat,

eenige honderden eijeren bevattende,

Olios malayanus , n. sp.

O. flavo-fuscas, pedibus anteriorlbug rellquis longioribus ; ocu-

lis magnitudine invicem aequalibus, serie prima breviore, secua-

da paululum aatice curvata; ventre nigro, Striis duabus longitu-

dinalibus auraütiacis. Long 1".

De cephalothorax breed, hartvormig, matig hoog, en



— 4^8 —

zoo als liet gelieele diei*, geelbruin. Be oogen gel ij ]<groot

,

geelrood, de 2 middelste vooroogen zwart; de eerste reeks

regt, korter dan de tweede, Avelke iets naar voren gekromd

is. Ue bovenkaken sterk, loodregt, zwartbruin , roodgeel

behaard. De onderkaken parallel, iets liooger dan de lip,

beide roodbruin. Het eindlid der voelers zwart. Het ach-

terlijf smaller dan de cephalothorax , van boven digt met

lange haren bedekt, aan de voorvlakte een oranjekleurige

zoom; de buik en de zijvlakten zwart, op gene twee over-

langsche gele strepen. De pooten. lang en sterk, 1. 2. 4.3.

behaard, geelbruin, het tweede voetlid donkerbruin.

Op Amboina in woonhuizen algemeen.

Ollos jave?isis, n. sp.

O. rufescens, dense pilosus; ocuHs lateralibus rellquis majori-

l)us, latei'alibus posticis elevatione impositis; pare pedum 2Ju lon-

gissimo; ventre luiicoloro fuscesceute. Long 12'".

])e oogen zijn rood, de achterste zijdelingsche op

een heuveltje geplaatst, de 2<^« lijn iets langer dan de eer-

iite. De cephalothorax is breed, en hoog koffijbruin, digt

met roodbruine lange haren bedekt. De bovenkaken lang

en dik, zwart, langharig. De lip klein.

Het achterlijf ovaal , naar achteren toe dikker wordende

,

plat, geelbruin, met 6 op den rug paar.^gewijze geplaatste

verdiepte donkere punten. De spintei^cls zijn middelma-

tig lang, de buik eenkleurig geelbruin.

De pooten 2. 1, o. 4., geelbruin.

Op Java tamelijk gemeen in huizen, op planken , tus-

schen oud hout.

Olios hinula , n. sp.

Toont veel overeenkomst met de voorgaande soort, waar-
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van zij door de volgende teckenen verscliilt : O. lunula ïs

gi'ooter (15'"); de pooten zijn, vooral de 2 eerste paren, met

talrijke donkere ringen voorzien ; op den rng van liet

achterlijf bevindt zich naar het einde een donkerbruine,

met de holle zijde naar achteren toegekeerde halfmaanvor-

niige vlek ; de pooten zijn sterker behaard en gedoomd

;

aan de basis A^an ieder doornachtig haartje een geelachtig

vlekje.

Het eenige exemplaar in mijn bezit is van Java afkom-

stig.

Tliomisus amboinensis, n. sp.

Th. laetc virldis, parce pilosus tliorace cordiforml , abdomino

elongato, augusto, cllindrico; pedibus 4 anticis posterioribus mul-

to longioribus. Long 2".

De oogen zwart, ieder door een goudkleurigen kring

omgeven. De cephalothorax hartvormig, niet zeer hoog, naar

voren iets smaller. De bovenkaken klein, loodregt; de on-

derkaken veel langer dan de lip , met de 'punten elkander

aanrakende; de lip lang, in het midden vernaauwd.

Het achterlijf p. m. o maal zoo lang als de cephalo-

thorax , cilindrisch , smal.

Het eerste paar pooten iets langer dan het S'le; belde

veel langer dan de 2 achterste paren. Grasgroen, de on-

dervlakte iets bleeker; met eenige zwarte haartjes.

Op Amboina.

Sparassjis jjsitlacmus, n. sp.

S. viridis, thorace ovall, linea marginallet puncto mediaiio san-

guiueis; abdomine elongato, cillndrico, lineis duabus dorsalibiis

saiiguineis ; veutre olivaceo, linea mediana fusco notato. Long 7'".

De oogen zijn bruin, door bloedroode kringen om-

eeven.
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De ceplialothorax eivormig, naar voren toe iets smaller,

smaragdgroen ; langs den rand een smalle bloedroode streep

,

en in het midden een evenzoo gekleurd punt.

De bovenkaken van middelmatige lengte , schuins naar

voren gerigt , citroengeel , weinig behaard. De voelers zijn

groen. De onderkaken evenwijdig, cilindrisch , veel langer

dan de afgeronde lip.

Het achterlijf smaller dan de cephalothorax, langwerpig,

allengs dunner wordende
,
groen , met 2 fijne , overlangsche

,

aan het achterste gedeelte zich vereenigende bloedroode stre-

pen. De buikvlakte bruinachtig met eene in het midden

verloopende donkere streep.

De pooten groen , met lange zwarte , doornachtige haren;

1. 4. 2. 3.

Op Amboina zeldzaam.

Sphasïts striatus, n. sp.

S. flavo-viridis, striis 4 nigris per dorsum thoracis ad mandi-

bulas usque currentibus , nigris ; pedibus nigro striatis longe nigro

aciileatis, fascia abdominis dorsali rufa. Long. 3'".

Geelachtig-groen. De oogen zwart.

De cephalothorax eivormig, naar voren iets smaller, hoog,

de A'oorste vlakte (frons), zeer hoog, loodregt; op den rug

4 fijne overlangsche zwarte streepjes; de 2 middelste digt

bij elkander ; zij verloopen door de middelste 6 oogen en loo-

pen tot aan het einde der bovenkaken ; de 2 andere eindigen

op den rand van den thorax. (Bij sommige exemplaren

zijn deze strepen op den rug niet , altijd echter aan de

voorste vlakte zigtbaar).

Het achterlijf cilindrisch, doch 2 maal langer en smaller

dan de cephalothorax, allengs dunner wordende ; op het midden

van den rug een breede bruinachtige streep, die zijdelings
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Joor 2 fijne zwarte streepjes begrensd wordt. Op de buik-

vlakte 2 smalle zwarte overlangsche strepen.

De püoten dun , met lange zwarte doorntjes ; aan de voor-

vlakte van iedere geleding een overlangsche zwarte streep.

Op Amboiiia. Talrijk vindt men deze soort op lang struik-

gewas , waar zij zich tusschen zamengesponnen bladen op-

lioudt, en, met naar liet ligcliaam getrokken pooten op

de prooi wacht.

AUüs succlnctus Koch.

Java, Amboina.

Attus aljunis^ n. sp.

A. piceus; thorace fere circularl, gibbosissimo, linea maroi-

nali tenerrima albida, mandibulis liorizontalibus longissimis; vmo'ue

longissimo nncinato armatis ; abdomine cilindrico , attenuato , me-

tallico-viridi-nitente ; linea dorsum cingente tenerrima, striaque

dorsali mediana, albis; pedibus mediocribus pare primo reliq^uis-

fortiore, pilosissimo. Long 7'".

De voorste oogen zijn zeer digt naast elkander geplaatst^,

groot, groen. De cephalothorax is zoo lang als breed,

en evenzoo hoog ; aan de voorste vlakte loodregt ; donker

zwartbruin : langs den rand eene fijne witte streep.

De bovenkaken bij het mannetje horizontaal naar voren

gerigt , divergerend , bijna zoo lang als de cephalothorax, don-

kerbruin , slechts aan de basis eenige witte haartjes , overigens

kaal; de klaauw lang, aan het einde gebogen.

Het eindlid der voelers bij de mannetjes klein, bijna vierkant.

De kaken zijn bij het wijfje iets kleiner, meer schuinsch.

liet achterlijf is iets langer dan de cephalothorax, naar het

einde toe dunner wordende ; zwartgroen , kort behaard ; een

fijne witte streep langs den omtrek van den rug , en op het mid-

den van dezen een wit , kort overlangsch streepje. Aan

de buikvlakte 2 witte overlangsche strepen. De spintepels

middelmatig long, sterk harig.
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De pooten sterk, 1. 2. 4. 3., liet voorste paar veel dik-

ker dun de overige , sterk behaard , alle bruiiizwart ; aan

de boveuvlukte der dijen een wit streepje.

Schijnt op Amboiua niet zeldzaam te zijn.

Attns coriiutus, n. sp.

A. varlegatns, dense pllosus; tlioraco circulaii glbboslsslmo,

mandibulis iiicliuatis parum elongatls , spina curvata utrinque ad

oculuni lateralem medium sita; abdomine ovali, punpurascente

flavo striato variegato; et ovganls filiferis parum prolongatls; pe-

dibu3 medlocribus, robustis. Long 7'".

De kleur en teekening dezer soort zijn moeijelijk te be-

schrijven.

De cephalothorax rond, zeer hoog, de voorste vlakte hoog

en loodregt; de voorste middelste oogen groen.

De rug is bruin , met korte , digte
,
gele haartjes zoodanig

bedekt, dat alleen op de hoogte van den rug 2 kale,

bruine breede strepen vrij blijven. Aan elke zijde, on-

der het middelste zijdelingsche oog, een p. m. 1'" lang naar

boven en voren gerigt , krom , dun doorntje , waardoor de

spin het voorkomen verkrijgt als of zij gehoornd ware.

De bovenkaken zijn betrekkelijk klein , schuinsch , bruin

,

geel behaard. Stcrnum , monddeelen en heupgeledingen der

pooten donker roodbruin.

Het achterlijf eivormig, in het midden het breedst, dik

(bij de wijfjes), meer langwerpig en plat bij de mannetjes 1
1

maal zoo lang als de cephalothorax ; de spintepels matig lang

;

roodbruin; op het midden van den rug een overlangsche , naar

achteren toe zich in 2 zijdelingsche takken splitsende , breede

gele streep; de voorvlakte van het achterlijf is geel, en

aan ieder zijde een groote gele vlek , benevens talrijke kleine

gele streepjes. De buikvlakte is geelachtig, met eene over-

langsche breede donker bruine streep in het midden.

De pooten zijn korter dan het ligchaam , 4. 3. 1. 2., sterk,
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cligt, kort beliaard; even zoo bont geteekend als de zijvlak-

ten van het achterlijf.

Het mannetje is kleiner; de teekcning is er duidelijker, en

aan het achterste gedeelte van den rug bevindt zich eene

groote metaalachtig groen glinsterende vlek.

Op Java en Amboina. Het -wijfje woont in zamengespon-

nen bladen.

Attics ohlsioides, n. sp.

A. viridl-niger ; thorace abdomen longltndine aequante; hocpos-

tice rotundato, pauUiUim dllatato; articvxlo tarsorum primo nigro,-

seciindo albo. Long, 2".

Een zeer eigenaardig spinnetje , hetwelk ik tot nu toe op

Amboina slechts eenige malen gevonden heb.

De cephalotiiorax is langwerpig, naar achteren afgerond,

voren iets hooger. De oogen zijn zwart ; de voorste mid-

delste zeer groot, elkander zeer genaderd; de voorste zij-

delingsclie , en de aclilerste A^an gelijke grootte , deze p. m. iii het

midden der lengte van den cephalothorax geplaatst; de mid-

delste zijdelingsche zeer klein , moeijelijk zigtbaar.

De monddeelcn zijn zeer klein , roodbruin; de bovenkaken

loodregt.

Het aciiterlijf naar achteren toe iets brecder, zoo lang als

de tliorax, plat; beiden zwartgroen , met zeer korte rood-

achtige haren.

De pooten 1. 4. 8. 2. Het eerste paar p. m. 3 maal zoo

lang als het ligchaam; het 2'^'' henplid is zoo lang als de dij,

bruin; de dij niet verdikt , aan het onderste einde bruinrood

,

van de gewone lengte; het kiiielid half zoo lang als de dij,

zwart; de tibia van gewone lengte, aan het voorste einde

verdikt, langharig en aan den binnenrand met eene over-

langsche sleuf, Avaarin het eerste voetlid kan worden opge-

nomen ; dit lid is iets verlengd en zwart, het 2''* voetlid wit.

De overige 3 paren zijn dun , overigens van de gewone ge-
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claante ; liet 2® en S*^ paar geelaclitig; Je dij en de tiLia van

het laatste paar zwartbruin.

De spintepeltjes zijn zeer klein.

Op bladen zittende gevonden, waarbij de voorpooteu voor-

uit gestrekt waren.

Volgens de besciirijving schijnt Attus phrlnoides Walck.

tot dit gesLacht te behooren. AValckenaer vermeent, dat de

lange voorpooten waarschijnlijk tot zwemmen dienen.— Deze

nu besclirevene soort, Avelke veel overeenkomst inet A. phri-

noidcs heeft , heb ik in de omstreken van Amboina tusschen

struikgewas ver van eenig water gevonden , en ik meen

dat de voorpooten , welke ware pedes raptatorii zijn, tot het

vangen van kleinere insekten dienen , daar de eigenschap

van te kunnen springen , aan de spin schijnt te ontbreken.

Amhoina den 31"" December 1856.
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VERGADERINGEN

DEU

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE.

13 E S T U U K S V E H G A D E K I N G
,

GEHOUDEN TEN HUIZE VAN DEN HEEPw J. J. ALTHEEK

OP DONDERDAG DEN 2o" AnilL 1857.

Tegenwoordig zijn de heercn.

P. BlEEKER, President.

A. J. D. Steenstra Toussaint, vicepresident.

G. F. De BrUIJN KorS, Bibliothekaris,

A. AV. P. Weitzel.

J. J. Altheer, sekretari»,

hebbende de heer D. J. Uhlenbeck kennis gegeven, door

omstandigheden verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen.

Worden ter tafel sebragt.

1^. Brief van de Kaiserliche Academie der Wissenschaf-

ten dd. Wien 24 November 1856, ten begeleide van eenige

boekwerken.

Wordt verstaan de goede ontvangst op de gewone Avijze

te berigten.

2e. Brief van den heer J. llyrtl dd. Wien 23 January

18.57 inhoudende dankbetuiging voor de benoeming tot Kor-

responderend lid der Vereeniging.
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Aan^Giioraen voor keiinis2;ave.

3. Extrukt uit liet register tier besluiten van den gou-

verneur generaal van Kederlandsch Iiidici, dd. Ijatavia 16

April 11. No. 5, -waarbij ter kennis der direktie wordt gebragt,

dat de gouverneur generaal aan liaar ver/.oek ter verlecning van

tussclienkomst tot het doen toekomen der diploma's voor de

Honoraire, Korresponderende en Gewone leden der Verec-

niging in Nederland en voor de Korresponderende leden in

liet Buitenland aan de betrokken leden door middel van de

ministeriel! van koloniën en van buiten- en binnenlandsclie

zaken, wel heeft willen voldoen.

Aangenomen voor kennis2;ave.

4^, Brief van het lid den heer Hardenberg dd. Sambas

13 April 11. waarbij de ontvangst erkend wordt van het di-

ploma van lidmaatschap der Vereeniging.

5®. Brief van het lid korrespondent den heer Hageman

gedagt. Soerabaja o April 11. No. 65, waarbij der direktie wordt

toeo-ezonden een brief van den heer "WolfF dd. Samarinda

20 February 11. benevens een kistje, bevattende een mikros-

koop en een aantal objekten uit de drie rijken der natuur,

welk een en ander door laatstgenoemden heer als een ge-

ring blijk van belangstelling in den bloei der Yereeniging

haar ten geschenke wordt aangeboden.

Is goedgevonden den heer Wol ff den dank der direktie

over te brengen en het mlkroskoop met daarbij bchoorende

verzameling in de bibliotheek te plaatsen.

6«. Een stuk van den heer B. H. Egberts gcrigt aan de

Verecniging, blijkbaar een bijvoegsel tot een der beide

vroeger ingezonden stukken (zie not. der bestuursvergade-

ring 2G Februarij 1857 sub No. 5).

Wordt bepaald dit stuk in het archief te deponeren.

7c. Brief van den heer B. II. Egberts dd. Pontianak 17

April 11. kennis gevende, dat hij met erkentelijkheid aan^
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neemt het lidmaatschap der Vereeniging en verzoekende een

exemplaar van het reglement der Vereeniging.

Is verstaan te schrijven aan den heer Egberts, dat de

wetten der Vereeniging in haar Tijdschrift zijn gedrukt.

8e. Brief van den adsistent resident van Sambas, dd. Sam-

bas 8 April 11. N°. 733 , terugaanbiedende der inteeke-

ningslijst op de Acta der Vereeniging, waaruit blijkt, dat

zich aldaar nog twee inteekenaren op de Acta hebben

opgedaan.

