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VOORBERIGT, 

nnn En eene) 

- 

Beos diezelfde werkdadige belang-= 
ftelling, die het Nederlands-Indiesch 
Gouvernement ten allen tijde getoond 
heeft in den bloei van het BATAVIAASCH 
GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WE- 
TENSCHAPPEN, en nu onlangs weder 
zoo edelmoedig en onbekrompen aan 
den dag heeft gelegd, ziet thans ook 
het IX Deel van deszelfs Verhande- 
lingen het licht. Zender de-krach- 
tige medewerking toch , en milde on- 
derfteuning onzer geëerbiedigde Hoo- 
ge Regering — het is een genoegen 
voor ons, dit hier openlijk en met 
het dankbaarfte gevoel te erken en — 
zoude het nog in lange niet, welligt 
nimmer, te voorfchijn zijn gekomen, 
Mogt dan ook dit Deel eenigzins aan 
de verwachting beäntwoorden, en 

gk # door 



ti VOORBERIGT, 

door het geëerd Publiek met datzelfs 
de genoegen, en diezelfde goedkeu- 
ring ontvangen worden, waarmede 
de vorige werken dezes Genootfíchaps 
zijn begunftigd geweest. De ver- 
maardheid echter van den naam der 
Schrijvers, en hunne algemeen er- 
kende gefchiktheid voor de volvoe- 
ring der taak. die zij op zich geno- 
men hebben, waarborgen ons, dat 
de aankondiging van dit Deel reeds 
bij voorraad eenen gunftigen indruk 
bij den Lezer zal verwekt hebben. 
Wat mogen wij niet verwachten van 
de nafporingen eenes geleerden en 
onvermoeiden REINWARDT's , fchrij- 
vende over de hoogte en verdere na- 
tuurlijke gefteldheid van eenige ber- 
gen în de Preänger-Regentfchappen ; 
van eenen opmerkzamen, kundigen 
en vooräl in Oost- Indiefche zaken 
door en door bedrevenen vAN SEVEN- 
HOVEN ; en van zulk eenen bekwamen 
en ĳverigen natuur-onderzoeker , als 
de Heer BLUME is? Wij betuigen bij 
deze gelegenheid aan die verdienfte- 
lijke mannen onze hartelijkfte erken- 
tenis voor hunne belangrijke en vrien- 
delijke bijdragen, waardoor wij nu, 
met behulp van het Gouvernement, 
in ftaat gefteld worden, om dit 
IX Deel in het licht te doen ko- 

men; 
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men; en wij bevelen ons, ook voor 
den vervolge, in hunne, voor ons zoo 
aangename, onderfteuning en mede- 
werking tot voortzetting onzer werk- 
zaamheden. De Hoogleeraar REIN- 
wARDT had de, in dit Deel gedrukte, 
Verhandeling, als Voorzitter van dit 
Genootfchap, in eene vergadering 
voorgelezen , en dezelve vervolgens 
op verzoek der Directie aan het Gee 
nootfchap afgeftaan; de Heer vAN 
SEVENHOVEN , Commisfaris van Pa-- 
lembang, had bij zijn uitgebreid, aan 
het Gouvernement aangeboden , Ver- 
flag over den ffaat van Palembang, 
ook eene Befchrijving der Hoofdplaats 
gevoegd , en daarvan, met voorken- 
pis en goedkeuring der Hooge Re- 
gering, een affchrift aan dit Genoot- 
fchap gefchonken; en de Heer BLu- 
ME bood ons minzaam aan eenige 
zijner aanteekeningen , op zijne bo- 
tanifche togten over dit eiland van 
tijd tot tijd gemaakt; en zie daar de 
aanleiding tot het verzamelen der 
keurige bouwftoffen , waaruit dit IX 
Deel is zamengefteld! Wij verheu- 
gen ons dezelve in de plaats te kune 
nen ftellen der ftoffe, waarvan in - 
het Voorberigt van het VIII Deet 
dezer Verhandelingen melding wordt 
gemaakt, welkg met ied 
dd _ 4 EEEN 
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afgetreden Voorzitter van dit Genoots 
fchap, den Heer RaFFEES; naar Eu- 
ropa is medegegeven, ten ein- 
de aldaar de uitgave van het IX 
Deel te befpoedigen 5 doch wiens 
beloften dien aangaande geheel on- 
vervuld zijn gebleven, zonder dat 
de medegenomene, en aan zijne be- 
zorging toevertrouwde ftukken zelfs 
aan de Directie terug zijn gezonden. 
De gewigtige ftaatkundige gebeurte- 
nisfen , die na zijn vertrek zijn voor- 
gevallen, en de zoo heugelijke en 
gewenschte herftelling van het Net 
derlandsch Beftuur op dit eiland ten 
gevolge hebben gehad, zulten- wel 
de vermoedelijke oorzaken dezer te- 
leurftelling zijn. Intusfchen ftreelt 
ons de bijna zekere overtuiging, dat 
de inhoud van dit IX Deel, het 
welk thans te voorfchijn treedt, daar- 
bij niet zoo zeer zal verloren heb- 
ben; dien waarborg geeft ons de 
kunde der Schrijvers dezer Verhan- 
delingen , en wij zouden meenen hun 
te kort te doen, indien wij de toege- 
venheid des Lezers over hunnen ar- 
beid wilden inroepen. Indien wij 
eenige verontfchuldigingen moeten 
maken, dan zoude het zijn over 
den min fierlijken druk van dit Deel, 
de vertraging van deszelfs uitgaaf, 

en 
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en de drukfouten, die hier en daar 
nog fchuilen; maar een iegeliĳjk , die 
flechts eenigzins bekend is met den 
ftaat der drukkerij in Indie door 

gebrek aan perfen en handen, en 
door den flechten toeftand der lete- 
ters zelve, als zijnde de oude bij+ 
na geheel verfleten, en nog geene 
nieuwe uit Europa aangekomen ; en 
met de weinige middelen, die om 
opgenoemde redenen hier aanwezig 
zijn , om net en fierlijk te drukken, als 
ook met de hinderpalen , die men in 
den voortgang elk oogenblik ontmoet, 
zal dit gemakkelijk kunnen vergeven. 
Hierbij komt nog, dat de Schrijvers 
dezer Verhandelingen, uit hoofde 
hunner ambts- betrekkingen , die hen 
naar andere plaatfen riepen, niet al- 
tijd op deze hoofdplaats aanwezig 
konden zijn, om de drukproeven na 
te zien en te verbeteren. Dit IX 
Deel verfchijnt dus in een gewaad, 
niet Zoo, gelijk wij het wenschten „ 
maar gelijk wij het vermogten ; doch 
wanneer daardoor iets wordt bijge= 
dragen tot Nut van het Algemeen s 
dan zal de Directie zich niet alleen 
overvloedig beloond achten voor de 
moeite, aan deszelfs uitgave befteed 5 
maar het zal haar ook tot aanmoee 
diging trekken, om alles aantewen. 

de den, 
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den , wat in haar vermogen is; ont 
de uitgaaf van het X Deel dezer 
Verhandelingen fpoedig te bezor- 
gen. De milde bijdragen van een ie- 
der zullen daartoe hartelijk welkom 
zijn, en met erkentelijkheid aange- 
„nomen worden. 

PRO- 
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BBR GoT 

VAN HET 

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP 

VAN 

KUNSTEN en WETENSCHAPPEN 

| VOOR HET JÄAR 1823: 

Het Bataviaasch Genootfchap van 
Kunflen en Wetenfchappen hield op 
dingsdag ; den 7den october 1823, des= 
zelfs jaarlijkfche algemeetie vergade: 
ring in het genootífchaps-huis op 
Rijswijk , bij Batavia: Ed 

Deze plegtige en zeer talrijke vers 
gaderipg werd begunftigd door de 
hooge tegenwoordigheid van Zijne 
Excellentie, den Heer Secretaris van 
Staat, Gouverneur Generaal over Nes 
derlandsch Indië, als Befchermheer 
van het genootfchap. 
_De voorzitter, de heer Mr. P. S, 
Maurisfe , opende de vergadering met 

de eene 
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eene gepaste aanfpraak, houdende 
een kort verflag van hetgeen, federt 
de laatíte algemeene vergadering van 
den 2öften augustus 1822, bĳ het 
genootfchap was voorgevallen en 
verrigt. 