9e. Brief van het korrespouderend lid den heer "W. Vrolik

,

dd. Amsterdam 4 Februarij 1857, waarbij de aandacht geves-

tigd wordt op een werk van den heer Gratiolet „ Sur les

plis cérébraux de rhomme et des primates" en op het wen-

schel ijke om vergelijkingen te maken der hersenen van ver-

schillende menschenrassen , waartoe die door deskundigen

zouden moeten worden uitgenomen, in water met spiritus

van minstens 20'^ overgezonden en in afzonderlijke vaten ge-

plaatst om de wederzijdsche drukking te voorkomen.

Wordt goedgevonden
,

pogingen in het werk te stellen

om preparaten van hersenen van verschillende menschen-

rassen in dezen Archipel te erlangen en daartoe de mede-

werking van den chef der geneeskundige dienst in te roe-

pen, zullende die preparaten later den heer Vrolik ter onder-

zoeking worden toegezonden.

10". Brief van het lid den heer A. F. J. Jansen dd. Ma-

nado, 16 Maart 11., waarbij wederaangeboden wordt de ter

kennisname toegezonden missive van het adviserend lid der

Vereeniging den heer Promberg (zie bestuursvergadering 1

7

January sub No. 13).

11e. Brief van den heer J. H. A. B. Sonnemami Reben-

tisch dd. Sinkawang 12 April 11. melding bevattende van

de toezending van visschen en slangen van de westkust

van Borneo.

12e. Brief van den eersten gouvernemeuts-sekretaris dd;

3e SERIE DL. III. 29
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Batavia 18 April 11., waarbij ter plaatsing in liet tijdschrift der

Vereeniging wordt aangeboden de XlXe Bijdrage tot de ge-

ologische en mineralogische kennis van Nederlandsch In-

dië, handelende: Over de waarde van eenige nederlandsch-in-

dische kolensoorten , door den aspirant-ingenieur P, Van Dijk.

Is verstaan deze bijdrage in het 14^ deel van het Tijd-

schrift op te nemen.

13^ Brief van het lid, den lieer Doleschall, dd. Amboina

19 Maart 1857 ter plaatsing in het Tijdschrift der Veree-

niging aanbiedende eene Tweede bijdrage tot de dipterologie

van Nederlandsch , Indie.

Is goedgevonden de bijdrage te plaatsen in het 14e deel

van het Tijdschrift der Vereeniging.

14®. Brief van don heer D. Eekma, dd. Djokdjokarta 6

April 11. ten geleide van een artikel over eene analyse van

putwater te Djokdjokarta.

Wordt verstaan dit artikel bij de leden des bestuurs ter

lezing te doen rondgaan.

15^ Brief van het adviserend lid den heer Zollinger dd

llogodjampi 7 April 11. , onder anderen inhoudende verzoek

om, zoo die bestaat, in het bezit gesteld te worden van een

exemplaar van den katalogus der bibliotheek van do Ver-

eeniging.

Is bereids geantAVOord aan genoemd lid, dat die kata-

loo-us zal gepubliceerd worden , zoodra een gebouw voor de

Vereeniging zal zijn opgerigt.

16^ Brief van het lid den heer P. C. Wijers dd. Pontjol

April 11. waarbij wordt aangeboden een artikel getiteld

:

Scheikundig onderzoek van het melksap van de Calotropis

gigantea R. Br.

AVordt verstaan dit stuk bij de heeren direkteuren ter

lezing te doen rondgaan.

17». De heer Bleeker deelt mede, eene verzameling vis-

schen, slangen en krustaceën ontvangen te hebben van de San-
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gi-eilandeu , van Manaclo en Tanawanko , van den heer

A. J. F. Jansen , lid der Vereeniging en resident van Manado.

Over deze verzamelingen zal nader verslag worden gedaan.

18e. Berigt van den beer Dolescliall, over het karahier

van de insectenfauna van Amboina.

Is besloten tot plaatsing in het tijdschrift der Vereeniging.

19e. Rekening-courant tusschen de heeren Lange en Co.

te Batavia en P. H. Van den Heuvell te Leiden , met be-

trekking tot de werken der Vereeniging.

Aangenomen voor kennisgave.

20e. De beschrijvingen van eenige bronnen enz. van de

Preanger-regentschappen, door de heeren J. Van Vollen-

hoven en J. Van Es.

Besloten tot opname in het Tijdschrift der Vereeniging.

21e. De heer ^Yeitzel doet voorlezing van het koncept eener

cirkulaire, te rigten aan de ingezetenen van Nederlandscli

Indie en de strekking hebbende om door vrijwillige bijdrngen

te geraken tot de oprigting van een Museum der Veree-

Wordt besloten de cirkulaire te doen drukken , alsmede

afzonderlijke brieven aan de hoofden van gewestelijk bestuur

enz. te doen afgaan, welker medewerking daarbij zal wor-

den ingeroepen.

22e. De heer Bleeker biedt aan ter plaatsing in de Yer-

handelino-en der Vereeniffino;:

Catalogus piscium Musei Bleekeriani, adjectis synonymis

recentioribus , nominibus indigenis locisque habitationis.

Wordt besloten tot plaatsing in de Acta.

23e. Tot gewone leden der Vereeniging worden voorge-

steld en benoemd:

De HH. D. Eekma , apotheker 3e klasse, te Soerakarta.

P. Van Dijk, aspirant-ingenieur der mijnen, te

Buitenzorg.



24e. Ingekomen boekwerken:

Sitzungsbeiicliteder Ivaïserl. Academie der Wissenschaften. Phil,

hist. Classe. Band XX Heft 2 und 3. 8°.

Band XXI Heft 1 und 2. 8".

Sitzungsberichte der Kaiserl. Academie der Wistjenschafteu. Math.

naturw. Classe. Band XX Heft 2 und 3. 8°.

Band XXI Heft 1 und 2. 8°.

Register zu den zweiten 10 Banden der Sitzungsberichte (Band

11— 20) der PhII. hist. und der zweiten 10 Biinden der Sitzungs-

berichte Math. naturw. Classe der KaiserL Academie der Wis-

senschaften zu Wien. 8°.

Denkschriften der Kaiserl. Academie der Wissenschaften VII

Band (Phih hist. Classe). (alle van de Keizerlijke Akademie der

Wetenschappen te Weenen).

ïageblatt. der 32e. Versammlung Deutscher Naturtorscher und

Aerzte in Wien im Jahi'e 185G No. 1— 8.

Het Regt in Nederlandsch Indië 7e. Jaargang No. 5. 1857. 8°.

(van do redaktie).

De Sekretaris^

J. J. Altheee.



B E S T U U 11 S V E R G A D E R T N G.

GEHOUDEN DEN 14°. MEf 1857 TEN HUIZE YAN DEN

HEER AVEITZEL.

Tegenwoordig zija de HH.

P. BlEEKER, President.

A. J. D. Steenstra Toussaint, vioepresident.

G. F. De BrUIJN Kops, Bibliothekaris.

A. W. P. Weitzel.

M. ïh. ReiCHE, Thesaurier.

J. J. AlTIIEER, Sekretaris.

tarwljl de heer W. F. Versteeg de vergadering als gast

bijwoont.

Worden ter tafel gebragt:

1. Cirkulaire vanden eersten gouvernements-sekretaris dd.

Batavia 24 April 11. No. 1016, waarbij verzocht wordt de

bcnoodigde opgaven bij de zamenstelling van het Naamre-

gister van Nederlandsch Indië voor 1858 behalve aan 's lands

drukkerij ook aan den algemeenen sekretaris te willen doen

toekomen vóór den o In Oktober eerstvolgende.

Aani2:enomen voor kenniso-ave.

2e. Brief van den heer W. F. Versteeg dd. Batavia, 30

April 1857, kennis gevende, dat de benoeming tot het lid-

maatschap door hem is aangenomen en op hoogen prija

wordt gesteld.

De president heet daarop den heer Versteeg als lid

welkom.
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3^ Brief van den liccr P. Van Dijk dJ, Buitcnzorg 11

Mei 11. van gelijke strekking.

Aano;enomen voor kennisirave.

4°. Brief van den heer J. "VV. Goetzee van Manado dd.

2S Maart 11., waarbij mede kennis gegeven wordt, dat het

lidmaatschap in dank is aangenomen.

Aangenomen voor berigt.

5e. Brief van den heer J. Van Es, gedagt, Soemcdang

G Mei 11. behelzende dezelfde kennisgave.

Aangenomen voor berigt.

G°. Brief van den heer P. Van den Ileuvell , boekhandelaar,

gedagt. Leiden 28 Februarij 11. in antwoord op dezerzijdsch

schrijven ingevolge het genomen besluit in de bestuurs-

vergadering van 10 December 1856. Daarbij wordt te ken-

nen gegeven , dat genoemde heer genegen is zich te belaston

met alles wat strekken kan het debiet van het Tijdschrift der

Vereeniging te bevorderen , en verder opgave gedaan der

nog niet ontvangen deelen en afleveringen van het Tijd-

schrift, enz.

Besloten te schrijven aan den heer Van den Ileuvell, dat

van de ontbrekende deelen en afleveringen bereids 50 exem-

plaren aan zijn adres zijn geëxpcdieerd door de boekhan-

delaren Lange & Co. , alsmede , dat de noodige maatre-

gelen zijn genomen tot eene geregelde toezending.

7°. Brief van den heer E. W. A. Ludeking, gedagt. Fort

de Koek 24 Maart 11. , begeleidende eenige flesschen met

visschen, reptiliën, krustaceën en pakken met mineralen en

flesschen met minerale wateren.

Is verstaan de mineralen en minerale wateren in han-

den te stellen van den heer Altheer en de zoölogische

voorwerpen in handen van den heer Bleeker ten fine van

onderzoek.

Se. Brief van het lid den heer H. Von Kosenberg dd.

Batavia 25 April 11. waarbij ter plaatsing in de Acta der

I
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Vereeniging woi*clt aangeboden , eene Rijdrage tot de kennis

der sumatrasclie ncuslioornvogels.

Wordt besloten tot plaatsing.

9^ Verhandeling van den heer A. A. Meijsenheijm Knip-

schaar, getiteld: Elektro-magnetisme in verband tot de ge-

neeskunde.

"Wordt besloten deze bijdrage ter lezing te zenden aan

besturende leden.

10*'. Verhandeling van den heer D. W. Kost van Ton-

ningen, getiteld: De tabaschir van Java, singkara der In-

landers, scheikundig onderzocht.

Aangenomen ter plaatsing in het Tijdschrift.

11*=. Dagverhaal vanden heer Teijsmann betreffende eene

door hom gedane botanische reis over Suraatra's westkust.

Besloten dit stuk in het Tijdschrift op te nemen.

12". Bijdrage tot de kennis der ichthjologische fauna der

Sangi-eilandcn door P. Bleeker.

Besloten deze bijdrage in het Tijdschrift op te nemen.

IZ'^. üe heer Bleeker doet verslag van het ichthyologische

gedeelte der verzamelingen , door den heer Ludeking der

Vereeniging aangeboden. Be visschen zijn weinig talrijk.

Twee daarvan, Trichopus tiichopterus CV. en Monopterus

javancnsis Lac. waren gevangen bij Fort de Koek, op

eene hoogte van p. m. 3000 voeten boven de zee. De

overige soorten, ten getale van 12, waren gevangen in de

zee bij Tikoc, niet ver van Padang. Volgens de bepa-

ling van den heer Bleeker zijn die soorten de volgende

:

Therapon theraps CV, Polynemus melanochir CV., Miuou3

woora CV., Synanccia brachio CV, Selar boöps Blkr, Cho-

rinemus Sancti Petri CV., Belone leiurus Blkr, Achirus

poropterus Blkr , Plagusia brachyrliynchos Blkr , Balistes praS'

linus Lac, Arothron kappa Blkr en Gastrophysus lunaris

J. Müll. Geen dezer soorten is nieuw voor de wetenschap

en slechts 2 , Synanceia brachio CV. en Plagusia brachy--
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rliynclios Blkr zijn nieuw voor de kennis der fauna van Suma-

tra. Voor de plaatselijke fauna van Tikoe zijn als nieuw

te beschouwen , behalve de twee bovengenoemde soorten

,

Minous woora CV. , Chorinemus Sancti Petri CV. , Belone

leiurus Blkr, Achirus poropterus Blkr, Balistes praslinus

Lac. , Arothron kappa Blkr en Gastrophysus lunarls J. MüU.

14®. Kekening van het vendu-kantoor te Batavia voor ten

behoeve der Vereeniging op den 12" Maart 11. aange-

kochte boekwerken.

Is verstaan den thesaurier te magtigen deze rekening te

voldoen.

15^ Tot leden der Vereeniging worden voorgesteld en aan-

genomen :

P. Van Bleiswijk Kis, Luitenant ter zee Ie kl.

E. W. A. Ludeking, Officier van gezondheid 2e kl.

te Fort de Koek

16^. Ingekomen boekwerken :

Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van

Japan, door P. Bleeker 4° 1857. Broch. (van den schrijver)}

Uittreksels uit vreemde tijdschriften voor de Leden van het Kon.

Instituut van ingenieurs 1856—1857 No. 2. Februarij gr. 4°, 1857

(van het Instituut).

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en volkenkunde. Deel VU
(nieuwe Serie deel I) afl. 1 1857 8° (van het Bataviaasch Genoot-

schap).

Revue des Sociéte's savantes de la Néêrlande par W. Vrolik,

Amsterdam 1856 8° (van den schrijver).

Het Regt in Nederlandsch ludië. Zevende Jaargang N'^. 6.

1857 8° (van de redaktie).



BESTUUllSVERGADEKING

GEHOUDEN DBN 28u MEI 1857 TEÏ^ HUIZE VAN DEN HEKR

BT,EEKER.

Tegenwoordig zijn de HH.

P. BlEEKER, President.

G. F. De Bkuijn Kops, BibUothekar».

ir. J. JMAIEB, Direkteur van het museum.

M. Th. ReICHE, Thesaurier.

D. J. Uhlenbeck.

A. "VV. P. Weitzel.

J. J. Altheer, Sekretaris;

hebbende de vicepresident, de heer A. J. D. Steenstra

Toussaint schriftelijk kennis gegeven, door vele bezigheden

verhinderd te zijn de Vergadering bij te wonen.

"Worden ter tafel gebragt.

1. Brief van de Linnean Society dd. Londen 21 February

1856, inhoudende kennisgave van de ontvangst van het Na-

tuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Nieuwe serie

deel V , afl. 5 en 6 , deel VI afl. 3 , 4 , 5 en 6, met verzoek deel

VI afl. 1 en 2 te mogen ontvangen; terwijl verder wordt

verzocht de boekwerken niet meer per post toe te zenden

,

wegens de groote kosten, die daaruit voortvloeijen.
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Wordt besloten in een en ander te voorzien

2. Brief van den heer James Motley dd. Kalangan, Band-

jennasin 16 Jan. 11.

3. Brief van den lieer Dr. Ploem dd. Tjiandjoer 25 Mei

11. , en

4. Brief van den heer D. Eekma , dd. Soerakarta 14

Mei 11.,

alle drie inhoudende kennisgave, dat de benoeming tot

het lidmaatschap der Vereeniging met erkentelijkheid is aan-

genomen.

Is verstaan deze brieven voor kennisgave aan te nemen.

5. Brief van den heer J. H. A. B. Sonnemann Eebentisch

dd. Sinkawang 11 Mei 11. waarbij kennis wordt gege-

ven van verzending van visschen en reptiliën van Borneo's

westkust.

Aangenomen voor notifikatie.

6. Brief van den heer J. Van Es dd. Sumedang, 20 April

11. betreffende een paar kleine spelfouten in de beschrijving

der minerale bronnen en verder inhoudende verzoek om de

drie eerste jaargangen van het Tijdschrift te mogen erlangen.

Is besloten te schrijven, dat van de teregtwijzing zoo mo-

gelijk zal worden gebruik gemaakt en dat van de verlangde

jaargangen geene exemplaren meer beschikbaar zijn.

7. Brief van het lid den heer Egberts, te Singkawang,

begeleidende een mauuskript, behelzende zijne denkbeelden

over sommige leerstukken der natuurkunde.

Wordt goedgevonden het manuskript te stellen in han-

den van den heer De Bruijn Kops om te dienen van berigt.

8«. Brief van den chef van den generiilen staf dd. Ba'

tavia, 20 Mei 11.