Het ligchaam van befturende leden 
beftond als toen uit de navolgende 
heeren, als: 
Mir. Pieter Simon Maurisfe, Ridder 

van de Orde van den Nederland- 
fchen Leeuw, prefident van het cie 
viele- en van het militaire hoog ge- 
regtshof van Nederlandsch Indië; 

Philippus Wedding, Ridder van de Or- 
de van den Nederlandfchen Leeuw , 
Roomsch - katholijk pastoor te has 
tavta 3 

Diderik Lenting, predikant bij de her- 
vormde gemeente te Batavia; 

Mr. Gerrit Buijskes, vice- prefident 
van het hoog geregtshof van Ne: 
derlandsch Indië; 

Mr. Gerard Theodoor Blom, prefident 
van den raad van justitie te Batag- 
via, lid van het hoog militaire gee 
regtshof; 

Carel Lodewijk Blume , medicine doc- 
tor ‚ commisfaris over den burger- 
lijken geneeskundigen dienst en in- 
fpecteur der vaccine; en | 

Jan van der Vinne, fiskaal bij de 
raac 
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raad van justitie te Batavia, infpece 
teur over het lager en middelbaar 
onderwijs, fecretaris van het gee 
nootfchap. | 
Hierna werd door den voorzitter 

regtmatige en eervolle hulde gedaan 
aan de verdienften der, aan befturene 
de leden , en aan de belangen des ges 
nootíchaps, ontvallen medebeftuure 
deren, wijlen Pau Bowier, dz. , mes 
dicine doctor , chef over den burger- 
lijken en milieairen geneeskundigen 
dienst in Nederlandsch Indië; en Jo» 
hannes Ekenholm, vice- prefident van 
de wees- en defolate boedel - kamer 
te Batavia, welke laatfte op zijn vers 
zoek ontflagen is, 

Tot verderen voortgang der werke 
„zaamheden, werd door den voorzits 
ter, namens befturende leden, de 
vergadering verzocht te voorzien in 
de vervulling der, door voorfchreven 
verliezen, aan het beftuur gemist wor. 
dende leden, en, op voordragt van 
befturende leden, daartoe verkozen : 

Zijne Excellentie de Luitenant-Gou- 
verneur en Luitenant - Generaal, 
Hendrik Merkus de Ksck, Comman- 
deur van de Militaire Willems- Or. 
de, commandant der troepen in 
Nederlandsch-Indië; en 

‘5 Guik 
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Guillatime de Serière, predikant bij 
de hervormde gemeente te Batavia ; 
welke beide heeren, na in eervolle 
bewoordingen door den voorzitter 
toegefproken te zijn, en daarop in 
minzame, voor het genootfchap zeer 
vleijende, uitdrukkingen geantwoord 
te hebben, dadelijk onder de le- 
den des beftuurs zitting hebben ge- 
nomen. A | 

De voorzitter vermeldde de heeren 
leden, die, in de jongst verftreken 
jaren, door den dood aan het genoot: 
fchap zijn ontrukt ; daarbij bijzonder: 
lijk indachtig zijnde aan den heer 3. 
C. van Hasfelt , medicina doctor , ge- 
committeerde tot het natuurkundig 
onderzoek in Nederlandsch Indië, 
wiens vroegen dood het Genootfchap 
niet minder betreurt, dan dien van 
het verdienftelijke lid Bowier. 
De voorzitter berigtte wijders, dat, 

federt de laatfte algemeene vergade- 
ring, tot leden van het genoot{chap 
waren benoemd: 

TOT GEWONE LEDEN. 

Diederik Willem Pinket van Haak , te= 
fident van Japara en Joana, lid 
der oudheidkundige commisfie op 
ava; 

d Guila 
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Cuillaume de Serière, predikant bij 
de hervormde gemeente te Batavia 4 

Adrianus Johannes Bik, vendumeess 
ter te Batavia, en lid der oudheid- 
kundige commisfie op Java; 

Yan Peereboom, Bz., hoofd-infpeca 
teur van de waterflaat op Java; 

Sames Tromp, adjunct-hoofd- infpec- 
teur van den waterftaat op Java ; 

d. A. F. Paifen, architect van Zijne 
Excellentie den Gouverneur Genee 
raal , lid der oudheidkundige com- 

__misfie op Java; en | | 
Mr. Willem Popkens , lid van het hoog 

geregtshof; die, voorheen door zijn 
vertrek naar Ewropa bedankt heb- 
bende, thans weder op zijn ver- 
zoek als lid is ingevallen. 

TOT CORRESPONDERENDE LEDEN, 

Kolonel 9. de Sturler, opperhoofd 
voor den Nederlandfehen handel 
op Japan; 

P. FE. von Siebold, med. docter, chirur- 
zijn-majoor , geneesheer op Japan ; 

Mr. AZ. W. Tijdeman , hoogleeraar in 
de regtsgeleerdheid te Leijden ; 

E. J. Kops, hoogleeraar in de wis= 
natuur- en landhuishoud - kunde te 
Utrecht ; | 

Bures 
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. «« « Burcke, med. doctor, directeur 
van den plantentuin op Mauritius $ 

. Wallich, med. doctor , fuper-in- 
tendent van den plantentuin te 
Calcutta; 

Mr. A. A. Arntzenius, ’s Rijks advo- 
kaat in de provincie Noord - Hol- 
land, lid van de tweede kamer der 
Staten - Generaal, te Maarlem ; 

D. 4. Overbeek, refident te Chinsurah. 
..…. Bletterman , conful der Neder- 

landen te Canton ; en 
. Poleman, aan de Kaap de Goe- 

de Hoop ; 

Tellende het deb oeterin thans , 
voor zoo verre de berigten van het 
overlijden van buitenlandfche leden 
ingekomen of bekend zijn: ; 

Negen honoraire leden; 

Twee-en-twintig corresponderende le- 
den; en 

Tachtig gewone leden, van welke vijf 
en dertig ter dezer hoofdplaats aan- 
wezig. 

Door den voorzitter werd aan de 
vergadering mededeeling gedaan der, 
van een aantal geleerde genootfchap= 
pen en maatfchappijen, alsmede van 
zeer vele particuliere perfonen , zoo 
wel in Indië, het Vaderland, als el« 

ders, 
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ders, bĳ het genootfchap ontvangen, 
boek -gefchenken en werktuigen , en 
erkentelijke dank daarvoor aan de ge- 
leerde inzenders en milde gevers 
betuigd. 

De voorzitter verzocht den fecre- 
taris rekening en verantwoording te 
doen van het fonds des genootfchaps ; 
blijkende het uit de, te dien aanzien 
ter tafel gebragte, ftukken, dat het 
faldo der kas, door de goedgunftige 
en milde onderfteuning van het Gou- 
vernement, bedraagt f 3263 - 3 - on- 
gerekend de gift, welke Zijne Excel- 
lentie de Gouverneur Generaal, in 
ftede der contributie, over de jongst 
verloopen jaren als gewoon lid, heeft 
gewenscht bijtedragen. 

De vergadering had wijders het ge- 
noegen te vernemen, dat het, reeds 
gedeeltelijk ter perfe zich bevinden- 
de, negende deel der verhandelingen 
van het genootfchap in zich zoude 
bevatten de ondervolgende, aan het 
genootfchap goedguntftiglijk aangebo- 
den en ter deszelfs befchikking &e= 
ftelde , ftukken , als: 

a. Verhandeling van den hoogleer- 
aar C. G. C. Reinwardt, overde 
gefteldheid van eenige bergen in 
de Preänger Regentfchappen ; 4 

Ce 



XIV PROGRAM MÁ 

b. Befchrijving der hoofdplaats van 
Palembang , medegedeeld door 
den heer JF. }. van Sevenhoven, 

_commisfaris van het Nederland- 
fche Gouvernement aldaar in 1822 
en 182353 

c. Befchrijving van eenige gewasfen, 
waargenomen op eenen togt naar 
den Sa/ak , in den jare 1822, door 
den heer Blume, med. doctar ; en 

d. Befchrijving van zes, door ge- 
noemden heer Blume op Fava 
nieuwlings ontdekte, eikfoorten 5 
bij welke laatfte de af beeldingen 
der planten, in geëtfte platen 
door de bevallige ftift van het ver* 
dienftelijk medelid 4. }. Bik ver” 
vaardigd, zullen gevoegd worden” 

De vergadering vernam alverder 
met belangftelling, dat de tweede druk 
van het ifteen ode deel van ’s genoot- 
fchaps verhandelingen, welke niet 
meer voorhande waren, van de pers 
is gekomen. 
De voorzitter verzocht den fecre- 

taris voorlezing te doen van de ont- 
worpen zieuwe wetten voor het ge- 
nootfchap, welke, artikels - gewijze 
overwogen, met of zonder veran- 
deringen door de algemeene vergade- 
ring goedgekeurd, en tot grond - wet 

van 
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van het genootfchap aangenomen 
werden. 

Wijders heeft de vergadering beflo- 
ten tot het uitfchrijven der zes navol- 
gende prijsvragen, welke beantwoord 
moeten worden voor den iften october 
1825, onder uitloving der gouden of 
zilveren medaille, naar "gelang der waar- 
de van het ftuk , geflagen op den ftem- 
pel des genootfchaps en voorzien van 
deszelfs zinfpreuk , dan wel vaneene 
fom van drie honderd en één honderd 
guldens ‚ naar de keuze der {chrijvers, 

IN HET VAK DER GENEESKUNDE. 

No. 1. Daar men in het algemeen 
nog zulke ongunftige begrippen koes- 
tert aangaande de ongezondheid der 
Oost-Indiefche gewesten, in het bij- 
zonder van ‘favya, en vooral van de 
hoofdplaats Batavia, voor het lig- 
chaamsgeftel van den Kuropeaan, Zoo 
wordt gevraagd : 

Een naauwkeurig, en door bewij- 
zen geftaafd onderzoek , in hoeverre 
deze begrippen gegrond zijn, en wat 
men daarin als overdreven mag be- 
fchouwen; 8 gevolgd door eene beknop- 
te aanwijzing der voornaamtfte en door 
de ondervinding goedgekeurde be- 
hoedmiddelen, die een, naar Oost-In- 

dië 
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dië zich begevend Europeaan, Zoo 
wel gedurende zijne reize, als in de 
eerfte tijden van zijn verblijf op Jara, 
behoort aantewenden, om zijne ge- 
zondheid te bewaren; waarbij ten flotte 
nog verlangd wordt eene aantooning 
van den besten en beproefdften le- 
vens -regel, welken een Europeaan 
op Java en Batavia volgen moet, om 
op den duur eene goede gezondheid 
te genieten. 

No. 2. Wordt gevraagd: 
_ Eene naauwkeurig uitgewerkte ver= 
handeling over de ziekte, genaamd 
Cholera morbus ; hoofdzakelijk moe- 
tende inhouden de oorzaken, het ver- 
loop en de geneeskundige behande= 
ling derzelve, zoo als zij onlangs epí« 
demiesch (algemeen heerfchend) in de= 
ze gewesten gewoed heeft en zich van 
tijd tot tijd nog vertoont; de vergelij- 
king van voorafgegane epidemiefche of 
fporadiefche verfchijningen der ziek- 
te met die, waarvan wij ooggetuigen 
zijn geweest; het verfchil, het welk 
daarbij, ten opzigte der ziekte - ver- 
fchijnfelen en verhouding der fterfge- 
vallen tot de genezingen, heeft plaats 
gehad; het e/ of niet aanftekelijke 
derzelve in de onderfcheiden tijdvak- 
ken der ziekte, of in de gefteldheden 
der voorwerpen; de wijzigingen, vel 

sk 
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ke het verfchil van lucht en landftreek 
op den overgang van de eene plaats 
of voorwerp tot anderen heeft te weeg 
gebragt; de verfchijnfelen na den dood; 
bij het naauwkeurig fchouwen der lij- 
ken; den aard en de meerdere of min= 
dere doelmatigheid der onderfcheiden 
aangewende of aangeprezen genees= 
middelen in bepaalde gevallen. En, 
in een woord, al wat eenig practicaal 
nut ter leniging dezer verfchrikkelijke 
plaag kan aanbrengen, moet in deze 
verhandeling zoo veel mogelijk uit 
een gezet worden, met vermijding van 
verouderde of gewaagde leerftelfels 
of gisfingen; zullende bij het genoot- 
fchap bij voorkeur in aanmerking ko- 
men zulke gefchriften, welke ge- 
noegzaam van de eigene waarnemin- 
gen en ondervinding der opftellers 
getuigen. 

VOOR DE PLAATSBESCHRIJVING. 

‚No. 3. Daar het over het alge- 
meen uit de verfchillende befchrije. 
vingen blijkt, dat men zich nog gee: 
ne juiste voorftelling kan maken van 
de ftad, en de onderfcheidene be- 
volking van Batavia, de van ouds 
beroemde hoofdftad van Neêrlandsch 
Indië, en vaa de zeden en gebruie 

en Bae _ ken 
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ken van derzelver inwonets 3 Ei dea 
wijl de vorige befchrijvingen , die-zoo 
wel elders, als ook in de werken van 
dit genootfchap «voorhande zijns 
van hoe vele verdienften ook op het 

‚oogenblik, toen zij gefchreven were 
den, thans echter, door verloop van 

tijd, en de groote veranderingen en 
gebeurtenisfen ‚ daarin voorgevallen , 
van weinig of geene waarde meer 
zijn, zoo verlangt het genootfchap 
eene topographiefche en ftatiftieke be- 
fcbrijving van Batavia, gelijk het in 
dit jaar 1823 beftaat; vergezeld van 
eene korte fchets , zoo wel der voor- 
naamfte gebruiken en gewoonten der 
onderfeheidene, in- en bij Batavia 
wonende, Ínlandfche en Chinefche 
bevolkingen , als vooral van den ftaat 
der Eurapefche bevolking, der re- 
ger:ng, der kunften en wetenfchap- 
pen, der befchaving en zedelijkheid 
van de, op Batavia zich ophouden- 
de, Europeanen, met opgave en 
vergelijking van het geen te voren 
hier over te boek gefteld is. 

TOT-DE TAALKENNIS EN GESCHIEDENIS, 

No. 4. Daar het maleische werke 

je, in het Arabiesch getiteld , Soe/a- 
detu-lsalathing in het Maleisch, pee 

| 08e 
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woeronan fezala radja, en in het Ne- 
derduitsch, de ffam of de afkomst der 
koningen, niet alleen aanprijzenswaar- 
dig is om den ftijl en de taal, maar 
ook belangriĳk is wegens het onder- 
werp, daarin vervat, als behelzende 
de af komst der Maleifche Koningen 
van Alexander den Grooten, en de 
fotgevallen van het Maleifche Rijk 
en Land, tot op de komst der Por- 
tugezen in die gewesten; zoo wordt 
gevraagd: eene korte ontwikkeling 
van dat werkje, met eene fchets van 
deszelfs verdeeling ‚ vergezeld van 
vertalingen, als proeven van deszelfs 
ftijl, en uittrekfels van merkwaardi- 
ge plaatfen. | 

No. 5. Daar men tot nog toe zeer 
weinig bekend is met de gefchiede- 
nis van de aankomst, den aanvan- 
kelijken handel, het gedrag en de 
verdere omftandigheden, welke de 
eindelijke vestiging der Nederlanders 
op het eiland fara zijn voorafge- 
gaan; en men even min weet, welke 
middelen en maatregelen door de 
hoofden der Javanen, ten tijde der 
genoemde vestiging, aan het hof des 
Keizers van de Mataram zijn voor-. 
gefteld geworden, om die vreemde- 
lingen uit hun land te weren; en 
eindelijk, daar men in zeker-hand-. 

ae {chrift 
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fchrift van den koopman en eerften 
klerk ter generale fecretarie te Batavia, 
Fehannes Camphuijs, handelende over 
de verövering van het koningrijk Yac- 
catra, getehreven in 1667, vindt aange- 
teekend, dat onder de inlanders eene 
voorzegging beftond , namelijk, dat - 
ss eene vreemde natie van verre komen 
5, ZOude, wit van kleur, met katten-oo- 
„gei; rood haar, en eenen grooten 
s‚ neus; geheel gekleed, ja zelfs aan hau- 
sz, denen voeten, dewelke hun land en 
», Tijk zoude innemen en bezitten 3” 
Zoo wordt gevraagd: 
Ten eerften , eene aantengefchakel- 

de gefchiedkundige befchrijving (uit 
de fchriften der inboorlingen of Ja- 
vanen van dien tijd bijëenverzameld) 
van de eerfte aankomst, handel, ge- 
dragingen, en verdere omftandighe- 
den der Nederlanders, gedurende 
den tijd, welke hunne eindelijke vese - 
tising op Java is voorafgegaan ; en 

Ten tweeden , of men de hierboven 
genoemde voorzegging in eenige der 

„bedoelde Javaanfche fchriften vindt 
aangeteekend; en, zoo neen, of uit 
dezelve blijkt, dat zoodanige voor- 
fpelling bĳ de inlanders als volks- 
verhaal beftond; en, eindelijk , door 
wien en op welke wijze die voorzege 
ging aan hen is bekend aib: ik 

O. e 
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No. 6. Daar het bekend is, dat 
de Javaanfche letter-kunde zeer vele, 
en daaronder niet onbelangrijke fchrif- 
ten bevat, zoo wordt gevraagd : eene 
opgave van derzelver voornaamfte 
werken, met vermelding van den 
hoofdzakelijken inhoud daarvan, ge- 
volgd door vertaalde uittrekfels uit 
eenige der belangrijkfte ftukken, _ 

De antwoorden op bovengemelde 
prijsvragen zullen in ‘het Neders 

_duitsch, of wel in het Latijn , Fransch, 
Engelsch of Hoogduitsch, met eene _ 
duidelijke hand in algemeene Ita- 
liaanfche letters gefchreven, voor 
den bepaalden tijd, moeten worden 
toegezonden aan den fecretaris van 
het genootfchap. __ 

De verhandelingen moeten met 
eene andere hand dan die der opftel- 
lers gefchreven, en ook niet met 
hunne namen, maar met eene zine 
fpreuk onderteekend zijn, met bij 
voeging van een verzegeld briefje, 
waarin de namen en woonplaatfen 
der opftellers bekend ftaan, en het- 
welk dezelfde zinfpreuk ten opfchrifk 
voert. 