9°. Brief van den eersten gouvernements sekretaris dd.

23 Mei 11.

IQe. Blief van den direkteur van finanticn dd. 2 7 Mei 11. en
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He. Brief van den aclsistent-resident van Tjilatjap dd. 21

Mei 11.

Alle terug aanbiedende de toegezonden inteekeningslijsten

voor vrijwillige bijdragen ter oprigtiiig van liet Museum der

Vereeniging.

12^. ]3rief van den kolonel ^Yd. civiel en militair gou-

verneur van Celebes en onderliooriglieden dd. Makassar 28

April 11. No. 856 aanbiedende stortingsbev/ijzen bij 's lands

kas te Makassar en Bonthain der sommen van ƒ SG en ƒ 12

voor verschuldigde bijdrage van leden over 1856.

In banden gesteld van den thesaurier.

13. Rapport van den lieer Bleeker over eenige verzame-

lingen zoölogische voorwerpen, reptiliën en visschen, der

Vereeniging in de laatste maanden geworden van Suinatra,

Borneo, enz.

Is verstaan dit rapport onder de berigten in liet Tijdschrift

©23 te nemen.

14. De heer Bleeker biedt aan ter plaatsing in het Tijd-

schrift der Vereenigino;.

a. Verslag van eene nieuwe verzameling van vissclien van

Batjan van den heer J. G. F. Bernelot Moens.

ü. Verslag omtrent eenige vischsoorten van Timor-koe-

pang en Timor-delhi.

Wordt besloten tot plaatsing.

15. Verhandeling van den heer A. J. C. Edeling: Over den

invloed van de maan op het weder.

Wordt besloten ten gelegene tijde van dit stuk gebruik

te maken.

16. Eenige afleveringen van het ingekomen boekwerk:

Journal of the proceedings of the Linnean Society , waarin

eenige artikelen voorkomen over Dipteren van Singapore, enz.

De heer Bleeker e;eeft in overweirino; deze afleverinsren in

Landen te stellen van het lid den hoer Doleschall , met uit-

noodiging te berigten , in hoeverre die artikelen belangrijk te
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achten zijn tot het maken van een uittreksel voor het Tijd-

schrift, en in hoeverre de daarin vermelde soorten reeds

door hem zeiven in de wetenschap zijn bekend gemaakt.

Wordt dienovereenkomstig besloten.

1 7. Ingekomen boekwerken :

1. Transactions of the Linnean Society of London 4°. Vol

XXII part the fii'st. London 1856 (van de Society).

2. Journal of the Proceedings of the Linnean Society 8° Lon-

don 1856. Botany Vol. I No. 1 , 2 & 3.

Zoology Voh I No. 1, 2 & 3 (van de Society).

3. List of the Linnean Society of London, 8° 1856 (van de

Society).

4. Adress of Thomas Bell read at the anniversary meeting of

the Linnean Society on Saturday, May 24, 1857 8° London 1856

(van de Society).

5. Ueber botanische Museen insbesondere ueber dass an der

Universitaet Breslau, von H. R. Goeppert 8° Görlitz 1856. (van

den schrijver).

De Sehretarisy

J. J. Altheer.



BESTUURSVERGADERING.

GEHOUDEN DEN 11^ JuNIJ 1857 TEN HUIZE VAN DEN

HEER DE BRUIJN KORS.

Tegenwoordig zijn de IIH.

P. BlEEKER President.

A. J. D. Steenstra Toussaint, vice-president.

G. F. De Bruijn Kops , Bibiiothekaris.

A. W. P. YrEITZEL.

J. J. Altheek, Sekretaris,

hebbende de lieeren M. Th. Keiche en D. J. Ulilenbeck

te kennen gegeven, verliinderd te zijn de vergadering bij te

wonen.

Ter tafel worden gebragt.

1. Brief van den eersten goiivernements-sekretaris dd.

Batavia, 30 Mei No. 1592 11., inhoudende mededeeling na-

mens den gouverneur generaal , dat de minister van koloniën

heeft verklaard geene bedenkingen te hebben tegen de ver-

zending, door tussclienkomst van het departement van ko-

loniën, van het Tijdschrift en de andere Werken der Ver-

eeniging aan wetenschappelijke instellingen in Nederland en

in het Buitenland.

Wordt goedgevonden.

Ten eerste. Schriftelijk dank te betuigen zoowel aan den

gouverneur generaal als aan den minister van koloniën.
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Ten iweede. Dat de bibliothekaris zich zal belasten met de

kontrole van verzending der boekwerken , zoo mede met het

aantal overblijvende exemplaren en het nagaan der admini-

stratie daarvan.

2e. Brief van den heer A. Hendriks dd. Tandjong-pandan

19 Mei 11., waarin wordt vermeld, dat de vroeger toege-

zonden visschen en reptillën afkomstig zijn van den heer

Den Dekker, administrateur- direkteur bij de tin-ondeineming

te Bil i ton.

Aangenomen voor kennisgave.

3e. Brief van het adviserend lid der Vereeniging den heer

ZoUino-er, dd. Rogodjampi 21 Mei 11. bevattende kennisgave

dat de mikroskopen , op magtiging der vereeniging door hem

besteld , te Batavia zijn aangekomen en dat het noodige door

hem zal worden gedaan ten einde ze der Vereeniging ge-

worden.

Aangenomen voor kennisgave.

/ic. Brief van den luitenant ter zee Ie klasse, den heerP.

van Blelswijk Eis, aan boord z. m. schoonerbrik Padang lig-

gende te Onrust dd. 10 Junij 1857, en

5e, Brief van den lieer Andrée Wiltens, dd. Fort de Koek

16 April 11.

beide bevattende kennisgave dat benoeming tot het lid-

maatschap In dank Is aangenomen.

6e, Brief van den In gouvernements-sekretaris dd. Batavia

25 Mei 11. No. 1353a. aanbiedende het Driemaandelijksch

verslag der verrigtingen van den geographischen Ingenieur

gedagt. 8 Mei 1857 R. VII No. 1, met magtiging om

daarvan voor haar Tijdschrift gebruik te maken.

"VYord hiertoe besloten.

7e. Brief van het lid den heer H. Von Rosenberg dd. Batavia *

3 Junij 11. ter plaatsing in het tijdschrift der Vereeniging aan- >

biedende een berigt betrekking hebbende tot het voorkomen

van olifanten en tijgers in Noord-Borneo.

Is goedgevonden dit berigt te plaatsen.
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8. Brief van het lid den heer D. Eekma dd. Soerakarta 4

Junij 11. terug aanbiedende eene lijst van inschrijving voor

vrijwilige bijdragen ter oprigting van het Museum der A^er-

eeniging.

9. Brief van den heer Overbeek dd. Samarang 27 Mei 11.

waarbij der direktie wordt aangeboden eene lijst van eene ver-

zameling mineralen enz. en van eene geognostische verza-

meling en eenige daarop betrekking hebbende boekwer-

ken, en haar in overweging wordt gegeven een en ander aan

te koopen.

Is besloten de stukken ter inzage bij de besturende leden

te doen rondgaan.

10. De ter lezing gezonden verhandeling van den heer

Moijsenheijm Knipschaar getiteld: Iets over het elektromag-

netisme in betrekking tot de geneeskunde.

Wordt goedgevonden het stuk aan genoemden heer terug

te doen geworden en te schrijven, dat het stuk als van meer

zuiver geneeskundigen aard, minder geschikt ter plaatsing

in het Tijdschrift der Yereeniging is voorgekomen.

11. Brief van den heer dd. Meijsenheijm Knipschaar dd.

Batavia 31 Mei 11. aanbiedende een vijftal kaarten van Bui-

tenzorg, Manado, de Banda- eilanden enz. en een manuskript,

handelende over galvanismus, elektriciteit enz. enz. , met ver-

zoek dit laatste in het Tijdschrift der Vereeniging te willen

doen opnemen ofwel tot eene afzonderlijke uitgave te wil-

len besluiten.

Wordt goedgevonden inzender voor de kaarten dank te

zeggen en het manuskript bij de besturende leden in lezing

te zenden.

12. Brief van den adsistent-resideiit van Sumcdang en

Soekapoera dd, Sumedang , 4 Junij 11. No. 402 inhoudende ver-

zoek, aan de direktie te willen mededeelen of de ingeteekende

bijdragen voor de oprigting van het Museum der Vereeniging al

dadelijk kunnen worden gestort, of wel eerst later geïnd



— 452 —

sullen worden , wanneer van de uitvoerLaarlieid van het

bestaand plan langs dien weg zal zijn gebleken.

Is besloten

:

Te schrijven aan den adsistent-resident van Sumedang

dat de inteekeningsgelden niet zullen worden geïnd, dan na-

dat bedoelde uitvoerbaarheid zal gebleken zijn.

13®. Brief van den direkteur der produkten en civielo

magazijnen dd. Batavia 19 Mei 11. No. 3380.

14^. Brief van den direkteur der kultures dd. Batavia 6

Junij 11. No. 2041/26.

15^. Brief van den adsistent-resident van Madura dd.

Bangkallang 26 Mei 11. No. 865/14.

16^ Brief van den raad van justitie te Batavia, dd. 10

Junij 11. No. 30.

17e. Brief van den resident van Kadoe dd. Magelang 25

Mei 11. No. 822/18.

18e. Brief van den adsistent-resident Japara van Mei j.1.

19e. Brief van het lid den heer Quartero, dd. Pasoeroean

27 Mei 11.

Alle terugaanbiedende lijsten van Inschrijving voor vrij-

willigen bijdrage ter oprigting van het Museum der Ver-

eeniging.

In verband met den inhoud van de missive sub No. 12

en de uitkomsten van de teruggezonden inschrijvingslijsten

wordt goedgevonden, eene aankondiging te plaatsen In het eerst

volgend nummer van de Java-Courant, dat ter toelichting

van de circulaire, gerigt aan de ingezetenen van Nederlandscli

Indië gedagt. Batavia, 10 Mei 11. en der daarbij gevoegde

inschrijvingsHjst wordt bekend gemaakt, dat de inteekenings-

gelden niet zullen worden geind vóór dat de uitvoerbaarheid

van de oprigting des Museums zal gebleken zijn.

20e. De heer Bleeker brengt nog ter tafel eenige slangen

van Borneo's westkust, aangeboden door den heer J. W.

Roelandt en doet verslas; van eenige andere verzamelingen
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van reptiliëii van Borneo, Sumatra, Boero en Batjan.

"VVorcIt besloten het verslag onder de berigten van het

Tijdschrift op te nemen.

21°. Tot leden worden voorgesteld en aangenomen : de HH :

J.F. Den Dekker, administrateur-dlrekteur der tinraijnen

op Biliton.

J. H. A. B. Sonnemann Rebentisch , officier van gezond-

heid 1° klasse, te SinkaAvang.

J. W. Roelandt, apotheker 3e klasse, te Sinkawang.

SS*^. Ingekomen boekwerken.

Bratii Joedii, in kleine dichtmaten, uitgegeven door A. B. Co-

heii Stuart, 4° Batavia 1S5G. (van den heer Bleeker).

Flora van Nederlandsch Indië door F, A. W. Mlqiiel 8°. 2e

deel afl. 1 (aangekocht).

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van "We-

tenschappen. Afd. Natanrkunde Ve deel 3e stuk 8° (van de Aka-

demie).

Idem, Afd. Letterkunde 8° Ile deel, 3e stuk (van de Akademie).

Descriptlones speclorum piscium Javanensium diagnosticae auct.

P. Bleeker, Broch. 8° (van den schrijver).

Over het begrip en den omvang eener Flora Malesiana door II.

Zülllnger. Broch. 8"^ (van den schrijver).

Uit liegt In Nederlandsch Indië 7e Jaargang No. 3 en -1. Ba-

tavia, 8°. 1856. (vau de redaktie).

De Selcretaiis,

J. J. Altheer,

3e SERIE DL. III. 30



BES T uu E SVER GADE 11 ING

GEHOUDEN DEN 20^ JUNIJ 1857 TEN HUIZE VAN DEN UEEK

Reiche.

Tegenwoordig zijn de IIH.

P. Bleeker, President,

A. ^Y. P. Weitzel,

M. Tii. Keiche, Thesaurier
y

D. J. UriLENBECK
,

J. J. Altheer, Sekretaris,

hebbende de vicepresident de heer Steenstra Toussaint

schriftelijk kennis gegeven, verhinderd te zijn op te komen

,

terwijl als gasten de Vergadering bijwonen de heeren W. F.

Versteeg en B. E. J. H. Becking.

'Worden ter tafel gebragt:

1. Brief van den hoogleeraar C. Mulder, dd. Groningen 28

Oktober 1856, inhoudende kennisgave, dat de benoeming tot kor-

respondcrend lid wordt aangenomen en op hoogcn prijs gesteld.

Aangenomen voor kennisgave.

2. Brief van den heer A. C. J. Edeling, dd. Batavia

14 Junij 11. , waarbij wordt dank gezegd voor de benoeming

tot het gewone lidmaatschap.

Aangenomen voor berigt.

3. Brief van den heer M. H. Jansen , dd. Makassar 8

Junij 11. , kennisgave bevattende van de ontvangst van 20

overdrukken van zijne verhandeling over meteorologische waar-

nemingen in Nederlandsch Indië.

Aangenomen voor kennisgave.

4. Brief van den heer E. Netscher dd. Batavia 14 Junij 11,
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wijicencle hetgeen nopens de beenderen
,

gevonden op liet

bergje Pati-ajam (Nat. Tijdsclirift Deel XIII. bladz. 237

en 252) voorkomt in Deel VI van liet Tijdschrift voor lu-

disclie taal- land- en volkenkunde.

Aangenomen voor notifikatle,

5. Brief van den lieer A. J. F. Jansen dd. Manado 28

April 11. aan den heer Bleeker, waarin de navolgende bij-

zonderheid wordt vermeld

:

„ In de Minahassa wordt een boom gevonden , dio , voor zoo

verre ik kan nagaan, in alle opzigten overeenkomt met den

kina-boom , en welke , zoo al niet de echte Cinchona zijnde

,

gewis eene nabij komende soort daarvan is. De ontdek-

king heeft zich aldus toegedragen. Onder de schoone woud-

boomen , welke de Minahassa tot sieraad verstrekken , was

er een , dio door zijnen omvang en majestueus aanjcien mij-

ne aandacht trok. Geene jonge planten daarvan magtig

kunnende worden, bepaalde ik er mij toe in het vorig jaar

eenige met zorg geplante en onder mijn oog ontkiemende

zaadpitten ten behoeve van 's lands plantentuin naar Java

te zenden. De plantjes kwamen goed over en een paar

maanden geleden kreeg ik een' brief van den heer Teijs-

mann , waarin hij mij meldde , dat de gelijkenis van die

plantjes op de jonge kina-planten, welke zich thans op Java

bevinden, hem getroffen had. Onverwijld deed ik alle

nasporingen, welke met de mij ten dienste staande hulp-

middelen mogelijk waren, ten einde tot eene vergelijking

te kunnen geraken, — met het gevolg, dat ik de overtui-

ging erlangde, dat de bewuste boom in uiterlijken vorm

en in eigenschap van den bast
,
geheel gelijk is aan den kina-

boom , zooals ik dien beschreven vind in de wetenschappe-

lijke werken , hier onder mijn bereik vallende. Behoef ik

u te zeggen , dat dit resultaat mij ten hoogste verheugt , en

dat ik met ongeduld de uitkomst te gemoet zie van de

analyse van den bast , waarvan ik per deze stoomgelegenheid
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eene hoeveellield aan den heer Teijsmann overzend, verge-

zeld van bladen , takken , vruchten , enz. AVelk een hoogst

gewigtig feit zou het voor Indic , en niet het minst voor

de Minahassa zijn, indien het zich bevestigt , dat ik het geluk

had den kina-boom , of eenen hem in eigenschappen evena-

renden, alhier te ontdekken!— Ik hoop het van gansclier

harte en ben geneigd er bijna niet meer aan te twijfelen
,

wanneer ik afga op den smaak van den bast van den kajoemas

,

(dit is de naam van mijnen boom), -wanneer ik na herhaal-

de en nog eens herhaalde vergelijking , in den vorm zooveel

treffende gelijkenis vind , en wanneer ik met een en ander

de opmerking van den heer Teijsmann in verband breng.