Het zal een ieder, zonder eenige 
uitzondering ì vrijftaan, naar den prijs 
op de voorg geftelde vragen te dingen, 
ai ik zelfs 
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zelfs aan de befturende en andere lee 
den van het genootíchap. 

De antwoorden zullen worden ge» 
fteld in handen eener commisfie van 
beoordeelaars , voor ieder ftuk af- 
zonderlijk , door befturende leden, 
ten getale van niet minder dan drie 
en niet meer dan zeven leden , hetzij 
in of buiten hun midden, te benoe- 
men. 

De uitflag der beoordeeling dezer 
commisfie wordt op de eerstvolgen- 
de algemeene vergadering medege- 
deeld , en naar gelang dier beoordee- 
ling, tot het a/ of wiet bekroonen 
van een ftuk befloten. 

Bijaldien twee antwoorden. door 
heeren beoordeelaars in verdienften 
bijna gelijk worden gefteld en elkan- 
der zeer nabij komen, dan wel uits 
eenloopende ,. beiden echter als van 
sroote waarde en zeer veel belang. 
rijks inhoudende befchouwd worden, 
zal aan het niet bekroonde een Ac 
cesfit worden toegekend. 
De verzegelde briefjes der onbes 

kroonde verhandelingen worden on. 
geopend verbrand. __ 
Alle bekroonde verhandelingen wor- 

den in de werken van het genootfchap 
opgenomen. 
Desniettemin behoudt het genoot 

fchap 
hd 
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fchap zich voor, om ook de zoodani- 
ge der ingekomen antwoorden , welke 
der bekrooning niet volledig waardig 
Zijn gekeurd, maar evenwel als be- 
langrijk geacht worden, in deszelfs 
verhandelingen te doen drukken, mits 
de inzender of opfteller , na daartoe 
gedane uitnoodiging, zijne toeftem. 
ming geve, 
Hierna zijn tot leden van het ger: 

nootfchap benoemd, 
De” heeren: … 

Mr. JF. Schneither, fecretaris der Hoos Ei 
ge Regering; | 

Christiaan van Angelheek, Maleifche 
translateur van het gouvernement 3 
ei | 

Hendrik Mac Gillavrij ‚ waarnemens 
de refident te Sourakarta. 

Tot corresponderende leden, 

De heeren: - 
‚ R. Vos, med, doctor. te Chinfin 
eh en 

Pee En von Kirchhoff s med. docior, 
officier “van gezondheid der rfíte - 
klasfe, lid der commisfie van ges 
neeskundig onderzoek en toevoore 
zigt, enz., te Antwerpen. 
De voorzitter wendde zich, na dit 

alles, tot Zijne: Excellentie den Gou 
“4 vers 
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verneur Generaal , als Befchermheer, 
betuigde Hoogstdenzelven den dank 
des genootfchaps voor de genotene 
onderfteuning, met vernieuwde aan- 
beveling van deszelfs belangen, en’ 
met de verzekering, dat befturende 
leden geene middelen onbeproefd zul- 
len laten, tot bevordering van den 

„bloei eener maatfchappij, waarop de- 
ze colonie en het vaderland met rest 
roem dragen mogen. Welke aanfpraak 
door Zijne Excellentie in de vrien- 
delijkfte en, voor het genootfchap 
ftreelendfte uitdrukkingen werd be- 
Antwoord , tot geene geringe aanmoe= 
diging van befturende leden. 

Na welk alles, zich de voorzitter 
tot de aanwezende leden keerde; 
waarmede deze plegtigheid, welke 
als het ware een nieuw leven en be- 
{taan aan. het Bataviaasch Genoot- 
fchap van Kunften en Wetenfchap« 
pen gegeven heeft, befloten is. 

Batavia den 7den october 1823. 

In naam van befturende leden van 
het Bataviaasch Genootfchap van 
Kunften en Wetenfchappen. 

De fecretaris, 

VAN DER VINNE, 

VER- 



VERSLAG 

VAN DEN { 

STAAT prs GENOOTSCHAPS. 
GEDAAN IN DE ALGEMEENE VERGADERING 

wan den 7den October 1823, 

DOOR DEN VOORZITTER 

Mr. P. S. MAURISSE, 
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_HOOG EDELE GESTRENGE; 
ZEER GEËERBIEDIGDE BE« 

SCHERMHEER ! 

WEL EDELE HEEREN; ME 

DEBESTURENDE, EN VER» 

DERE LEDEN DES GENOOT 

SCHAPS. 

Pd 

en HD 3 GPe 

\V ij hebben — en dit mag ik, na« 
mens Befturende Leden, tot ope- 
ning dezer vergadering, met ruim- 
te zeggen — voorzeker geene re- 
den, om ons eenigzins te beklagen 
vver den ftaat, waarin het Genoot- 
fchap, federt in 1821, onder het 
voorzitterfchap van den Hoogleeraar 
CASPARUS GEORGIUS CAROLUS REIN- 
WARDT, de werkzaamheden te heb- 
ben hervat, zich thans bevindt. 
Neen! de vooruitzigten zijn zelfs 
zeer aanmoedigend ; alles , wel voor- 
namelijk door de uitftekende be- 
gunftiging van onzen Hoog Aanzien- — 
$ HEEREN à pepe 
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lijken Befchermheerz en tevens, tot 
cene niet geringe zelfsvoldoening 
over onze befluiten , genomen in de 
algemeene vergadering van den 28ften 
Augustus 1852 
Wanneer EE het genoötfchap, 

onder het herfteld Nederlandsch Be» 
ftuur, in 1821, weder werkzaam 
werd, begon men eenvoudig met 
de regelingen , die onder het Britsch 
Tusfchen-Beftuur waren ingevoerd, 
te volgen. Edoch, even als alle in- 
rigtingen moeten gevormd zijn naar 
den geest en de neigingen der ges 
nen, wier handelingen zij befturen 
moeten, zoo bleek het ook al fchie- 
lijk en allengskens meer en meer, 
dat men onder ons op dien weg 
‘s genootfchaps grootheid wel zou 
de zien verminderen, maar geenss 
zins vermeerderen. 

Een zoo belangrijk punt werd dan, 
op den 28ften Augustus 1822, door 
het toen nog beftaande Committé, 
onder het voorzitterfchap van den 
Hoogleeraar JOAN THEODOOR ROSS, 
In eene algemeene vergadering, aan 
de ernftige overweging der gezamen- 
lijke leden voorgedragen. En, in 
aanmerking genomen zijnde, wat het 
genootfchap, maki de vroegere inrig- 

tine 
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tin gen, der geleerde wereld heeft aan: 
geboden, vervat in de zes eerfte dee 
ten „van deszelfs verhandelingen , en 
in Europa met genoegen ontvangen 
en bekroond, werd eenparig beflo- 
ten, de inrigtingen terug te brengen 
tot die der vorige tijden, zoo van 
de vestiging in ‘den jare 1778, als 
Jaatftelijk tot die van den jare 1802, 
met verandering van hetgeen, na 
alle ondervindingen van vroegere en 
latere tijden, nuttiger en gehehikken 
geoordeeld werd. 
Om dan het groote oogmerk te 

bereiken, en aan “de werkzaamheden 
eenen geregelden ‚ en, Zoo veel mo- 
gelijk , beftendigen gang te geven, 
was men van gevoelen, dat niets 
doelmatiger was, dan het beftuur 
des genootfchaps te veranderen , en 
wel met bepaling , dat hetzelve voorte 
aan zamengefteld zoude zijn uit zulk 
een genoegzaam getal leden, dat, 
aan den eenen kant, bij ontftente- 
nis van een of meer leden, geene 
vertraging, geen ftilftand der werk- 
zaamheden zoude geboren worden 5 
en men, ten anderen, voor de be- 
oordeeling der zaken’, gelegenheid 
tot wisfeling van gevoelens aan de 
hand zoude geven; dat wijders dit 

| | be- 
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beftuur uit aanblijvende leden , met 
even zulk eenen voorzitter en fe- 
cretaris , zoude beftaan , om het ge= 
heugen der vroeger verhandelde za- 

_ken,- zoo min mogelijk, te doen 

{ 

vergaan; en dat het overigens aan 
hetzelve beftuur, hetwelk, ter vol- 
doening aan deszelfs beftemming, 
maandelijks bij den anderen moet ko- 
men, zoude blijven overgelaten, 
den vasten tijd der algemeene ver- 
gaderingen, met derzelver toeftem- 
ming, nader te bepalen; onvermin- 
derd de vrijheid des beftuurs , van, 
naar aangelegenheid van zaken, het 
een en ander te vermenigvuldigen. 
Na deze beraadflagingen werd mits- 

dien goedgevonden, tot het bedoeld 
beftuur te benoemen gegen leden 
des genootfchaps; daartoe perfonen 
nemende, die, uit hoofde hunner 
ambtsbetrekkingen, aan geene waar- 
fchijnlijke verwijdering van de BOOR 
plaats blootftaan. 

De tijdelijke voorzitter, de Heer 
1. T. ROss, wien wij, naar zijne ve- 
le verdienften, het voorzitterfchap 
weder verlangden op te dragen, 
drong er op aan, dat wij hem, uit 
aanmerking van zijnen hoogen ou- 
derdom, niet alleen, ten aanzien 

van 
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an dit voornemen der vergadering, 
„maar ook, van de verdere werk- 
„ zaamheden zoude verfchoonen. Niet 
„uit het oog mogende verliezen; 
hoe, om dezelfde reden, ’s:Lands 

… Hooge Regering hem, op eene eer- 
volle wijze, van den openbaren pre- 

_ dikdienst had vrijgefteld , kon men 
alhier ook niet anders doen, dan 
aan ’smans verzoek toegeven, hem 
niet te min den titel van Lid: van 

_Verdienften opdragende. $ 

Men benoemde dus de Heeren: 

Mr. PIETER SIMON MAURISSE 5 
PHILIPPUS WEDDING 3 
JAN BOWIER, /2. 
JOANNES EKENHOLM 3 
DIEDERIK LENTING 3 

Mr. GERRIT BUIJSKES; | 
Mr. GERARD THEODOOR BLOM 3 

CAREL LODEWIJK BLUME 3 
ECN JAN VAN DER VINNE. 

“wordende mij eerstgenoemden het 
voorzitterfchap opgedragen, terwijl 
men den Heer VAN DER VINNE ver- 
Zocht, de werkzaamheden van fe- 
cretaris en penningmeester op zich 
te nemen. 
„Hoe gaarne ik nu. den aangeheven 

toon 
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toon wilde vervolgen, moet ik af= 
breken, om, vooraf, het door het 
genootfchap geledene te vermelden, 
en daarna tot de eerfte denkbeelden 
terug te keeren. 

Zoo was dan het overlijden van den, 
nieuwlings tot befturend lid ver 
kozen, Heer JAN BOWIER, dora 
hamszoon , Medicine Doctor en Chef 
over den burgerlijken en militairen 
geneeskundigen dienst, werkelijk , 
een verlies van groot belang. Ja! 
wie betreurt niet het gemis van zulk 
eenen, met zoo vele kennis van 
verfchillende talen en wetenfchap- 
pen, met zoo groote geestvermo- 
gens, met eene zoo gelukkige in- 
borst, met zoo veel ijver en lust 
tot medewerking begaafden, zich: 
tevens nog, naar gelang van eenen 
pas bijna twee-en-dertigjarigen ou- 
derdom, in de kracht zijns levens 
bevindenden , doch alrede, door den 
dood, ontrukten Vriend? En wat 
verliest het genootfchap , zoo mede 
deszelfs beftuur, dan ook niet daar- 
bij ! 
„Voor de belangen des genootfchaps 
moet men: het ook als ongunftig be- 
fchouwen, dat de Heer JoANNES 
EKENHOLM, almede, om zijne ver- 
í st 
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gevorderde jaren, en daarmede gez 
paard gaande ongefteldheden;, op 
zijn ont(lag onder de befturende le- 
den heeft “aangehouden; verzoeken- 
de eeniglijk lid van het ‘genootfchap 
te mogen blijven: De redelijkheid 
gedoogde niet, dat men bij dien zeer 
geachten grijsaatd op iets anders 
zoude aandringen; doch men mag 
zich vleiĳĳjen ; “dat hij , naar des: 
zelfs welwillendheid , geredeliĳjk van 
zijne , door een langdurig verblijf in 
Indië, en vele oefeningen verkre- 
gen kennis, ons de verlangde mede= 
deelingen doen zal, 

__ Voor eú na zijn nog meer leden 
aan het genootfchap ontvallen; als 
de Heeren, Mr. cs A. CANTERVISSCHER; 
Oud-Raad van Nederlandsch Indiës 
J. A. VAN BRAAM, Raad van Neder: 
landsch Indië; w. j. CRANSSEN ; Oud: 
Lid van het Britsch Ti ysfchen-Beftüur Á 
j. C. BOSWEL; Weleer openbaar Nos 
Zaris; P. VAN ZAANEN , Medicine Docs 
for; G. VAN DEN BIJLLAARD; Predis 
kant bij de hervormde gemeentes 
M. VAN DOORNINCK , Landseigenaar $ 
G. O0. VAN DER KEER; Gegreesheerg 
De titulair ‘Generaal-Majoor BARON 
VON LUTZOW5 Mr. B. R. VAN DER 
MEULEN, weleer Prefident van den 

3 | wkn Raad 
$ e: 
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Raad van Fuftitie te Sourabaija; GC; Ws, 
C. VAN MOTMAN; Land-:eigenaar 3 
C. VAN NAERSEN; Aentenier ; Ds D. Gs 
VAN RANSOW 4 grpenfioneerd Prefident 
van den Raad van Fuftitie te Sourae 
baija; F.P;SEENA, particulier ; Mr, 
F.E. FURRs laatst Auditeur Militair; 
B. W. WESTERMAN 5 particulier ; B. L. 
VAN CITTERS, Prefident van den Raad 
tan Fujtitie te Samarang ; J. As ZWEK- 
KERT; Alwintmeester te Sourabaijas 
j. Ì. ZAETSKY5 Jc CRAWFURB, Aes 
gotiant; en — die zeer zeker wel 
eene bijzondere melding verdient — 
de Heer j. €; VAN HASSELT , Medis 
eine Doctof en Gecommiiteerde tot 
het natuurkundig onderzoek in Indië; 
een jong mensch van zeven ef twins 
tig jaren, doch van groote kunde; 
vele talenten, en eenen zoo onbe- 
perkten ijver, dat hĳ, de gevaren 
des levens voorbiĳĳziende, eindelijk 
bezweek 3 waarbij eene moeder hà- 
ren troost, eù hef genóotfchap alle 
de vruchten van ’smâäns arbeid moet 
misfen. 

Wijders ofder de afwezenden ; zoo 
verre de tijdingen ftrekken ; de Luite- 
nant Generaal ANTHING , Commandeur 
van de orde van Dannenburg , Officier 
van het Legioen van eer, en-Ridder 

vas 



STAAT DES GENOOTSCHAPS, XXXV 

van de Militaire Willems-orde, 3de klas- 
Je; de Heeren j. H. TILENIUS KRUITHOF, 
Ridder van de orde van den Neder- 
Landfchen Leeuw, Gouverneur der Mo- 
dekfche Eilanden; J. C. VAN DIJK, 
Medicine Doctor , Chirurzijn-Majoor 
te Amboina; P. FOSQUINET, Chirur- 
gijn der eer fte klasfe te Banda: en 
P. T. COUPERUS, particulier, op de 
reis naar het Vaderland. — Van de 
corresponderende leden, de Heeren 

_J W. TE WATER, Ridder van de orde 
van den Nederlandfthen Leeuw , 
Emeritus Hoogleeraar aan ’s Lands 
Hooge School te Leyden; J. H. VAN 
SWINDEN, eerfle Hoogleeraar in de 
Wis- Sterre- en Natuurkunde aan 
het Athenaeum illustre te Amfterdam ; 
beide mannen, van wier geleerde 
bijdragen het genootfchap veel ge- 
noten heeft. — En van de honoraí- 
re leden, Sir J. BANKS, Prefident 
van de maatfchappij van wetenfchap- 
en te London. 
Ziet daar de wederwaardigheden , 

het genoctfchap overkomen! Hier 
tegen heeft het niet te min verfchei- 
den leden aangewonnen, van wel- 
ker begaafdheden en lust, om nut- 
tùg te zijn, wij veel goeds mogen 
verwachten ; als: de Heeren G. DE sE- 