„Het eenige wat mij nog zou kunnen doen twijfelen is

de omstandigheid, dat de kina-boom in Peru en Bolivia op

hooge bergen tusschen 3000 en 5000 voet groeit, terwijl de

kajoemas hier in groote menigte in moerassiijen bodem

tot in de nabijheid der zee wordt aangetroffen. — Is de

kajoemas werkelijk de Cinchona van Midden - Amerika

,

dan rijst de vraag, of hij hier inheemsch of wel in den

tijd der spaansche dominatie , door de Spanjaarden uit Ame-

rika herwaarts overgebragt is, hetgeen niet geheel onwaar-

schijnlijk zou wezen. Doch laten wij ons daar vooreerst

niet in verdiepen ; de hoofdzaak is te weten , of wij in den

kajoe-mas den kina-boom bezitten. Ik ben verzekerd, dat

dit vraagpunt in hooge mate uwe belangstelling zal opwek-

ken , en het zou dus overbodig zijn de zaak uwer nog aan

te bevelen '.

Wordt besloten:

"Wegens de afwezigheid van den heer Teijsmann van Buiten-

zorg, te schrijven aan den heer Binnendijk te Buitenzorg, ten

einde inlichting te bekomen omtrent de plant, en te verzoeken

een gedeelte van den bast zoo spoedig doenlijk herwaarts over te

zenden. De heer Altheer wordt uitgenoodigd bij de ontvangst

daarvan een scheikundig onderzoek in het werk te stellen.
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De heer Jansen zal voorts ter gelegene tijde met den

uitslag van liet onderzoek in wetenschap Avorden gesteld,

6. Brief van den heer D. S. Hoedt dd. Ambon 20 Mei

11. bevattende kcnnisiiave van de toezending van visschen en

krabben van Makassar en Ambon van Ceram.

Aanjienoinen voor beriirt.

7. Brief van den heer C. Bosscher dd. Amboina 25 Mei 11.

,

strekkende tot berigt van de toezending van visschen ea

amphibiën.

Aangenomen voor berigt.

8. Brief van den heer J. G. T. Bernelot Moens dd. Batjan 14

Febr. 11. handelende over het vraagpunt of de aklaar voorko-

mende aap, met zwart haar, staande kuif, zonder staart,

met vuurroode kallositeiten enz. op Batjan al dan niet oorspron-

kelijk te huis behoort, verklarende de heer Moens zich ten

deze in bevestigenden zin.

De heer Bleeker geeft als zijne meening te kennen , dat

deze aapsoort waarschijnlijk dezelfde is als Cynopithecus

niger Geoflfr. van Celebes, en dat het in dit geval niet on-

aannemelijk zou zijn , dat deze aap in vroegere tijden door

Gorontalesche goudgravers op Batjan zou zijn overgebragt

en daar later zich zou hebben vermenigvuldigd.

9. Brief van den heer C. L. Doleschall dd. Amboina 25

Mei 11., begeleidende eene verhandeling, getiteld: Korte karak-

terschets van de flora van Amboina", en een plantje als

een nieuw plantengenus beschouwd, hetwelk heer Doleschall

voorstelt te noemen Ilyrtlia , naar den hoogleeraar J. Ilj rtl

te AYeenen.

AVordt goedgevonden.

De verlumdeling te phiatsen in het Tijdschrift der Yereeni-

ging en het planlje met beschrijving aan den heer Zoliinger

te zenden ten fine van voorlichting.

10. Brief van den direkteur der kultures dd. Batavia 20 Junij

11. , waarbij ter opname in het Tijdschrift der Vereeniging wordt
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arnigeboclen een artikel van den adsistent bij het landbouw-sclici-

kundjo; laboratorium te Euitenzor<]i; den lieer D. W. Eost van

Tonningen „ Over de op Java aangek^Yeekte Sarsaparilla".

AYordt besloten tot opname in het Tijdschrift der Ver-

eeniging.

11. Brief van den resident van Banda, dd. Banda 28

April 11. met aanbieding van een stortingsbewijs in 's lands

kas, wegens vrijwillige bijdragen van Banda over 1856,

12. Brief van den resident van Manado dd Manado 5

Mei 11. met aanbieding van een stortingsbewijs op 's lands

kas te Batavia van vrijwillige bijdragen van Manado.

13. Brief van den resident van Soerabaja dd. Soerabajal5

Junij 11. van dezelfde strekking, en met terugzending van

eenige kw'itantiën.

Omtrent de laatste wordt bepaald, dat zij door den the-

saurier rcgtstreeks aan de betrekkelijke leden zullen wor-

den toogezonden, terwijl de bewijzen bedoeld sub No. 11,

12 en 13 in handen van den thesaurier worden gesteld.

11. Brief van den luitenant kolonel wd. resident van do

Westerafdeeling van Borneo dd. Pontianak 22 April 11. met

toezending van het bedrag van geïnde kontributicn wegens

vrijwillige bijdragen.

In handen gesteld van den thesaurier.

15. Brief van den adsistent resident van het Zuidcr- en

Oosterkwartier der Ommelanden van Batavia dd. Meester Kor-

iielis 20 Junij 11.

16. Brief van den president der algcmeene rekenkamer

dd. Batavia 24 Junij 11,

1 7. Brief van den adsistent resident van Sumedang en

Soekapoera dd. Sumedang 21 Junij 11.

18. Brief van den generaal majoor, kommandant der

2e militaire afdeoling op Java dd. Samarang 18 Junij 11.

19. Brief van den wd, adsistent-residcnt van Sumanap

dd, Sumanap den 15 Junij li.



— 459 —

20. Brief van het kolleme van boedelmeesteren te BataviaO
dd. Batavia 16 Junij 11.

21. Brief van den adsistcnt resident van Toeban dd.

Toeban 15 Junij 11.

22. Brief van den president der weeskamer van Batavia

dd. Batavia 14 Junij 11.

23. Brief van den resident van Bantam dd. Serang 12

Junij 11.

24. Brief van den resident van Probolingo dd. Probo-

lingo 5 Junij 11. , en

25. Brief van het adviserend lid der Yereeniging den heer

Junghuhn dd. Gradjakan , 28 ]\Iei 11.

alle met terugaanbieding der toegezonden Circulaire en

inschrijvingslijst voor vrijv^'illige bijdrage ter oprigting van

een museum.

26. Brief van het besturend lid den heer P. J. Maier,

strekkende ten geleide van een „Scheikundig onderzoek van

twee warme minerale bronnen , voorkomende in de nabijheid

van den passangrahan te Goenoeng Pasir-kiamis , afd. Ban-

dong, residentie Preanger-regentschappen"''.

Besloten tot plaatsing in het Tijdschrift der Vereeniging.

27. De opmerking wordt gemaakt, dat tot dus verre

geen berigt is ontvangen van den heer Blurae , te Leiden

,

ten opzigte van de hem eenige jaren geleden ter bewerking aan-

geboden afbeeldingen van planten en manuskripten van Zippe-

lius en in overweging gegeven genoemden hoogleeraar nog-

maals te verzoeken, daaromtrent wel eenige inlichting te willen

geven , waartoe wordt besloten,

28. Ten einde eene geregelde en naauwkeurige admini-

stratie te hebben van de werken, voor rekening der Vereeni-

ging uitgegeven , wordt de thesaurier uitgenoodigd zich daar-

mede voortaan wel te willen belasten.

Wordt dienovereenkomstig besloten.

92. Worden voorgesteld en benoemd:
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tot Advisevcnd lid, het Lid de heer C. L. Dolcscliall.

tot Gewoon lid, de heer W. E. Kroesen, luitenant kolonel,

\vd. resident van de "\Yesterafdeelino; van Borneo.

30, Ingekcmeji boekwerken

;

Verslag omtrent eenige vischsoorten van Timor Kocpang en

Timor Delhi, door P. Bieeker Broch. 80 (van den sclirijver).

Bijdrage tot de kennis der iclithyologische fauna van de Sangi-

eilanden door P. Bieeker. Broch. 8° (van den schrijver).

Verslag van eene nieuwe verzameling visschen van Baljan, door

P. Bieeker. Broch. 80 (van den schrijver).

Dg tabaschir van Java (singkara der Inlanders) beschreven

en onderzocht door D. W. Rost van Tonniugen. Broch. 8^ (vun

den schrijver).

Flora van Nederlandsch Indië door ï. A. W. Miquel. Sc Deel

eerste gedeelte afl. 2. 80 (aangekocht).

Het Jlogt in Nederlandsch Indië VII^ Jaargang No. 5 en G

8j. lSa7 (van de redaktie).

De Sel:re[a7'is

J. J. Altheeu.



BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Vulkanische verschijnselen in den Inclisclien Archipel.

JBanda.— In de maand !Maart 1S57 heeft men in deze re-

sidentie drie ligte aardscliuddingen gevoeld. De eerste had

plaats in den avond van den 2den , even voor 112 ure.

Hare rigting was van het z. w. naar het n. o. De tweede

had plaats in den namiddag van den Uden, omstreeks 2 half

zes ure en had hare rigting van het w. naar het o. ; en de-

derde in den nacht van den 17den op den ISden tegen den

morgen. Volgens algemeen gevoelen had deze derde schok

ook hare rigting van het w. naar het o. ; doch zij was

naauwelijks merkbaar.

Het weder was, gedurende Maart, over het algemeen

fraai en stil; alleen in de eerste dagen dier maand heeft

het van tijd tot tijd gewaaid.

Er is voor dezen tijd van het jaar opmerkelijk weinig

regen gevallen.

Manado.— Omstreeks cén uur in den nacht van den 20sten

op den 21stbn Maart, zijn twee zeer sterke schokken van

aardbevinsr jrevoeld.

Ternate.— In den nacht van den 20sten op den 2] sten

Maart , omstreeks 1 \ uur , word eene tamelijk hevige aard-

schuddinc; srevoeld , in de riirtinfr van het z. w. naar liet n.

o., welke ongeveer ceno halve minuut met eene zachte be-

weging aanhield ; schade werd niet ondervonden.

J^lmor. — Er is berigt ontvangen, dat op den 2Gsten of
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27sten December 1856 eene uitbarsting beeft plaats gebad

van den berg Iloen-bano , in bet westelijk gedeelte van dit

eiland , bij welke gelegenbeid twee personen , door bet ne-

dervallen van steenen , bet leven liebben verloren. Dit

is, voor zooveel bij de bevolking bekend, de eerste uitbars-

ting van eenen vulkaan op Timor, althans in het westelij-

ke gedeelte des eilands.

(Javascbe Courant 9 Mei 1857 No. 37).

Sa?ida.— lieden avond (6 April 1857), tussclien 10 en half

11 uur, is alhier een zware schok van aardbeving gevoeld,

zoodanig dat de deuren en vensters rammelden en sommige

kasten, welke niet stevig gesloten waren, open vlogen. De

kazerne der artillerie is zoodanig gescheurd, dat dezelve

weldra niet meer bewoonbaar zal zijn.

Van verdere ongelukken heeft nicn niets vernomen.

(Java-Bode 9 Mei 1857 N°. 37.)

SumatrcCs JFeslkust.— Op den 24stcn Mei jl. werden te

Padang twee schokken van aardbeving gevoeld , die evenwel

geene schade hebben aangerigt.

(Java-Courant 9 Mei 1857 N». 37).

Amboina.— In den middag van den loden Mei 1857 om-

streeks half twaalf ure, heeft alhier eene zeebeving plaats gehad.

Banda. — In de laatste helft van de maand April heb-

ben hier oostewinden gewaaid , vergezeld van regen.

In den avond van den 6den April , zes minuten vóór half

elf ure , is , zoowel op Neira als Groot - Banda , eene korte

doch zware aardschudding gevoeld , rigting hebbende van

het z. w. naar het n. o.

Op de eilanden Aij, Rosengain, Rlmn en Pisang werd

zij gelijktijdig waargenomen. Deze aardschudding was

zoo hevig, dat de deuren digt sloegen, de klokken bleven

stilstaan en de lampen zwaar slingerden. Eenige personen,

die, tijdens de schok, in de baai tussclien Neira en Groot-

Banda waren, zagen een lichtstraal, vergezeld van een dof
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zwaar voorwerp in het water.

Behalve dat Aveder eeniire oude scheuren zigtbaar Averden

in het banneling -en millitair hospitaal, een der gouverne-

ments-pakhuizen en verscheidene partikuliere gebouwen , is

aan de batterij de Voorzigtlgheid , eene horizontale scheur

ontstaan van circa 7 ellen ; ook aan de notenkombuis op

Poeloe-Aij en het fort aldaar is eenige weinig beteekende

schade toegebragt. Deze aardbeving was , volgens het alge-

meen gevoelen , voor het korte oogenblik dat zij aanhield

,

even hevig als die van 1852.

In den voormiddag van den 2 9 sten dier maand werd we-

derom eene aardschudding waargenomen ; deze was echter

ligt en had eene rigting van het westen naar het oosten.

Ternate.— Den 21 sten April, des avonds omstreeks 7 ure,

werd hier eene ligte aardbeving waargenomen ; de rigtino*

kon door de snelle beweging niet worden opgemerkt.

Manado. — De weersgesteldheid kenmerkte zich hier door

lievige onweersbuijeu.

In den avond van den 21 sten April, omstreeks zeven ure,

werd eene sterke aardschudding gevoeld , vergezeld van on-

deraardsch geluid. Dit geluid is in den laatsten tijd op meer

plaatsen in de Minahassa gehoord.

In de afdeeling Gorontalo werd den 25sten Tebruary,

des middags omstreeks half zeven ure , eene vrij hevige aard-

scliudding gevoeld , waardoor aan eenige gouvernements ge-

bouwen schade werd toegebrao-t. In die maand lieerschte

aldaar eene aanhoudende droogte , die eerst in Maart door

reo;cn werd affreAvisseld.

Timor.— Volgens berigten van eenen te Koepang van Delhi

aangekomen europeschen handelaar , werd in den avond van

den 2Gsten April half zes ure, op laatstgenoemde plaats , een

ligte schok van aardbeving, in horizontale rigting van zuid

naar noord, waargenomen. Dienzelfden avond werd te Oe-
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koesi , bewesten Atapoepoe , eene aardbeving gevoeld, die zeer

lievig "vvas en lang moet hebben aangehouden.

In den voormiddag van den 13den Mei, omstreeks half

elf ure, heeft te Delhi op nieuw eene aardbeving plaats ge-

had, in de rigting van zuid naar noord, die minstens 15

sekonden moet hebben aangehouden, doch zoo hevig was,

dat van de gebouwen , indien zij van steen waren geweest

,

geen één zou zijn staan gebleven. De mensclien hadden

moeite om op de been te blijven en velen vielen ter aarde;

een ieder was van schrik bevangen en telkens vreesde men

de aarde te zullen zien opensplijten.

Het water in de baai van Delhi was, gedurende die he-

vige beweging , tot viermalen toe op- en afgeloopen , zoodat

er eene daling en rij.iing vau minstens 10 rijnl. voeten

plaats had.

In den loop der volgende drie dagen en nachten werden

nog minstens 15 schokken in de rigting van z. naar n,

waargenomen , met tusschenpoozeu van één en meer ui'cu

,

doch slechts kortstondig en minder hevig dan die van 1'i

Mei. Den 17den Mei hadden de schokken nog niet opge-

houden.

De sterkte te Delhi, bestaande uit opgestapelde klipstee-

nen met modder of klei, is op verscheidene plaatsen ingestort

;

in de nabijheid van eene bestaande bron was eene nieuwe

ontstaan ; op eenen afstand van eene halve engelsche mijl

van het zeestrand was de grond gescheurd en het water

in de putten was geheel modderachtig geworden.

Op rtera, omtrent 12 engelsche mijlen beoosten Delhi,

werd, mede op den ISden Mei, eene nog heviger aardbe-

ving waargenomen. Op vele plaatseu was de grond eenig-

zins verzakt en waren , door opborreling van het water

,

poelen ontstaan. In den voormiddag van dien dag werd

ook te Koepang een ligte schok gevoeld. In den nacht vau

dienzelfden en den daarop volgenden dag werd dat natuur-
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verscliijnsel ook te Atapoepoe waargenomen , doch dit was

van weinig beteekenis.

(Java-Courant 24 Junij 1857 N^. 50).

Padang. — Op Zondag avond (^4 Mei), 18 minuten voor

negen ure , werden er te Padang twee zware schokken van

aardbeving gevoekl, loopende van het westen naar het oosten.

Ds eerste was meer vertikaal; de tweede, daarop onmid-

dellijk volgende, was een horizontale schok. Behalve dat

eenige steenen gebouwen ligte scheuren bekwamen , heeft

deze aurdbevins; overio;ens jreene schade aano;eri(rt.

(Java-Bode 10 Junij 1857 N». 46).

Kort overziijt der verrigtingen van de ingenieurs voor

het viijnwezen in Nederlandsch Indlë.

Batjan.— Gedurende de maand February jL werd de In-

genieur der ode klasse S. Schreuder zoowel door ziekte , als

door het slechte weder, verhinderd op exkursiën uit te gaan.

De werkzaamheden op Ajer-Mambia, zijnde het vernieu-

wen en vefbeteren der woningen, zijn voortgezet.

Zuid' en Oester- A/deelwg van Borneo.— De boringen in

den padang Kraton , werden ,
gedurende de maand February

,

door den ingenieur der 3de klasse II. F. E. Rant voortgezet.

Den lOden bezoekt die ingenieur de mijn Oranje-Nassau

en deed de noodige opname tot het bewerken der heuvels

ten zuidwesten van het etablissement.

Met de boringen werd intusschen voortgegaan en op het

einde der maand , in den bovengemelden padang , als af-

geloopen beschouwd , na in den put L het geheel bekende

terrein van goenoeng Djamaladi te hebben ontmoet.

Westerafdeeling van Borneo.— In het begin der maand

Maart werd door den ingenieur der 3de klasse R. Everwijn

alles in gereedheid gebrao-t , ter voortzettincr van het onderzoek

naar kolen aan de Kapoeas. Den 27sten Maart vertrok hij

van Pontianak naar Tajan, alwaar hij den Sisten aankwam.
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De rcsiclont van de Wester-afJeeling van Bornco vertoon-

de dien ingenieur eenigc mineralen; het ccne was ijV.erpy-

riefc, het andere cene soort van kool; het meeste in cio'en-

schappen overeenkomende met anthraciet, van een slechte

hoedanigheid. Deze mineralen waren door den kontrolcur

der 2dc klasse C. Kater , in het gebied van Landak gevon-

den , twee dagreizen boven Gnabang.

Deze plaats is echter voor ont2;innin<]: onfrunstio; G-elesen

,

daar do vaart op de Landak-rivier , van af Pontianak tot

Gnabang voor stoomschepen groote mocijelijkhcden oplevert;

terwijl boven genoemde plaats de rivier, zelfs voor kleins

vaartuigen, onbevaarbaar is.

Den loden April begaf zich de ingenieur De Groot naar

het eiland Banka , ter voortzetting der proefsmeltingen , vol-

gens de methode van den lioogleeraar IMulder.

(Java-Courant 9 Mei 1857 No. 37).

Verslag omtrent de verrijtingen der georjraplilscJie inge-

nieurs in Nederlandsch Indië.

De heer De Lano;e heeft onder dasiteekening van den 8'^

Mei 1857 volgend driemaandelijksch rapport betrekkelijk do

geographische dienst den gouverneur generaal aangeboden.

„Terwijl ik mij nog onledig hield met het doen van eeni-

gc becijferingen, waarvan ik de resultaten bij mijne missive

dd. 25 February jF. N° 19, aanbood, bereidde ik mij voor

cene nieuwe dienstreis, en verzocht aan de residenten van

Bagelen , Kadoe en Sainarang, om Imnne medewerking en

ondersteuning, voor zoo verre mijne dienstbezigheden zulks

noodig zouden hebben , en gaf tevens de punten op , waar

door mij waarnemingen zouden geschieden, hen A^erzoeken-

de, zooveel mogelijk hot noodigo voor den bouw der sig-

nalen enz. in gereedheid te doen brengen.

Ik vertrok den ll'^ Maart over land naar Samarang, ver-

gezeld door don door het hoofdbestuur benoemden adsis-
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tent van den geograpliisclieii ingenieur, den lieer Jaeger,

welke den 1^ February te voren te Batavia , was gearriveerd.

Bijna gelijktijdig vertrokken de beide bij de geographisclie

dienst Averkzaam gestelde onderofficieren , Albers en Konio-,

per stoomschip Soerabaja naar Samarang, met zich voeren-

de de meetinstrumenten. De adjudant- onderofficier Alberts

reisde na zijne aankomst door naar Kadoe, en bouAvde een

signaal op den Merbaboe, waartoe hemde resident van Ka-

doe de noodige hulp deed verleenen. — Toen ik den 1 8™

Maart te Samarang aankwam , had de sergeant Iiünig al-

daar eene waarnemingsplaats in gereedheid gebragt; ik vol-

bragt daar eenige astronomische waarnemingen , en wachtte

verder af, dat ik de signalen op de bergen Oengaran en

Prahoe zien kou , tot welker oprigting de sergeant Ivünig

den 20" Maart naar beide bergen w^as vertrokken. Van den

28'° tot den SOn Maart maakte ik eene reis naar Ivadoc en

Bagelen , om mondeling nog eenige verzoeken aan de re-

sidenten aldaar te doen, mij vleijeude, daarmede tevens den

spoed van het werk te bevorderen.

Ik verliet op nieuw den 4n April Samarang , reisde met

mijn' adsistent over den top van den Oengaran , waar ik

mijne metingen den 7^"" volbragt , naar Ambarawa
,
ging

over Salatiga naar de dessa Genian, welke laatste behoort

tot de residentie Kadoe , beklom van daar den Merbaboe

,

en kwam er in den morgen van den 12'^ April gereed. Op
den Oengaran en den Merbaboe werd mij de heliotroop uit

de waarnemingsplaats te Samarang getoond door de goede

en bereidAvillige hulp van den gezworen landmeler 1^ klasse
,

den heer II. De Vogel.

Op mijne reis van den Merbaboe naar Temanggong werd

ik ongesteld en ik zocht te Magelang herstel. Reeds kon ik

die plaats den 7"^ April verlaten, bepaalde een punt nabij

Temanggong, reisde den 20'! naar Djoemprit, volbragt daar

eenige metingen, en vervolgde mijn' weg naar de afdeeling
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Lcdols: , •\vaariii ik aclitereenvolgens de Lergen Pnilioe, BIs-

ino en Tjowet bezocht en verder de hoofdplaats Wonosoho

Lepaalde,

Intusschen hndden de beide onderofficieren met spoed,

ijrer en overleg den bouw der signalen in Bagelen ten ein-

de gebrngt en ik mogt mij verheugen, dat zij deze maal

op nieuw blijken gaven , dat zij al meer en meer voor

hunne moeijelijke taak berekend "warcn. Behalve dat ik

het overleg, waarmede zij mijne bevelen uitvoeren, moet

])rijzen , verdienen zij allen lof wegens hunne volharding.

Het is hen toch meermalen gebeurd , dat zij in regen en

onstuimig weder bijna zonder beschutting twee volle dagen

en nachten op hooge bergtoppen , waar de thermometer tot

45° Fahrenheit daalde , moesten doorbrengen , om daarop

hunne werkzaamheden te volbrengen. Ik ontbood hen bei-

de te Wonosobo ; van daar gingen "we gezamenlijk naar

Bandjar-negara. Den ou ]\[ei bezocht ik met den heer Jae-

ger en den sergeant König den Midangan , kwam daar

den 5^' Mei gereed, en droeg mijn' adsistent op, om van

daar uit over het signaal Paras te reizen naar Karang-anjar

,

waarheen ilc over Banjoemas mij begaf, vergezeld door den

adjudant-onderofficier Albers.

Tot dus verre is de weersgesteldheid mijne metingen gunstig.

Op den berg Tjowet bleek bij het uitpakken, dat een

mijner reisbarometors was ledig geloopen. Ik nam het

werktuig uiteen en bevond , dat het lederen zakje , waarin

de kurk gehouden wordt, gescheurd was. Te Bandjar-ne»

gara, in de smederij van den heer Leconge, onder-aan-

nemer voor 't vervoer der produkten aldaar, mogt het mij

gelukken , dat belangrijke werktuig te herstellen.

Op den berg Midangan ondervond ik nog eenigen te-

genspoed ; een niveau van het universaal-instrumcnt van

Pistor & Martins, hetwelk sedert 1850 nooit iets had

gemankeerd, werd hier door onvoorzigtigheid \'an een mij-
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ïier ondergesclilkten , welke het inde zon had laten hangen,

onbruikhaar gemaakt. Het gelukte mij , ook dit werktuig,

in weerwil vnn de geringe hulpmiddelen , welke ik op reis

natuurlijkerwijze ter mijner beschikking heb , te herstellen.

In mijn volgend rapport, inde maand Julij in te dienen,

hoop ik te kunnen berigten , dat mijne metingen in Bage-

len zullen afgeloopen zijn".

De geogrophisc/ie ivgenieur.

G. II. De Lange.

Over het voorkomen van olifanten, en tijgers op Uorneo.

In het vierde deel (nieuwe serie eerste deel) van dit

Tijdschrift vindt men op pag. 427 navolgende, zinsnede.

„Een ooggetuige verzekert, dat in het landschap van

„ Tjina-batangan, ora de noord, olifanten en tijgers worden

„ gevonden , en van die streken veel ivoor wordt uitge\'oerd.

„ Bezuiden voornoemd landschap worden geene olifanten of

„tijgers aangetroffen. Deze zonderlinge natuurkundige om-

„standigheid enz." (H. Von Dewall , Aanteekeningen om-

trent de noordoostkust van Borneo).

Een nader onderzoek betrekkelijk het al of niet aanwe-

zig zijn der genoemde dieren op Borneo , zoude voor de

natuurlijke geschiedenis van dezen archipel, niet zonder

belang wezen ; het voorkomen op dit groote nog maar wei-

nig bekende eiland, behoort volgens mijn gevoelen, vol-

strekt niet tot de onmogelijkheden. Ook aan de leden der

voormalige natuurkundige kommissie kwam iets ter oore , no-

pens het voorkomen van olifmten aldaar, gelijk zulks blijkt

uit de tabel van den heer Salomon Muller , dienende tot Over-

zigt der zoogdieren van den indisclien archipel, alwaar onder

de zoogdieren van Borneo ook „ Elephas , aangeteekend

staat, hoezeer begeleid xun een vraagteeken. (Zie verder

het werk „De zoogdieren van den Indischen archipel door

genoemd' schrijver, op pag. 38 en 39).

—
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Naar mijn inzien kan het niet moeljelijk wezen , zekere

berigten op cle plaats zelve in te winnen, omtrent het aan-

wezig zijn van twee zoo in 't oog vallende diersoorten , als

olifant en tijger zijn. Ik vermeende de oplettendheid van

natuuronderzoekers hierop te moeten vestigen , zoomede die

van andere personen , welke gelegenheid en goeden wil er

toe hebben.

H. YON RoSENBERa.

Berigt omtreixt eenige lleptiliên van Sumatra, Borneo, üatjan

en Boero.

Meerdere in den laatsten tijd ontvangene verzamelingen

van reptiliën van den Indischen Archipel, gaven mij aan-

leiding, in de bestuursvergadering der Natuurkundige Ver-

eeniging in Nederlandscli Indië
,
gehouden den 11" Junij

1S57 daaromtrent te berigten.

Dit berigt luidde als volgt.

„ De reptiliën , aangeboden door den heer Ludeking en

gevonden op Sumatra's westkust , zijn de volgende.

1 Heraidactylus platurus Blkr, n. sp.

2 Hemidactylus zosterophorus Blkr, n. sp.

o Bronchocela cristatella Kp.

4 Draco fuscus Daud.

5 Euprepcs Sebae DB.

6 Coryphodon korros DB.

7 Corapsosoma raelanurus DB.

8 Opliites subcinctus Wagl.

9 Bracliyorvhos albus KuM.

10 Amphiesma clirysargum DB.

11 Tropldonotus trianguHgerus Schl.

12 Tragops prasinus AVagl.

13 Chrysopelea ornata Boie.

14 Ablabes baliodeiroldes Blkr, u. sp.

15 Rana tigrina Daud.

16 Pülypedates erythraeus Blkr.
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Ten opzigte der beschrijvingen van de nieuwe soorten

verwijs ik naar mijn"' uitvoerigcn, ter perse te loggen, arbeid

over de reptiliën van den Indischen Archipel.

Tot heden toe heb ik in het geheel van verschillende gedeel-

ten vau Sumatra ontvangen de volgende soorten van reptiliën.

1 Gymnopus javanicus DB.

2 Sphargis coriacea Merr. »

3 Crocodilus biporcatus Cuv. n

4 Ilemidactylus marginatns Cuv. »

5 )) zosteropborus Blkr n. sp. »

6 » variegatus Cuv. »

7 » platurus Blkr, n. sp. »

8 Varanus bivittatus DB. »

9 Bronchocela cristatella Kp. »

10 Lopbyrus tigrinus DB. >

11 H sumatranus Scbl. «

12 Draco fuscus Daud. i:

13 » viridis Daud. »

14 Tacbydromus sexlineatus Daud. »

15 Euprepes Ernesti DB. »

16 » Sebae DB. »

17 Tropidolepisma polyleucozo-

na Blkr, n. sp. )i

18 Pytbon reticulatus Gr. »

19 Xenopeltis unicolor DB, »

20 Oligodon subquadratura DB. »»

21 Cylindropkis rufa Gr. »

22 Corypbodon korros DB. »

23 Dendropkis suraatrana Blkr, n.sp. n

24 I» picta Boie. »

25 »» octolineata DB. »

2G Gonyosoma oxycepbalus DB. »

27 Compsosoma melanurus DB. »

28 )> radiatum DB. n

29 Ablabes baliodeiroidesBlkr. u.sp. »

30 Lycodon aulicura Boie. »

Van Sibogba.

)) Padang.

)) Padang, Palembaug.

)j Piilerabang.

)) Padang (ook op Nias),

» Padang, Palembang.

)> Padang (ook opNias OU Jiiva)

» Padang , Sibogba,

» Padang, Sibogba.

» Padang,

I) Palembang.

)) Padang, Palembang.

» Padang.

Palembang.

Palembang.

Padang.

Radjabassa.

Palembang,

Padang.

Radjabassa.

Padang.

Padang, Palembang.

Palembang.

Pad. , Radjab., Palemb.

Palembang.

Singkel, Palembang.

Padang.

Padang , Sibogba.

Padang. (ook op Java).

Sinirkel.
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31 0[)hites subcinctus Wagl. Van Padang

32 Brachyorrlius albus Kuhl. •> Padang.

33 Tropidonotus sundauensis Blkr,

n. sp.

34 » vittatus Schl. »»

35 » trianguligerus Schl. »

36 iSimotes octolineatus DB. »

37 » purpurascens Blkr c=! Xe-

nodon purpurascens Schl. »

38 Amphicsraa chrysargum DB. »

39 » submiuiatum DB. »

40 » Liudmaui Blkr, u. sp. »

41 Tragops prasinus "NVagl. »

42 Psammophls pulverulentus Boie. »

43 Hypsli'lima enliydris DB. »»

44 Eurostus plumbeus DB. »

45 Cerberus boaeformis DB. •>

46 Chrysopelea ornata Boie. »

47 1) rhodopleuron Boie, »

48 TriglyphodoQ dendrophilum DB. >y

49 » gemmicinctum DB. »

50 Elaps melanototaenia Blkr, n. sp. »

51 Bungarus semifasciatus Ivuhl. »

52 Naja tripudians Wagl. "

53 llydrophls gracilis Schl. »

54 Platurus fasciatus Dciud. »

55 Trigonocephalus rhodostoma

Ivwdt. "

56 Rana tigriua Daud. >'

57 Polypedates erythraeus Blkr. »

58 Hyla cyauea Daud, "

Eene kleine verzameling reptiliën van Batjan was aan-

geboden door den heer J. G. T. Beruelot Moens en bestond

uit de volgende soorten.

1 Cistudo ambolnensls DB.

2 Varanus bivittatus DB.

SIbogha (ook op Banka en

Borneo'.

Palembang.

Padang.

Singkel.

Palembang.

Padang.

Palembang.

Palembang.

Padanf', Pcilembann:.

Radjabassa, Palembang.

Padang.

Palembang.

Padang.

Padang.

Palembang.

Palembang.

Radjabassa.

Sibogha.

Singkel, Palembang.

Palembang.

Oostkust.

Sibogha.

Sibogha.

Pad., Troessan, Palemb.

Padang.

Padanoc.

3 Brachyörrhos albus Kuhl.

4 Enygrus carinatus Wagl.
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5 Coryplioclon korroa DB. 8 Trigljpliodon irregulare DB.