“kk D R.t- 
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RIÈRE, Leeraar bij de hervormde 
gemeente alhief ; D. W.: PINKET VAN 
HAAK , waarnemend Refident van Joas 
na en Japar4s A. Js BIK; Vendumees- 
ter alhier; J. PEEREBOOM, Hoofd: 
infpecteur van den waterftaat op Jas 
Pa, Je TROMP, Adjunct Hoofd-infpee- 
teur van den waterftact op Fava, en 
A. A. J. PAIJENs drehiteet van den 
Gouverneùür Generaal, en Gouverne: 
ments -kunstfchilder ; terwijl de Heer 
Mr. w. POPKENS, Raad in het Hoog 
Geregtshof van Nederlandsch Indiës 
als oud lid, weder is ingevallen. 
Wijders zijn tot corfesponderende 
feden benoemd, de Heeren j. w. DE 
STURLER, Kolonel; Opperhoofd van 
den Nederlandfchen handel op Japan; 

P.J. VAN SIEBOED; Medicine Doctors 
Chirurgijn- Majaor en geneesheer op 
Sapan; Mr. n‚ w. TIJDEMAR , Hoog: 
leeraar èn de regten te Leyden; C. Je 

“TEMMINCK, Directeur van 's Konings 
Mufeum te Leyden, E.J. Kors, Pros 
fesfor in de Wis- Natuurs en Land- 
Mmishoudkunde te Utrecht; Mr; R. He 
ARNTZENIUS » 's Rijks Advokaat in de 
Provincie Holland, noorder gedeelte, 
Lid van de tweede Kamer der Staten 
Generaal; D. A. OVERBEEK, Refident 
de Chinfurah; BLETTERMAN ; Nedor- 
3 | 5 ê landsch 
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landsch Conful te Canton; POLEMAN, 
aan de Kaap de Goede Hoop ; BURCKE , 
Medicine Doctor en Directeur van 
den planten-tuin op Mauritius; en 
WALLICH, Medicine Doctor en Sue 
perintendent van den planten-tuin 
te Calcutta, | 

Beftaande het genootfchap aldus 
uit honderd en elf leden, waar- 
van tachtig gewone leden , als 
acht en veertig alhier in Indië, en 
wel vijf en dertig ter dezer hoofde 
plaatfe ; twee en twintig correspone 
derende, en negen honoraire leden; en 
van deze laatften een in Indië, | 

Wij hebben ‘ook vele door den 
druk gemeen gemaakte boek- en 
plaat- werken ontvangen, alhier ter 
tafel ligzende; als: van het Ministes 
rie voor het publiek onderwijs, de 
nationale nijverheid en de colonien, 
de Flora Datava van F.C, Sepp en 
Zoon en Profr. F. Kops, Gofte uitgaaf; 
en den titel van het 4de deel. Van 
het koninklijk Nederlandsch Inftituur, 
fte klasfe, het 3de en ade deel harer 
Verhandelingen, met twee afzonders 
lijke memoriën: en ode en 3de klasfe, 
het ifte deel van beider Perhandeline 
gen. Van Rector en Senaat der Hoo- 
ge Schoole te Groningen, de Annam 

bede leg 
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les Academie Groningane , 1°. ah 
anno 1819 ad annum 1820; et 2°. ad 
annum fegwentem 1821, 2 voll. in 42. 
Van Directeuren van het Zeeuwsch 
genootfchap der wetenfchappen; 
Oude Verhandellngen, 15de deel; en 
Nieuwe Verhandelingen, 1fte, ade en 
gde deel. Van het natuur- en fchei- 
kundig genootfchap te Groningen; 
Bijdragen tot de gefchtedenis der na- 
tuurkundige wetenfchappen in Neder- 
land, federt 1813. Van Directeuren 
van het Provinciaal Utrechtsch ge- 
nootfchap , Alle deszelfs Verhandeline 
gen. Van Directeuren van de maat- 
fchappij der wetenfchappen , te Haar- 
lem, het sdedeel, rfte ftuk van der- 
zelver Verhandelingen. Van Jonkheer 
N. C. LAMBRECHTSEN VAN RITTTEM;4 
Ridder van de orde van den Nederland- 
fchen Leeuw, en Prefident van het 
Zeeuwsch genootfchap, deszelfs Korte 
befchrijving van Nieuw Nederland, 
Van den gewezen Britfchen Luitenant 

‚ Gouverneur RAFFLES, een fraai exem- 
plaar van zijn werk, Zhe hiftory of’ 
Java; benevens The poëtical remains 
of the late Dr. John Leyden. Van 
den Heer z. K vos, Medicine Doc- 
tor, in Bengalen, deszelfs Specimen 
Medicum inaugurale, exhibens pofi- 
NA R8 | éiOnes 
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#lones variî argumentt, met eene 
waamlijst der Indifche geneeskundi- 

lanten, Van The American Phíi- 
fo ophical fociety, het 1fte deel, zien- 
we Jerie der: Verhandelingen; en van 
WILLIAM MILNE, A&s/fionaris te Mae 
lakka, D/| retrofpect of the first ten 
sig of the proteflant misfion to Chi- 

Bij al hetwelk ik een bijzonder 
Bewaa moet maken van den, zoo 
zeer netten , Catalogus van eenige der 
merkwaardiëfte, Z00 ins AlS witheems 
fche gewasfen, te vinden in *s Lands 
Planten- tuin te Buitenzorg, opges 
maakt door ons verdienftelijk medc- 
lid, den Heere €. L. BLUME, Medi 
Ek Doctor en Directeur van voorr 
fehr even UIN. 

Ons Mufeum is ook nict weinig: 
verrijkt door de milde gaven van 
*s Lands Hooge Regering; als, krach- 
tens Refolutie van den 15den Junij 
1823, n°.3, eerflens, met eene Elec- 
trifeer-machine, wier fchijf een dia- 
meter. heeft van ruim drie voet „ be- 
nevens den Conductor ‚ eene lfoleer-. 
tafel , en verdere toebehooren; alles 
in den besten ftaat: dweedens, met 
eene. luchtpomp „ neodigen glazen 
klok, en wat daarbij behoort; en 
der rdens, met eene ‚ in ftaal gewers« 
ks ent + tes 
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e, Ellemaat, zoo als die nieuwlings 
in Nederland is ingevoerd, Aldus 
isook, bij befluit van den roden Sep» 
tember, jongstleden, n°. 7, ten See 
bruike en ter proefneming „ aan ons 
toegeftaan ’s Lands Bathometer met 
de zinkftukken, volgens de uitvine 
ging van den Heere A. VAN STIPRIAAN 
LUISCIUS, Medicine Doctor te Delft. 
Zijnde alle deze voorwerpen, op 
2s lands kosten, gedeeltelijk.door den 
Hoogleeraar REINWARDT, bij dese 
zelfs uitreis, als Directeur tot de 
zaken van Landbouw , Kunften en Wes. 
genfchappen op Fava en naburige 
eilanden, medegebragt, of nader 
overgezonden. 

En wat fchoons heeft men niet te 
wachten van denijver.der.drie Heeren, 
VAN HAAK, BIK €en PAIJEN , door- de 
Hooge. Regering, bij refolutie van 
den eeften Junij 1822, n°. 5; benoemd 
tot het opfporen der, wijd en zijd, 
over. Java zich verfpreid bevinden- 
de ftukken. van oudheid , met voor- 
nemen, om, voor. zoo verre zij ver- 
voerbaar. zijn, dezelve in ons Mu- 
feum te doen overbrengen. 

Wij hebben trouwens , ook in an- 
dere opzigten, van ’s Lands Hooge 

Regering zeer veel genoten. 
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Wij genieten eene kostelooze vere 
zending, en ontvangst onzer brieven 
en andere ftukken. 