6 Leptopliis batjanenais Blkr, n, sp. 9 Platuru3 fasciatua Daud.

7 Cerberus boaeformis DB.

Eenige reptiliën van Boero, afkomstig van eene verzame-

ling van den heer D. S. Hoedt, bleken te zijn de vol-

gende soorten.

1 Cistudo amboinensis Gr. 3 Eumeces Lessonü DB.

2 Platydactylus vittatua Cuv. i Triglyphodon irregulare DB.

De hieronder genoemde slangen van Borneo's westkust,

werden aangeboden door den heer J. W. Eoelandt.

1 Pilldion lineatum DB. 11 Psaramophis pulverulentus Bole,

2 Cyliadrophis rufa Gr. 12 Chrysopelea ornata Boie.

3 RbabdosomaborneënseBlkr,

n. sp. 13 Eurostushetei'aspisBlkr, n. sp.

4 Xenopeltis unicolor DB. 14 Triglypliodon gemmicinctum

5 Python reticulatus Gr. DB.

6 Gonyosoma.oxycephalus DB. 15 Bungarus annularis Daud.

7 Compsosoma melanurus DB. 16 Naja tripudians Wagl.

8 Dendropliis picta Boie. 17 Triraeresurus ophiophagus DB.

9 Ampbiesma Lindmani Blkr, 18 Pelamis bicolor Daud.

10 Simotes octolineatus DB. 19 Tropidolaeraus Schlegelii Blkr.

In het geheel zijn mij van Borneo tot nog toe geworden

55 soorten van reptiliën t. w. 2 soorten van schildpadden
,

10 van hagedissen, 37 van slangen en 6 van kikvor-

schen , t. w.

1* Cistudo borneënsis Blkr, n, sp. Van Sintangaan deKapoeas.

2* Gymnopus javanicus DB. » Bandjermasin.

3 Gavialis Schlegelii S. Miill. » Bandjermasin.

4* Platydactylus borneënsis Blkr,

n, sp. » Bandjermasin.

5 Hemidactylus marginatus Cuv. » Bandjermasin.

6* I) fraenatus Schl. » Bandjermasin.

7* 1) variegatus CV. >» Bandjermasin,

8 Bronchocela cristatella Kp. » Bandjermasin,
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Vau9* Draco fimbrlatus Kulil.

10 » virldis Daud.

1

1

Tachydromu3 sexliaeatus Daucl

12 Euprepes Sebae DB.

13*Pilidion lineatum DB,

14 Python reticulatus Gr.

1 5* Xenopeltis unicolor DB.

16 Acrocliordus javanicus Hornst.

17 Cylindrophis rufa Gr,

18* Calamaria borneënsis Blkr,

n. sp.

19* Rabdosoma borneënsis Blkr,

n. sp.

20* Coryphodon korros DB.

21* Dendrophis forraosa Schl.

22 I» picta Boie.

23 Gonyosoma oxyceplialus DB.

24* Compsosoma melanurus DB.

25* i> radiatum DB.

26* Ablabes polyhemizona Blkr,

n. sp.

27* Pareas cariaata "Wagl.

28* Tropidonotus sundanensis

Blkr n. sp.

29* Slmotes octollueatus DB. »

30* Amphiesraa Lindmani Blkr, n. sp. »

31 » flaviceps DB. »

32 Tragops prasinus "Wagl. »

33* Hemiodontus leucobalia DB. »

34* Psammopliis pulverulentus Boie. »

35 Ilypsirhina enliydris DB. »

36 Eurostus plumbeus DB. »

37* » lieteraspis Blkr, n. sp »

38 llomalopsis buccatus Fitz. »

39 Cerberus boaeformis DB. »

40* Chrysopelea ornata Boie. »

Bandjerraasïn.

Bandjermasin.

Bandj. Pontian,, SIntang.

Bandjermasin.

Sinkawang.

Bandjerm., Sinkawang.

Bandjermasin, SinkaATang.

Bandjermasin.

Bandjerm., Sinkaw., Sint.

« Sintans:.

Bandjermas., Sinkawang.

Bandjermasin.

Bandjermasin.

Bandjerm., Sinkaw., Sint.

Bandjerm., Sinkaw,

Sinkawang.

Sintang.

Sinkawang.

Bandjermasin.

Sintang (ook op Banka en

Sumatra).

Bandjermas., Sinkawang.

Sinkaw. (ook op Sumatra).

Bandjermasin.

Bandjermasin.

Bandjermasin.

Bandjermas., Sinkaw.

Bandjermasin.

Bandjermasin.

SinkaAvang.

Bandjermasin.

Bandjermasin.

Bandjermas., Sinkaw,
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41 TrlglypliodongemmicinctumDJB. Van Bandjerraas., Siuka-w.

42* Dipsas multimaculata Boie. d Bandjermasin.

43* Trimeresurusophiopliagus DB, » Sinkawaug.

44* Bungarus annularis Daud. » Sinka^Yang.

45 Naja tripudians Wagl. » Siakawang.

46* Plydropliis scliistosus Daud. » Bandjermasin.

47* Pelamis bicolor Daud. » SlnkaAvang.

48 Tropidolaemus Schlegelü Blkr. » Sinkawang.

49 )» formosus Blkr. » Bandjermasin.

60* Rana tigriaa Daud. » Bandjerm., Siutang.

51*PoIypedates erytliraeus Blkr. » Bandjermasin.

52 Buto asper Sclil. » Sintang.

53 )» scaber Daud. » Bandjermasin.

54* »i biporcatus Scbl. » Bandjermasin.

55* Nectes pleurotaeuia Blkr. » Bandjermasin.

Van deze soorten zijn niet minder dan 33 (de met een

* gemerkte) , nieuw voor de kennis der fauna van Borneo.

Ten opzigte der soorten, nieuw voor den wetenschap, ver-

wijs ik insgelijks naar mijn werk over de Reptilicn van den

Indisclien Archipel.

Het aantal van Borneo bekende reptiliën bedroeg tot op

mijne onderzoekingen ongeveer 45, van welke ik slechts 21

soorten van gezegd eiland ontving, zoodat het aantal van

daar bekende reptiliën thans ongeveer 78 bedraagt."

Batavia Mei 1857. P. Bleeker.

Over eenige Visohverzamellngefi van verscMllende gedeel-

ten van Java.

In de laatste maanden zijn mij meerdere verzamelingen van

visschen van verschillende streken van Java , ter onderzoeking

aangeboden en gedeeltelijk reeds in de bestuursvergaderingen

der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië ver-

meld. De bedoelde verzamelingen bevond ik zamengesteld

te zijn als volgt.
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1. Zoeiwalervisschen van Lelak , van den heer C. P. Bresi

van Kemj^ien.

1 Anabas scandens CV. 14 Luclosoma setijrerum Blkr.

2 Tricliopus tricbopterus CV, 15 Capoeta macrolepidota CV.
3 » striatus Bikr. 16 Leuciscus oxygaster CV.
4 Opbicephahxs striatus BI. 17 Dangila Cavleri CV.

5 Mastacembelus macubitus 18 Eobita vittata CV.

Rwdt. 19 Lobocbeilos falcifer Blkr.

6 Mastacembelus unicolorK.v.H.20 » Scbwanefeldii Blkr.

7 Gobius celebius CV. 21 Labeo erytbropterns CV.

8 Pimelodusplatypogon K. V IL 22 Crossocbeilos oblongus Blkr.

9 Clarias punctatus CV. 23 Cobitis fasclata CV.

10 Barbus marginatus CV. 24 Homaloptera polylepis Blkr.

11 " binotatus Kulil. 25 » Wassinkü Blkr.

12 )> laevis CV. 26 Monopterus javanensis Lac.

13 Labeobarbus tauibra Blkr. 27 Syngnatbus brachyurus Blkr,

2. Zoelivatervisdchen vuu JBantam, van den heer C. P. Drest

van Kern-pen.

1 Anabas macrocephalus Blkr. 8 Clarias punctatus CV.

2 )) scandens CV. 9 Barbus binotatus Kubl.

3 Ospbromenus olfax Comm. 10 Cobitis fasclata CV.

4 Opbicepbalus marginatus CV. 11 Notopterus lopis Blkr.

5 )) striatus BI 12 Anguilla sidat Blkr.

6 Apocryptes cbangua CV. 13 Monopterus javanensis Lac.

7 Bagrus micracanthus Blkr. 14 Syngnatbus brachyurus Blkr.

8. ZoeiwatervisscJien van Bnilenzorg , van den heer O,

F. W. J. Hmjuenin.

1 Opbicepbalus marginatus CV. 7 Barbus bilitonensl.s Blkr.

2 » striatus BI. 8 Cobitis fasciata CV.

3 Mastacembelus maculatus Rwdt. 9 » Kublii CV.

4 Bagrus Hoevenii Blkr 10 Pancbax Bucbanani CV.

5 )) nemurus CV. 11 HemirumpbusfluviatllisBlkr.

6 Barbus biuolatus Kubl.
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4. TiOetioatcrvisschen van Tjikoppo, n. lo. voet van den

Pangerangoh.

1 Opliiceplialus striatus BI. 4 Clarlas Teysraannl Blkr.

2 Piinelodus cyanochlovos Blkr. 5 Leuciscus cyanotaenla Blkr.

3 Clarias puuctatus CV. 6 Cobitis fasciata CV,

5. Zoetivatervisschen van Tjipannas, n. helling van den

Gedeh, van den heer J, E. Teijsmann.

1 Osphroraenus olfax Comm. 11 Barbus marginatus CV.

2 Ti'icliopus tricliopterus CV. 12 Labeobarbus tambroides Blkr.

3 Betta trifasciata Blkr. 13 Cyprinus flavipianis K. v. H.

4 Opliiceplialus marginatus CV. 14 LeucIscvtslateristriatusK.v.H.

5 n striatus BI. 15 Cobitis ilisciata CV.

6 MastacembelusmaculatusRwdt.16 » Kulilli CV.

7 Bagrus nemurus CV. 17 Ilomaloptera polylepis Blkr.

8 Pimelodus platypogon K. v. H. 18 Hemiramphus fluviatilis Blkr.

9 CLarias punctatus CV. 19 Monopterus javauensis Lac.

10 Barbus biaotatus Kulil.

6. Zoetivatervisschen van Tjiandjoer , van Jklir Mr H,

C. Van der Wijck.

1 Osplu'omenus olfax Comm. 15 Barbus binotatus Kuhl.

2 Tricliopus tricliopterus CV. ;
16 » bilitonensis Blkr.

3 " striatus Blkr. 17 » javanicus Blkr.

4 Ophicephalus marginatus CV. 18 » marginatus CV.

5 n striatus BI. 19 Leuciscus cyanotaenia Blkr.

6 Mastacembelus maculatusRwdt. 20 Lobocheilos falcifer Blkr.

7 )) unicolor K. v. II. 21 Crossocheilos oblongus Blkr.

8 Bagrus nemurus CV. 22 Cobitis fasciata CV.

9 » planiceps CV. 23 » oblonga CV.

10 Pimelodus cyanocbloros Blkr. 24 Ilomaloptera Zollingeri Blkr.

11 » rugosus Blkr. 25 Aploclieilus javanicus Blkr.

12 Bagarius Buchanani Blkr. 2G Ilemii-amphus fluviatilis Blkr.

13 Clarias punctatus CV. 27 Monopterus javanensis Lac.

14 Cyprinus flavipinnis K. v. II,
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7. l.cevissclien van Karanijhollomj , aan Jaras ZnlJkuat,

van Dr (\ L. DolesGliall.

1 Apogon novemrusciatus CV. 11 GlypliisodoaantjeriusK. v. II.

2 Graiamistesorleiitalis BI. Sclin. 12 >» boiiaag Blkr.

o Serraniis Iiexa^ouatus CV. 13 » raliti CV.

4 » niacrospilo.s lilkr. 14 » septenifasciatus CV.

5 Ilolocentrum oriëntale CV. 15 Julis (Julis) ISouleyeti CV.

6 » punctatlsriiinum CV. IG » (llalicliocres) casturlBIkr,

7 Chaetodon vagabiindus BI. 17 )>
(
d ) bandaaensls Blkr.

8 Amphacanthusmarmoratus CV.18 n ( » ) Hyrtlii Blkr.

9 Acaritliurus lineatus Lac. 19 » ( d ) phekadopleuraBlkr.

10 » triüstegus CV.

8. Visschen van Karanghollong , aan JavtCs Zuidkust^

Vuil den lieer J. F. Schultze.

1 Ambassis batjanensis Blkr;

2 Apogon novemfasciatus CV.

3 Grammistes orientalis BI. Sclin

4 Serranus boenack CV.

5 ») hexagonatns CV.

C )) Hoevenii Blkr.

7 » macrospilos Blkr.

8 Mesoprlon octolineatus Blkr.

9 » striatus Blkr.

10 )» monostigraa CV.

11 Ilolocentrum oriëntale CV.

12 )i punctatissimum CV.

13 Dules taeniurus CV.

14 Therapon tberaps CV.

15 Scorpaena polyprion Blkr.

16 Scorpaonodes polylepis Blkr.

17 Chaetodon anriga Forsk.

18 1) blocellatus CV.

19 )» decussatus CV.

20 )) vagabundus BI.

21 liolacanthus semicirculatus

CV,

22 Caranx Forsteri CV.

23 Ampliacanthus marmoratiis

CV.

24 Acantharus raatoides CV.

25 ') lineatns Lac.

2G )) melanurus CV.

27 » strigosus Benn.

28 1) triostegus CV.

29 Naseus amboinensis Blkr.

30 Mngil beterocheilos Blkr.

31 Salaiüas cyanostigma Blkr.

32 » melanocepluilus Blkr.

33 )) sumatranus Blkr.

34 » vermlculatoides Blkr.

35 Clinus xanthosoma Blkr.

36 Gobiua petrophilus Blkr.

37 Eleotria strigata CV.

38 Glypliisodon antjerius Iv. v. Hi

39 » bengalensis CV.

40 » bonang Blkr.

41 n lacrymatus QG.
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42 Glyplilsodon modestus Sclil. 51

MüU. 52

43 » ruhti CV. 53

44 » septemfasciatus CV. 54

45 » sordidus CV. 55

46 ï» unimaculatus CV.

47 Jiilis (Julis) cupido T. Schl. 56

48 )> ( ') ) Jansenii Blkr. 57

49 » ( » ) Souleyeli CV. 58

50 >» ( Halichoeres ) annula- 59

ris K. V H. GO

9. Zeevisschcn van Priiji, aan

heer 1). C. iV

Julis (HalIchoeres)Hyrtlii Blkr.

» ( " ) Reicliei Blkr.

» ( " ) pilekadopleura Blkr.

)» ( » ) notopsls K. V, ri.

» ( » ) pseudomiüiatus

Blkr.

1) ( » ) javanensis Blkr.

Tautoga notoplitlialmus Blkr.

Muraenichthys Scliultzei Blki\

Muraena Blochii Blkr.

» variegata Richds.

Java's Zuidkust , van den

oordziek.

1 Apogon novemfasciatus CV.

2 Öerranus formosus CV.

3 )) liexagonatus CV,

4 » maci'ospilos Blkr.

5 Mesoprion deciissatus K. v H.

6 » fulviflamma Blkr.

7 » octolineatus Blkr.

8 Ilolocentrum oriëntale CV.

9 Therapon tlieraps CV.

10 Sillago malabarica Cuv.

11 Polynemus plebejus Brouss.

12 Upeneus Russelli CV.

13 Upeneoides vittatus Blkr.

14 Pterois antennata CV.

15 Scorpaena polyprion Blkr.

16 Scorpaenodes oxyceplialus

Blkr.

17 Platycephalus insidiator BI.

18 Pristipoma guoraca CV.

19 !) nageb Rüpp.

20 Diagramma Sebae Blkr.

21 Lethrinus opercularis CV.

22 Gerres filamentosus CV.

23 Chaetodon aurlga Forsk.

24 )) decussatus CV.

25 n princeps CV.

26 )» vagabundus BI.

27 Scatophagus argus CV.

23 Toxotes jaculator CV.

29 Scomber loo CV.

30 Tracbinotus Baillonii CV.

31 Caranx ekala CV.

32 Selar Kublii Blkr.

33 Ampbacantlius marraoratus

CV.

31: 1) vermiculatus CV.

35 Acanthurus matoides CV.

36 )) trios tegus CV.

37 Mugll coeruleomaculatus Lac.

38 )) melanochir Iv. v. H.

39 Salarias periopbthalmus CV.

40 )» quadripinnis CV.

41 » sumatranus Blkr.

42 Plesiops corallicola Mus. L. B.

43 )» coeruleolineatus Rüpp.

44 Poraacentrus katunko Blkr.
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45 Glypliisoflon antjerius Iv. v. H. CO CliatoGSSus selangkat Bllcr.

46 » coelestiaus CV. Gl Saurida nebulosa CY.

47 )) septemfasciatU3 CV. 62 Rliombus pantherinus Rüpp

48 » unimaculatus CV. 63 Plagusia Blocliü Blkr.

49 Julis (Julis) dorsalis QGr. 64 Conger Noordziekii Blkr.

50 » (Halichoeres) casturi Blkr. 65 Moringua microchir Blkr.

51 » ( ') ) annularis K. v. H. 66 Ophisurus boro Bucli.

52 )) ( )) ) leparensis Blkr. 67 Muraena isingteena Riclidg.

53 )i ( » ) miniatus K. v. H. 68 Muraenoblenna tigrina Kp.

54 )» ( »
)
pliekadopleuraBlkr. 69 Balistes cinctus Lac.

55 » ( » ) polyophtbalmus Blkr. 70 » liaeatus BI.

56 Scarus psittacus Forsk. 71 » praslinus Lac.

57 Belone leiurus Blkr. 72 » viridescens Lac.

58 HemirampbusDussumieriICV. 73 Triacantbus brevirostris

59 Spratella kowala Blkr. Valenc.

Van de in de verschillende verzamelingen aanwezige soor-

ten , waren bijkans alle nieuw voor de kennis der plaatse-

lijke fauna, van waar zij afkomstig zijn. Vele andere soor-

ten waren tot nog toe niet van Java bekend, vooral onder

die van Karangbollong en Prigi. Enkele soorten , nieuw

voor de wetenschap , zijn in een afzonderlijk artikel in het

13e deel van het Natuurkundig Tijdschrift voor Neder-

landsch Indië beschreven.

Ik merk nog op , dat langs Java's zuidkust vele soor-

ten voorkomen , welke ik nooit van de noordkustwate-

ren van dit eiland ontvangen heb, en dat in het algemeen

de vischfauna der zuidkust, naar de bestaande gegevens te

oordeelen ,
groote overeenkomst heeft met die der "Westkust

van Sumatra, terwijl de fauna der noordelijke kustwateren

van Java , meer overeenkomst aanbiedt met de vischfauna

der Oostkust van Sumatra, of, beter gezegd, met die der kust-

wateren van Singapore, Bintang, Banka en Eiliton.

Batavia April 1857. P. Bleekeb.
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Gouvernemenis Besluit omtrent handschriften en verzame-

lingen van amltenaren heiast met wetenschappelijke om-

derzoehingen,

Batavia den XQtden Julij 18y7. (No. 16.)

(Staatsblad no. 51.)

Gelezen, enz.

De Raad van Nederlanclscli Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Te bepalen, als volgt:

l''. Personen, in dienst en bezoldiging van den lande, be-

last met onderzoekingen of werkzaamheden van weten-

schappelijken aard , verbinden zich schriftelijk bij het aan-

vaarden van die dienst , om te gedoogen dat al hunne

dagboeken , berigten , aanteekeningen , kaarten , teekenin-

gen en verzamelingen, beschouwd worden te zijn uitslui-

tend eigendom van den lande, met den gevolge, dat op

hen toepasselijk is de publikatie van 3 April 1854, Staats-

blad no. 18.

2°. Zij zijn echter bevoegd, binnen de drie maanden na de

aanvaarding van hunne dienst , in te zenden eenen inven-

taris van de ten deze bedoelde voorwerpen , welke op

dat tijdstip reeds hun eigendom zijn, doch ziju verpligt,

die steeds zorgvuldig van 's lands eigendom afgescheiden

te houden.

3°. Hunne boedelaanvaarders zijn mitsdien , bij hun overlij-

den
,
gehouden , alle aangetroffen wordende eigendommen

van den lande , ten gevolge van die verbindtenis , onder

inventaris aan te bieden en af te geven aan het hoofd

van gewestelijk bestuur, onder wien zij zich bevinden.

4''. Vertrekkende naar cene landstreek
,
gelegen buiten het

onmiddellijk bestuur van 's gouvernements ambtenaren , zijn

zij verpligt , alvorens te verlaten de laatste plaats , waar

een Nederlandsch ambtenaar gevestigd is, aan dezen iu
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te dienen het plan van hunne reis , en met denzelve te

houden, zooveel mogelijk, eene geregelde briefwisseling,

opdat blijke waar zij zich bevinden en, bij hun leven,

voor het behoud van hen, bij overlijden, voor het be-

houd van hunne eigendommen en die van den lande , zoi'g

kunne gedragen worden.

5'^. De hoofden van gewestelijk bestuur zijn verpligt om,

bij overlijden van personen in dienst en bezoldiging van

den lande, belast met' onderzoekingen of werkzaamheden

van wetenschappelijken aard, in de gewesten aan hun be-

stuur vertrouwd, voor het behoud en de uitlevering van

de onder Iien berustende eigendommen amu den lande al

die voorzorgen te nemen, welke de tijds- en plaatselijke

omstandigheden mogten gedoogen.

Afschrift, enz.

Ter ordonnantie van den gouverneur generaal

:

De algemeem sehretaris

,

Van de Graaff.

Circulaire over de oj)rigtlng van een Museum der Vereeniglng.

Batavia 10 Mei 1857.

Jan de Ingezeienen van Nederlandsch Tiidië.

lüdien er in Nederlandscli Indië eene wetenschappelijke inrig-

ting bestaat, die steeds de belangstelling van het publiek lieeft

ondervonden en deze belangstelling, gelijk hare leden en bestmir-

deren meenen te mogen beweren, ook in ruime mate verdient,

dan voorzeker is het de Natuurkundige Vereeniging.

Zoo als uit liet Algemeen verslag harer werkzaambeden, op

den 12n Februarij 1857 in de 7^ Algemeene vergadering voorge-

lezen, onmiskenbaar blijkt, heeft zij onder haren nederigen naam

,

op het gebied der natuurwetenschappen, in weinig tijds, reeds

belangrijke diensten bewezen en hare pogingen ook o. a. beloond
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gezien door de betrekkingen, die de voornaamste geleerde genoot-

scliappcn der beschaafde wereld Avel met liaar hebben willen aan-

knoopen. Niet alleen dus in Nederlandsch ludië , het tooneel

harer werkzaamheden, maar ook in het Buitenland, vond haar

Streven belangstelling en aanmoediging en gewerd aan de uit-

komsten harer pogingen eene welwillende ontvangst.

De Vereeniging weet echter te goed en erkent het ook gaarne,

dat niet alles wat zij tot bevordering der kennis van de natuur

vermogt te doen, uit haar eigen boezen voortkwam. Zeer velen,

die tot haar niet in regtstreeksche betrekking stonden, doch het

nut harer verrigtingen beseften en haar in hare Aveikzaamheden

Avilden ondersteunen, hebben daartoe bijgedragen. Aan die onder-

.«ïteuning had zij behoefte en daarop een nieuw beroep te doen is

het voorname doel van dit schrijven.

Hoezeer de Vereeniging zich geregtigd acht , met eenige zelfvol-

doening terug te zien op den reeds dooi'loopen weg, is zij niette-

min doordrongen van de waarheid, dat het veld der natuurwe-

tenschappen zóó groot en, wat Nederlandsch Indië aangaat, ook

zelfs na het reeds vei*rigte, nog zóó Aveinig ontgonnen is, dat in

de meeste takken van kennis nog bijna alles te doen overblijft.

Zij mag noch zal derhalve berusten in de verkregen uitkomsten,

maar zij beschouwt het als pligt, ijverig voort te gaan op het

ingeslagen pad,— en wanneer zij op het verledene wijst, dan

geschiedt het alleen, om daarin een punt van vergelijking voor

de toekomst te vinden.

Het is algemeen bekend, dat het geenszins noodzakelijk, ja zelfs

niet altijd mogelijk is, de verborgenheden der natuur steeds in

de open lucht, op het vrije veld, in wouden en op bergen, tus-

schen rotsen en in kloven , aan de stranden der zee of aan de

boorden der rivieren te bestuderen. Hetgeen daar waargenomen

en verzameld Averd , moet niet alleen in het studeervertrek be-

schouwd, overpeinsd en ontleed worden, maar ook zeer dikwerf

moet het worden vei'geleken met gelijksoortige Avaarnemingen of

zaken van elders herkomstig en dient men er bij te raadplegen

de meeningen van schrandere natuurvorschers , door wie diezelfde

onderwerpen zijn behandeld , of Is het gebruik van vaak zeer za-

mengestelde werktuigen daarbij noodig.
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iSal de studie der natuur derhalve vruchtbaar zijn, dan moe-

ten hare beoefenaren alles, wat van hare voortbrengselen daar-

toe geschikt is , op eene plaats verzameld en naar vaste regelen

geordend vinden; zij moeten den toegang hebben tot eene uitge-

breide boekerij, die doorgaans zeer kostbare werken dient te be-

vatten, en zij behooren de Averktuigen, die hun onmisbaar zijn,

niet te vergeefs te zoeken.

In een woord er is noodig een Museum, eene Bibliotheek en

een Kabinet van Physisclie instrumenten, die voor ieder beoefenaar

der natuur toegankelijk zijn. Hier moeten zij vereenigd vinden,

wat ieder hunner onmogelijk in bijzonderen eigendom zou kunnen

bezitten, dewijl de uitgaven, daartoe gevorderd, te hoog en de

moeijelijkheden daaraan verbonden, vooral in Nederlandsch ludië

door de menigvuldige vei'plaatsingen van het Europeesch pei'so-

neel, te groot zouden Avezen.

Reeds sedert geruimen tijd heeft de Vereeniging aan de daar-

stellin"- van dit een en ander gearbeid en ook in dit opzigt heeft

zij alle redenen, zich over den uitslag harer pogingen te verheu-

gen.

Zij heeft reeds eene menigte hoogst belangrijke en gedeeltelijk

zeldzame voorAverpen uit de verschillende rijken der natuur ver-

zameld. Hare bibliotheek is reeds tot een aanzienlijk getal zeer

nuttige en kostbare boek- en plaatAverken aangegroeid. Ook aan

instrumenten mangelt het haar niet geheel.

Tot nog toe echter is zij geheel buiten de gelegenheid gebleven
,

met dit alles zooveel nut te stichten als Avenschelijk en mogelijk

zou Avezen, want zooAvel naturaliën als boeken en instrumenten

liii-o-en, bij gebrek aan een doelmatig lokaal, Avaar een en ander

zou kunnen Avorden vereenigd en gerangschikt, in de woningen

der bestuurderen verdeeld en geborgen. Het is voor de Aveten-

schap dus bijna, alsof het nog niet bestond.

De Vereeniging zou in haren pligt te kort schieten, indien zij

geene krachtige pogingen aanwendde om aan dezen stand van

zaken een einde te maken en in het bezit te komen van een ge-

bouw, waarin zij de reeds vergaderde schatten kan ten toon

spreiden, vermeerderen en voor de beoefening der natuur beschik-

baar stellen.
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Daar aan het lidiuaatschap der Vereeuigiug hoegenaamd geene

verpligte koütributie is verbonden, reiken luire finantiële middelen

ook niet ver en is het haar onmogelijk, daarmede het doel te be-

reiken.

Met vertrouwen wendt zij zich echter tot de Ingezetenen van

Nederlandsch Indië, want zij heeft reeds de ondervinding opge-

daan, dat zij nimmer achterlijk blijven, als hun de gelegenheid

wordt aangeboden, bij te dragen tot instandhouding of bevorde-

ring van nuttige instellingen.

Zij vleit zich dan ook, dat de lijst, die zij heden rond zendt

tüt verzamelen van vrijwillige bijdragen, met talrijke inschrijvin-

gen tot haar zal teru^keeren.

Indien de Vereeniging hare wenschen mogt vervuld zien, dan

zou zij , te midden van het meest bevolkte gedeelte van Nieuw-

Batavia , een ruim gebouw , met een erf van eenige uitgebreidheid

willen bezitten.

Dit gebouw zou haar Museum, hare Boekerij en hare Instru-

menten moeten bevatten. Er zou gelegenheid in moeten wezen

tot het houden van algemeene en van bestuursvergaderingen.

De A^ereeniging begrijpt, dat de wetenschap er slechts bij win-

nen kan, wanneer zij zich in bevallige vormen hult en wanneer

hare schatten zooveel doenlijk toegankelijk zijn. Zij zou het ge-

bouw dus Avillen omringen door eenen met smaak aangelegden

Tuin, waarin schoone bloemen en gewassen gevonden en Avaarin

zeldzame vogels en dieren, die men haar zoo menigmaal levend

toezendt, onderhouden worden.

Zij zou deze inrigting niet alleen gratis willen openstellen op

de uren, die het meest tot ernstige studiën zijn geschikt, maar

ook op die, welke door het beschaafde Indische publiek gewoon-

lijk aan wandelingen, te voet of in rijtuig, worden gewijd. Zij

hoopt op die wijze talrijke bezoekers te lokken en het gebouw

der Natuurkundige Vereeniging tevens eene aangename en nutti-

ge uitspanningsplaats te doen zijn. Zij verwacht, dat daardoor

belangstelling in de natuurwetenschappen en lust om die te be-

oefenen zal opgewekt worden bij velen, die er tot nog toe geene

bepaalde neiging too gevoelden. Zij ziet dus in de bedoelde in-

rigting een nieuw middel tot verspreiding vau bes<,'having en ver-

Se SERIE DL UI. 32



— 486 —

lichting, tot bevordering van nuttige kennis en van het welzijn

der menschheld.

Yan hare erkentelijkheid jegens de inschrijvers, hoopt zij te

doen blijken door eene, in het gebouw op zigtbare plaats gestelde

inskriptie, die liunne namen zal vermelden.

Het Beshiur der Natuurhimdige Vereeniging in Nederlandscli Indië.

P. Bleeker, President.

A. J. D. Steenstra. Toussaint, Vicepresldent.

P. J. Maier, Direkteur vafi de verzamelingen.

G. F. De Bruijn Kops, Bibliothekaris.

A. W. P. Weitzel.

M. Th. Reiche, Thesaurier.

D. J. Uhlen'beck,

J. J. Altheek, Sekretaris.

De bovenstaande cirkulaire is reeds van eenige plaatsen van

Java ingevuld terug ontvangen. Het totale bedrag der inschrij-

vingen bedroeg tot op den laatsten Junij 1857 ruim ƒ2000. Van ver-

reweg de meeste plaatsen op Java en van alle buitenposten

,

zijn de lijsten nog in omloop. De Direktie heeft het niet over-

bodig geacht sedert nog bekend te maken, dat het bedrag der in-

schrijvingen niet zal worden geïnd dan nadat de uitvoerbaarheid

der opi-igting van het Museum zal zijn gebleken.
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Personaliën.

Benoemd tot Lid in het Bestuur over de Protestantsche

Kerk in Nederlandscli Indië , het Besturend lid der Ver-

eeniging de heer G. F. De Bruijn Kops.

Overgeplaatst van Djokdjokarta naar Soerakarta het Lid

der Vereeniging de heer D. Eekma , Apotheker der oe klasse

Naar Nederland vertrokken met verlof , het Lid der Ver-

eeniging de heer Dr. C. W. E. Voigt, Kolonel, Chef der

geneeskundio-e dienst.

Bevorderd tot resident van Madura,het Lid der Vereeni-

ging de heer T. Arriëns, te Sumanap.

-Aangekomen en geplaatst te Batavia het Lid der Ver-

eeniging de heer B. H. Eyberts, Officier van gezondheid

der 2^ klasse.

Bevorderd tot Officier van gezondheid der 2^ klasse en

geplaatst te Wonosobo, het lid der Vereeniging de heer

Dr. J. W. E. Arndt.

Overgeplaatst naar Java het lid der Vereeniging de heer

C. Helfrich, Officier van gezondheid der 2^ klasse te Bau-

djerniasin.

Verlof naar Nederland verleend tot herstel van «rezond-

heid aan het lid der Vereeniging , Kolonel C. A. De Brauw,

Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden , Adjudant des

Konings in buitengewone dienst.
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Prospectus elner Saimnlnng von iausend miJcroshoplscJien

Prilparaten von xcirhcllosen T/deren, herdui^gefjehen vom

mikroskoplschen Instltnt von Exgell et Comp. Zii Wa-

hern lei JBern.