_ De kas van het genootfchap , hoe- 
wel, naar de omftandigheden, niet 
geheel ongunftig , en waarvan de pen- 
ningmeester nader berigt zal geven, 
is echter niet toereikende, om de al- 
rede, op eene gebiedende wijs, ge 
vorderd wordende onkosten te beftrij= 
ken, ter voorkoming van de dreigen- 
de inftorting van een gedeelte van ons 
‘gebouw. Dan, even zeer als het 
Britsch Tusfchen-Beftuur, onder den 
Luitenant-Gouverneur RAFFLES, niet 
geaarzeld heeft, ten dienfte van het. 
genootfchap ‚ het welk als toen geene 
verzamelplaats meer had, dit gebouw 
te laten daarftelten, inrigten en opfie- 
ren, zoo als wij het bezitten, even 
zeer vinden wij het tegenwoordig Ne« 
derlandsch Beftuur, onder de rege 
ring Zijner Excellentie, .den BARON 
VAN DER CAPELLEN, als hartelĳken 
voorftander van kunften en weten- 
fchappen, en des ook met het hoog 
fte regt onzen Befchermheer, gereed, 
om het onderhoud van dat alles op 
‘s Lands kosten te laten gefchieden; 
daartoe dan ook, bĳ Refolutie van 
gen reden Augustus dezes jaars, 

EN D. Tja 
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n°. 15, volgens gemaakte begrooting, 
eene fomma van f 5048 hebbende 
toegeftaan. | ë 

Heb ik nu, zoo ik vertrouw, de 
gelukkige herftelling van het genoots 
fchap met deszelfs gunftige uitzigten , 
klaar doen kennens ik mag daarbij 
voegen, dat befturende leden zich 
in aat ‘bevinden ‚ om van dat alles 
een openbaar blijk te geven. Wij zijn 
in het bezit van vier handfchriften ; 
als: eerftens, van eene verhandeling 
wan den Hoogleeraar REINWARDT, over 
de hoogte en verdere natuurlijke ge- 
fleldheid van eenige bergen in de Preé- 
anger Regentfchappen; tweedens , van 
eene Befchrijving der hoofdplaats s van. 
Palembang, opgefteld door-den Heer 
J.J. VAN SEVENHOVEN, commisfaris 
des Gouvermements aldaar; derdens, 
van eene Befvhrijving van eenige ge- 
wasfen, waargenomen op eenen togt 
naar den berg Salak , tn den jare 1822, 
door onzen medebeftuurder den 
Heere BLUME ; en vierdens, van.den- 
zelven , eene “Befùhr ijving VAN. ZES , 
door hem, nieuwlings ontdekte Eik- 
foorten vergezeld van derzelver aftee- 
keningen. Deze ftukken vermeenen 
wij den leesgierigen niet te moeten 
ram en hebben dus befloten, 

bij 
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bij eene uitgaaf van het IXde deel 
van ’s Genootfchaps Verhandelingen; 
die gefchriften in het licht te geven; 
terwijl wij vertrouwen , een niet on- 
gevalllg boekwerk te zullen leveren ; 
als men, na een beknopt voorberigt, 
eene plaats gevende aan het program- 
ma dezer tegenwoordige vergadering 3 

zoo mede aan dit door mij gedaan 
verflag (indien, namelijk, deszelfs 
zamenftel zulk eene goedkeuring 
waardig worde geacht); daarna dan 
eere lijst, bevattende de namen var 
Zijne Excellentie, den Heere Secres 
taris van Staat, Gouverneur - Genee 
raal over Nederlandsch Indië, als 
des genootfchaps Befchermheer; van 
het beftuur; en voorts van de bijzon- 
dere leden; wijders aan de nieuw 
vastgeftelde wetten; achter dat alles; 
den tegenwoordigen ftaat des genoote 
fchaps kenfchetfende , de voornoeme 
de verhandeling en befchrijvingen zat 
laten volgen; terwijl de, door hunne 
naarftige naauwkeurigheid , zoo lof« 
felijk bekende Heeren LENTING en VAN 
DER VINNE het nazien der proeven op 
zich genomen hebben. 

Nademaal er tevens van het 1fte eri 
ade deel van ’s genootfchaps verhane 
delingen niets meer voor hande det 3 

er Red 
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hebben wij bereids dezelve op nieuws, 
tot een genoegzaam getal, doen her 
drukken; zoo dat wij ons in ftaat 
bevinden, om de acht beftaande dee 
len aan de verlangenden te kunnen 
afgeven, 

Bij dit alles gebiedt mij trouwens 
de pligtfchuldige erkentenis, dat ik 
nict vergete, hetgeen wij, ter berci- 
king van deze oogmerken, al verder 
van ’s Lands Hooge regering hebben 
genoten. Ja; wij hebben het vrij ges 
bruik van ’s Lands drukkerij, en het 
noodige papier wordt ons uit ’s Lands 
voorraad verftrekt. Wij gevoelden 
tevens de zucht van bij ons IX 
deel, in plaatdruk te kunnen voegen 
de afteekeningen, die door den heer 
BLUME , van de zes bedoelde eik-foor= 
ten vervaardigd, en ons overhandigd 
zijn. Wij vonden door de zoo ges 
reede als bekwame hand van ons 
teekenkundig medelid A. j. Bik, de 
uitvoering mogelijk : en — waarmede 
alle moeijelijkheden verdwijnen — het 
verder noodige wordt ons van wege 
’s Lands Hooge Regering toegereikt, 
BĲ refolutie van den erften Augustus, 
laatstleden, no. 6, zijn ons, tot goed 
making der kosten, uit ’s Lands kas, 
toegezegd f 1400 — Hierna zijn, bij 

bes 
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befluit van den 7den September jongst- 
leden, no. 7, uit 's lands magazijn 
van geneesmiddelen, ook verfcheideue 
benvodigdheden, voor het etfen der 
koperen “platen, verftrekt. En, tot 
het afdrukken van dezelve, mogen 
wij gebruik maken van de, onlangs , 
ten dienfte van den Lande, uitgeko- 
men , plaatdruk - pers. —- Door dat 
alles mogen wij des oók de hoop koes- 
teren van nog, vóór het einde dezes 
jaars ‚ een zoodanig XI deel te kun- 
nen doen afdrukken. 

Bij befturende leden zijn ook vele 
befluiten genomen , com den weder op- 
komenden ftaat des genootfchaps be- 
vorderlijk te wezen. Derzelver op- 
noeming zoude nöctans onnuttig wor- 
den, daar zij hoofdzakelijk begrepen 
zijn in een ontwerp van wetten, het 
welk , als een gedeelte der werkzaam- 
heden van deze vergadering, ter na- 
dere overweging zal worden „voorgen 
dragen. 

Hier mede vertrouw ik te morsen 
eindigen, om, met de welwillende 
onderfteuning der vergadering, hare 
verdere werkzaamheden voorttezete 
ten. — Eer ik evenwel daartoe overga, 
verzoek ik, dat het mij 3 wee 

et 
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het genoetfchap een aanbod te doen 
van het, in Nederland, almede, nieuw 
aangenomen, Grof-pond met de tien- 
declige verminderingen. 

N 9 | Â IG 
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BARON G. A. G. P. VAN DER CAPELLEN ; 
Gouverneur Generaal over Ne- 
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BESTURENDE LEDEN, 

Mr. P. S. Maurisfe , Prefident van het 
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D. Lenting , Predikant; 
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het Hoog Geregts= 
hof; 

Mr. G. T. Blom; Prefident van dert 
Raad van Juftitie te 
Batavia; 

C.L. Blume, M. D. Commisfaris over 
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WW. Marsden; 
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CORRESPONDERENDE LEDEN. 
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Lid van de Academie der we- 
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Nederlandfchen han- 
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P. F. von Siebold, Medicinze Doctor 
te Japan; 
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eik & 
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C. JF. Temminck, Directeur van het 
koninklijk Mufeum 
te Leyden; 

E. F. Kops, Hoogleeraar te Utrecht; 
Burcke, Medicine Doctor op Mau- 

Titius ; 
Wallich , „idem te Calcutta; 
Mr. R.H. Arntzenius, Lid van de twee 

de kamer der Sta- 
ten Generaal; 

D. A. Overbeek, Refident te Chin- 
_ furah; 

Bletterman , Nederlandsch Conful te 
Canton; 

Poleman, aan de Kaap de Goede Hoop; 
F.R.Vos, Medicine Doctor te Chin- 

furah; Ze 
J-R.L.vonkirekhoff, Medicinge Doctor 

| te Antwerpen. 
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| Indië; 
MF. S van de Graaff, Raad van fie 
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Fk k % 2 Fe 
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F-Tromp, Adjunet-Hoofd-infpecteur 
van den waterftaat 
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geregtshof'; 

A. A.F. Paijen, Architect van den-Gou- 
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G. van Angelbeek, Maleisch Trans- 
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Gouvernement. 
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Mr. 3. MZ. Tobias, Commisfaris’ op 
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5. A. Neijs, Refident van Ternate; 
j- D. van Schelle, Gouverneur van 

Maecasfar 5 
P.E Camphuizen, Refident van Banda; 

D. 