An das iinterzelclmete mikroskopischeu lustitut ist von melire-

ren Professoren und Museen das Gesucli gestellt, ihnen grösse-

rc, Avissenschaftlich geordnete Sammlungen von Priiparaten aus

verscliiedenen Klassen des Thierreiclis, nameutlicli aber von nie-

dcren .Seetliieren zu seuden. Da die Anfertigung mifc gvossem

Zeitaufwand verknüpft ist, und deshalb für den einzelnen Bestel-

ler theuer werden würde, so liat das Institut beschlossen, eine

grössere Sammlung von tausend nrikroskopisclien Priiparaten von

\virbellosen Thieren herauszugeben , wenn sich eine liinreichende

Anzahl von Subskribenten findet, um die Kosten zu decken, die»

wenn zugleieh viele Exemplaren desselben Priiparats gefertigt

werden könnon , sich so gering stellen werden, dass ein Prüpa-

rat in eleganter Ausstattung incl. Yerzeicliniss und Kjistchen

6 Sgr. od. I Frcs zu steken koramt.

Es sollen die tausend Priiparate in drie Lieferungen erschei-

nen und zwar die erste im Jalir 1856, die zweite im Jalir 1857,

die dritte iin Jalir 1858.

In der ersten Lieferung geben Avir.

il. GO Priiparate von Polytlialamien und Polycystinen aus den

Kreideformationen und verschiedeneu Gegenden des Meeres, so

wie die Diatomeen der fossilen Infusorienlagei'.

b. 110 Priiparate von Spongien, deren Gewebe und Kieselgebilde.

c. 150 Priiparate von Polypen, deren Gehiiuse, Tentakeln und

Kalkgeblide.

In der zwei ten Lieferung

a. 150 Priiparate von Seewalsen ( Holothurien , MüUerien, Pen-

tacten, Synapten, Chirodoten), deren Saugfüsschen , Pedicella-

rlen und Kalkgebilde.

b. 100 Priiparate von Eclviniden, Asteriden und Crinoiden, de-

i-en Saui^Fiisschcn , Pedicellarien und Kalkgebilde.

c. 20 Priiparate von AVürmcrn, Ilakenkrünzo, Fusstummelbor-

stcn , Kauwerkzeugc etc.
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cL 30 Prilparate von GeliUusen tier Ijiyo:^oen.

e. 50 Pi'üparate von Sclmeckenzungen und Kiefern.

In der dritten Lieferung Prilparate von Ivrustenthicren , Aracli-

niden und Insekten, deren Tarseu, Augen, Kuu- und Saugwcrkzcugo,

Haare, Scliuppcn u. dgl.

DIc Grlinde, welclie die Museen zur Anscliailfang der Samm-

luugen bestimmen mochten, sind hauptsaclilicli folgende:

a. Wiilirend das blosse Auge ausreicht, die Wirbeltliiere mit

wenigen Ausnalimen in ihrer ausseren Form , dera Gliedei-bau und

den wesentliclisten Organen erkennen und unterscheiden zu lassen,

muss bei den niederen Thierklassen und insbcsondere bei den

nieerbewolinenden das Mikroskop zu Ilülfe genommen werden.

Da aber die Beobaclitung mit demselben eine sorgfaltige Vorbe-

reitung der zu untersucbenden Gegenstande verlangt , um ihnen

die nötliige Klarlieit und Darclisiclitigkeit zu geben, und da

dies fast bei jedera Objekte andere Hand- und Kunstgriffe verlangt,

die sich ein anderweit beschaftigter Gelelirter anzueignen sclnver-

lich die Zeit hat, so felilt bis jetzt auf allen Museen für die

Zoölogen ein bequemes Hiilfsmittel ihren Zuliorern jene untei*-

scheidenden Merkraale in ausgedelintem Masse unter dem ]\Ii-

kroskope vorzeigen zu kounen. Unsere Sammlang bietet dioses

Hiilfsmittel dar, und es ist sclion in Betreff unserer kleineren

Saramlung von bunder t Priiparaten aus dem Tliier- und Pflan-

zcnreiclie vielfacli anerkannt, wie selir der Vortrag durcli das

Vorzeigen der Priiparate nicht nur au Klarlieit, sondern aucli

an Frische und Lebendigkeit gewinnt.

b. Nur weinige Museen sind im Besitze volIstanJIger Samm-
lungen der bis jetzt bekannten Species der Seethiere aus den un-

tersten Klassen. Indem unsere Sammlung durch Priipirate von

vielen hundert Spocies derselben die unterschoidendsten Kennzei-

chen des Baues der einzelneu Arten nachweist, fiillt dieselbe je-

ne Lücke auf die wohlfeilste und instruktivste Weise aus und

ersetzt in wlssensehaftlicher Bezieluing den ]\Ian"-el dos Besit-

zes der nur mit grossen Kosten und Mühen zu baschaffbnden

Specialsammlungen.

e. Die iu den Museen befindllchen Exemplare der Urthiere und
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StraliULJcre sliid tlieil.3 getrocknet, tlieilg in Spiritus zusammen 5e-

schrumpft vorhanden ; es fallt daher selir oft scliwev die Sjjecies
,

zu dei' jedes Exemplar geliört, auch nach den besten Zeichnun-

gen und Beschreibungen zu bestimmeu. Düslialb fehlt, wie jeder

Zoologe weiss, alle Uebereiustimmung ia der Determinatiou der

Exemplare soldier Thiere in den versehiedenen Museen. Holo-

thurien, Polypenstocke, Spongien etc. derselben Species finden

sich unter den verschiedeusten Namen , in den versehiedenen Ka-

binetten vor.

Indem wir die Hauptmerkmale der oinzelnen Species in un-

scren Praparaten derselben darstellen und zugleicli den Fuudort

und Autor mit Genauigkeit angeben , so wird hierdurch die Gele-

genheifc geboten, die in jeden Museum entlialtenen Exempla-

re der unteren Seetliiere nacb unseren Angaben zu revidiren,

zu bezeiclinen und dadurcli eine grössere, allgemein verbrei-

tete Uebereinstimmung und Sicherlieit in die Determinatiou zu

bringen.

Es wird bierdurcli der Wertb der Samralungen in den Mu-

seen erliöht und den, mit dem Orduen derselben bescbüftigten

,

Zooiogen ilire Aufgabe erleiclitert. Dasselbe findet Statt bei der

Einreihung neuer Exemplare, wenn das Kabinet mit solchenver-

mehrt wird.

Von den Motiven, welche uusere Auswahl rechtfertigen und

beiden, zu den Licferungen herauszugebenden, beschreibenden No-

tlzen uaher entwickelt werden sollen, heben wir die folgenden

schon hier hervor.

a. Wir können in unseren Praparaten nur diejenigen Thiere

oder ihre Gehause und Körpertheile geben , welche sich zur Auf-

nahme in Kanadabalsam eignen und bei der Vorbereitung und dem

Einschmelzen in den Balsam ihre wesentliche Form nicht andern.

Alle Versuche, weichere Theile in andei-en conservirenden Flus-

sigkeiten aufzubewahren , haben gezeigt, dass sie bei der Fertigung

von vielen ïausenden von Praparaten unausführbar siud. Einestheils

verlangen sie einen grosseren Aufwand an Zeit , Mühe und Auf-

merksamkeit, wenn sie auf lange Dauer Anspruch machen sollen

und werden dadurch kostbarer, anderntheils haben uns viele un-

angenehme Erfahrungen belehrt, dass bei Versendungeu solcher
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Priiparate auf wei te Strecken von einer grosseren AnzaLl dersel-

ben selir oft mehrere Exemplare dnrcli Schütteln und llütteln

iind den Wechsel von Fi"03t und Hitze beschiidigt und unbrauch-

bar warden. Die in Kanadabalsam eingeschlossenen Praparale

bleiben stets unverandert, klar und wohlerlialten. Rei den wir-

bellosen Thieren wird überdiea unser Zweck in binreicliendem

Masse durch die von uns geAvülilte Praparationsmethode erreicht,

weil ibre Kalk-, Kiesel-, Chltin- und Horngebllde fast überall

die wesentlichsten mikroskopischen Untersclieidungsmerkmale dar-

bieten.

b. Bei der Bestimmung der Anzahl von Praparaten für jede

elnzelne Klasse oder Ordnung haben uns folgende Eücksicbten

geleltet.

1) Die Polythalamie.n, welche bis jetzt sehon eine Thier-

klasse von nielir als zweitausend Species bilden, fehlen in den

meisten Museen nocli ganz , und in der That haben sie aucb nur

Werth und Bedeutung, wenn sie unter dem Mikroskop betracbtet

werden können. Diese Lücke ist also nur auf dem von uns ge-

botenen Wege auszufüllen. Unser Verfabren , die fossilen Poly-

thalamien aus der Kreide darzustellen und selbst solche Geliause

die eine Linie im Dui'climesser liaben , klar und durchsichtig zu

pra2)arirea, ist bekannt und bewiihrt. "Wir halten 60 Priiparate für

ausreichend, urn die hauptsiichlichsten Foi'mverschiedenheiten an-

schaulieli zu machen und die charakteristischen IMerkmale der

einzelnen Kreideformation erkennen zu lassen.

Die Priiparate der fossilen Diatomeen werden auch denjenigen

Zooiogen eine angenehme Zugabe sein, welche dieselben zu den

Pflanzen rechnen,

2) Von den IVIeer e ss p ongi e n geben wir die verhültnisa-

massig grosse Zahl von 140 Prüparaten, weil wir dieselben von

dom grössteu Theil der bekannten Species liefren köuDen, also im

Stande siud den Museen, welche fast überall mit diesen , erst

neuerdlngs dem Thierreich definitiv eingereihten , Geschöpfen nur

sparlich ausgestattet sind, einen Ersatz für diese Lücke zu bie-

ten, der um so vollstündiger ist, als die Priiparate ein ausrei-

chendes Bild von der Verschiedenheit der Gewebekonstruktion

und der, die einzelnen Arten der grosseren Abtheilung der Spou-

gien charakterisirenden Kieselgebilde geben.
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Die Röhren, "welclie die Nalirung der Spongien entlialten, sliid

so klar prüpavlrt , dass man die darln vorkommenden Polytliala-

nilen iind Bruchstücke von andern Körpern, Kieselnadeln imd

Steinen deutllcli erkennen kann , dagegen sind die weiteren Aus-

fülirungskanale von fremden Thellen mögllchst gerelnlgt.

Die Kieselgebllde , Sterne, Krücken, Anker, Nadeln etc. sInd

tliells in ilirer natürllchen Lage im Gewebe, tliells getrennt von

demselben klar dargestellt.

3) In Betreff der Polypen werden wir uns auf die Darstel-

lung der au3 hornigen Substanzen bestehenden , Geliause und der,

fiir jede besondere Species, cbarakteristlschen Kalkkörper be-

schranken und nur von wenigen auch die Tentakebi mit ihren Kalk-

gebllden geben kunnen.

130 Priiparate werden ausreicben die meisten in zoologischen

Museen vorkommenden Species, namentlicb von Sertularien, Pen-

natula, Gorgonien und Alcyonlen zu cbaralcterisiren.

4 ) S e e w a 1 z e n. Bei dieser Ordnung der Ecbinodermen werden

unsere Priiparate fiir die Determiuatlon von besonderer Wichtig-

keit sein, da die einzelnen Individuen in Spiritus so sebr zusam-

menscbrumpfen , dass sich die verschledenen Species derselben Fa-

milie ausserlich fast nur durcli Farbe und Grosse untersclielden

die natürlich kein ausreicbendes Merkmal abgeben. Dagegen bie-

ten die Kalkgebllde der Haut, der Tentakeln und der Sangfüss-

cben sebr eutscbeldende, cbarakterlstiscbe Bestlmmungszelcben,

und durcb diese werden die meisten jetzt bekannten Species der

liolotburien, Müllerlen, Peutakten, Synapten und Cbirodoten in

150 Praparaten reprilsentirt.

5) Die Ecbiniden, Asterlden und Crinolden bleten Liusserlicb

lelcbter erkennbare INIerkmale dar. Die Zalil der bekannten Spe-

cies ist zu gross, um von jeder ein Priiparat liefern zu können.

Wir bescbrüaken uns desbalb darauf, in bundert Praparaten die

verscheidenen Forraen der Pedicellarlen, Saugfiisscben und der

zierllchen, mikroskopiscben Kalkgebllde, so wie Scbllffe von Sta-

cbeln der Ecbiniden darzustellen,

G) Die weicben Würmer bieten am Avenigsten Stoff zu mi-

kroskopiscben, zur Aufbewabrung geeigneten Praparaten, docli

wollen wir sie nicbt ganz übergeben und geben daher 20 Priipa-
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ratevon RöhrenwUrmern, Hakenkranzen , Fussstummelborsteu und

Kauwei'kzeugen.

7) Von den zierliclien Geliïiusen der Moostliierchen, gebeu

wir 30 Priiparate.

8) Die Mollusken, bieten nur in den Zuugen imd Kiefern

der Scbaecken Priiparate tür unsere Sammlung. Wir geben 50

Priiparate derselben und unter ihnen hauptsacblicb solclie vou

Scbnecken aus den tropischen Gegenden und Meeren.

9} Den Schluss unserer Sammlung bilden die Priiparate von

Glie der thieren. Hier bieten fast alle Körpertheile, Augen,

Füsse, Flügel, Traclieen, Schuppen, Haare, Saug- und Kau-

werkzeuge cliarakteristiscbeuud zierliclie mikroskoplscbe Priipara-

te von vielen tausend Species. Da sich sonacli bei der bescliriink-

ten Zabl unserer Sammlung niclits systematisch VoUstündiges lie-

fern liisst, so werden wir in einer Auswabl von 300 Priiparaten

das Interessauteste zu geben sucben, was bei den Vortriigen über

diesen Zweig der Zoölogie zur Erliiuteruug und Belebrung dienen

mag.

Wir werden insbesondere die mikroskopiscben Theile der Saug-

und Kauwerkzeuge , der Tarsen etc, wie sie einzelne Orduuno'ea

und Familien charakterisiren , darstellen und aucli hier zum gros-

sen Theile die in den tropischen Gegenden vorkommenden Spe-

cies zu unsern Priiparaten wühlen.

Wenn wir im Wesentlichen bei der vorstehenden Auswahl ver-

harren mussen, so werden wir doch auf-die an uns gelangenden

Wünsche und Monita einzelne Abünderungen gerne eintreten lassen.

Die einzelnen Priiparate werden überall mit dunnen Deckglii-

sern versehen, die Glasplatten erhalten die Grosse und Beklei-

dung, wie sie die Beilage zeigt. Die Priiparate werden in ele-

ganten Küstchen , die auch spüter zur AufbeAvahrung dienen, sorg-

fiiltig verpackt und verseudet. Jeder Lieferung wird ein Ver-

zeichniss, das mit der Nummer der Priiparate korrespondirt,

mit erliluternden Notizen beigefiigt. Die ganze Sammlung der tau-

send Priiparate wird 200 llthlr. pr. Cour., gleich 350 Gld. rhei-

nisch 1=; 750 Frcs kosten und jede Lieferung binnen acht Wochen
nach der Uebersendung gezahlt , doch Averden wir uns auch über

andere Zahlungsmodalitaten bei der Bestellung gerne einigen.
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Da dieses Unternelimen wegen der badeutenden danilt verbun-

denen Auslagen mir ausgeführt werden kann, wenn sich eine

genligende AnzabI von Subskrlbenten verpflichtet , so bitten wir

mlt Hinwelsiing auf die gewiclitige, diesen Prospektus begleiten-

de Empfehlang um eene möglichst rege Theilnahme an der Sub-

skription.

Waberu bei Bern, den 25 Januar 1856.

Das IMIkroskopiscbe Institut von Engell et Co rap.

Indem ich in vollem Einverstandniss mit den in dem vorstehenden

Prospektus entwiclcelten Motiven deti zoolo^jischen Museen die An-

schaffang der gehotenen Sammlung mikroskopisher Praparate drin^

gend anempfehle, bescheinige ich hiermit aus eigener langjahriger

Kenntniss der Uittel und Leistungen des mikroskopischen Institut3

von Engell et Cornp. , dass demselben das Material zur Fertigung

der vorstehend hezeichneten Praparate vollstdndig zu Gebote steht

,

dass die Deterniinationen durchaus zuverlüssig sind und dass die

Anfertigung der Praparate den geabtesten und kimstfertigsten Han-
den anvertrant ist.

Ber}i, im Februar 185G.

Dr. G. Val en tin,

Professor der Anatomie und Phi/siologie.
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