BER LEDE Ne. TIL 
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H. Hopes 
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H. de rd, Koopman 3- 
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Sir d kn ‚ Jehan, 



_ZIV NAAMLIJST DER LEDEN. 
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E. Z. Veeckens, gewezen Hoofd-direc= 
| teur van financien; 
Mr. H. G. Nahuifs , gewezen Refident 

_ van Djocjokarta5 
Baron 4. MT. de Salis , Refident van 

Sourakarta 3 
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NIEUWE WETTEN. 
VOOR HET BATAVIAASCH GENOOTa 

4 SCHAP VAN KUNSTEN EN 

| WETENSCHAPPEN. 

Arts Fn 

Het Bataviaasch genootfchap- van: 
kunften en wetenfchappen, opge- 
tigt den o4ften April 1778 , zal. blije 
wen voortduren onder de hierna vol. 
gende nieuwe wetgeving, en tot zine. 
fpreuk behouden: TOT NUT VAN HEE- 
ALGEMEEN. 

Ärtrt. 2e h 

In overeenkomstmet die zinfpreuk. 
zal het groote doeleinde van het ge- 
nootfchap zijn. de bevordering en: 
verfpreiding van kunften en weten- 
fchappen ten nutte van het algemeen, 
ter voortplanting en uitbreiding. van 
befchaving en verlichting in de Ne- 
derlandsch - Oost- Indifche bezittin- 
gen, en zullen diensvolgens deszelfs- 
voornaamfte verrigtingen en bemoei 
jngen zich uitftrekken ter verkrij. 

nthcda f * ging: 
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ging van wetenswaardige narigten, 
ophelderingen en ontdekkingen in het 
vak der natuurlijke historie dezer ge- 
westens tot kennis en nafporing van 
oudheden, talen, zeden, gewoon- 
ten en gefchiedenisfen der Indiíche 
volkeren , en van alle andere belang- 
rijke ftatistieke„ geographiefche of 
wetenfchappelijke aangelegenheden 

Ärt. 3e 

Het genootfchap zal ook nog „ als: 
eene van deszelis voornaamfte hoofd- 
besioelingen „, ter harte nemen de be- 
vordering, verbetering en aanmoedi- 
ging van den landbouw, landhuishoud- 
kunde, volksvlijt, fabrieken „ nuttige 
handwerken en alle andere zoedanige- 
takken van nijverheid , welke met de: 
welvaart en befchaving der ingezete- 
nen in deze kolonie in verband: ftaan. 

Arc. In 

Het genootfchap zal dus met ge- 
noegen en gretigheid ontvangen en 
met dankerkentenis aannemen, zoo 
wel van de vaderlandfche genoot 
fchappen als van alle beminnaren van 
kuníten en wetenfchappen, allerlei 
verhandelingen, berigten , mededee= 

Lin- 
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tingen, aanmerkingen en befcheiden, 
welke nuttig en bevorderlijk kuunen 
Zijn voor de bereiking van de boven 
omfchreven doeleinden; terwijl het 
Bataviaasch genootfchap wederkee 
rig allezins bereidvaardig zal wezen, 
en er zich altijd een groot genoegen 
uit zal maken, om met andere ge- 
nootfchappen en geleerden eene le- 
vendige briefwisfeling te houden , en 
aan hen alle die opgaven, inlichtin- 
gen of narigten te geven, welke zij 
omtrent deze gewesten, derzelver vol- 
keren en voortbrensfelen mogten ver- 
langen; tot welk einde het genovt- 
{chap trachten zal, zoo eer mogelijk, 
weder aanteknoopen de altijd beftaan 
hebbende aanraking mer onderfcheci- 
dene vaderlandfche genootfchappen 
en maatichappijen. 

Art. 5. 

Ten einde den werkkring van het 
genootfchap ook te doen uitftrekken 
buiten de hoofdplaats , zullen aan de 
leden, zoo wel op Java als de bui- 
ten - etablisfementen , toegezonden 
worden eenige gedrukte ftatistieke 
vraagpunten, met verzoek dezelve 
te befchouwen, als in zich bevatten- 
de zoodanige onderwerpen, welker 

. alde ken. 
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kennis voor het genootfchap van het- 
meeste nut en dienst kan zijn, en de-. 
zelve dus wel te willen beantwoor- 
den, het zij met dezelve. in eene me- 
morie of verhandeling geheel of ge 
geeltelijk te zamen te brengen, dan. 
wel iedere. vraag afzonderlijk te be- 
werken, zullende het genootfchap- 
daarvan een. nutdig gebruik trachten, 

te maken. 

Art. 6. 

_ Hetgenootfchap zater zich op toe- 
leggen, om deszelfs mufeum en bi- 
bliotheek te vergrooten en tot groo- 
tere. volkomenheid te. brengen, ten- 
einde tot luister. der- hoofdplaats te 
kunnen ftrekken; ter bereiking van. 
welk doel, alle beminnaars en beoe- 
fenaars van kunften en wetenfchap- 
pen in Indië en andere phaatfen wor- 
den uitgenoodigd, om tot vermeer- 
dering van het mufeum en de bibl:o- 
theek , en ter hunner-loffelijke- nage. 
dachtenis, het zij in teven, het zij. 
bij hunnen dood , de voortbrengfelen. 
van hunnen geest en van hun onder- 
zoek aan het genootfchap wette wil- 
tenten gefchenke geven , met verze- 
ering, dat daarvan een eervol en 

nuttig gebruik zal worden gemaakt 3 | go. 
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gelijk hetzelve ook met erkentelijk« 
heid en openlijke vermelding zal ont- 
vangen alle gefchenken in boeken, 
handfchriften , zeldzaamheden en al- 
les, wat voor de bibliotheek en het 
kabinet belangrijk wezen, en bijdra- 
gen kan tot derzelver uitbreiding, 
verfiering en luister; hoedanige gif- 
ten in vroegere jaren Zoo veelvuldig 
Zijn geweest, en thans, even als toen, 
met dezelfde graagte en dank zullca 
aagenomen worden; voorat zullers 
te dien aanzien als zeer welkom be- 
fchouwd worden alle wafuralia en 
zeldzaamheden, in deze landen ver- 
gaderd, voornamelijk de nieuw unt- 
dekte, waarvoor de beftede kasten, 
des verlangende, zullen te. goed ge 
daan worden. 

Art. 7%, 

Alle feden van het genootfchap 
zullen op woensdag en zarurdas van 
elke week, des morgens van acht 
tot é{7 ure na den middag, den vrij- 
en toegang hebben tot het mufeum 
en de boek-verzameling; doch zal 
daaruit door niemand iets medege= 
nomen mogen worden. 

En zijn “befturende leden inzon- 
derheid gefteld, om te waken tegen 

ont 
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ontvreemding , bederf of verlies van 
voorwerpen uit hec kabinet, of van 
boeken uit de boek- verzameling. 

Art: 8. 

Het genootfchap zal eenen: bere- 
deneerden catalogus van deszelfs ka-- 
binet en. boek-verzameling uitgeven. 

Art. 9: 

Het genootfchap zal beftaan vit: 
gewone, corresponderende en ho 
noraire leden 

Art. ro: 

Braafheid, verdienften „ Kundig: 
heden of zucht tot beoefening en. 
aankweeking van kunften en wet-n- 
fchappen zullen de hoofdvereischten 
zijn, em tot lid van het. genootfchap- 
te worden benoemd. 

Art: Mia. 

Niemand zal tot gewoon lid van 
het genootfchap worden benoemd, 
dan ep de verzekering of overtuir 
ging, dat die- benoeming hem wel 
gevallig is. fì 

Tot 
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Tot gewone leden kunnen alleen 
‘gekozen worden perfonen, in deze 
bezittingen wuonachtig. 

De vertrekkende leden zulles hun 
idmaatfchap behouden, wanneer zij 
daartoe hun verlangen zullen heb- 
ben te kennen gegeven. 

Die dit niet doet, zal geacht wor- 
den voor zijn lidmaatfchap bedankt 
te hebben. 

Art. E Ze 

Jeder gewoon lid zal bij zijne be- 
noeming verpligt zijn, een entrée- 
geld van Zwee-en-twintig guldens te 
betalen. 

Art. 13. 

De jaarlijkfche contributie is bepaald 
op veertig Suldens, te betalen vóór 
het einde der naand maart in ie- 
der jaar, of zoo veel meer, als 
een ieder ter onderfteuning van het 
genootfíchap zal gelieven bijtedragen. 

Art. Te 

Tot corresponderende leden kun- 
nen worden gekozen zoodanige be-= 
<wame perfonen, zoo wel in het 
vaderland als buiten ’slands, van 

wele 
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welke men ter bevordering van het 
groote doeleinde des genootfchaps 
met gfond verwachten kan, eenige 
onderfteuning en hulp te zuilen er- 
langen, of door welke men wenscht; 
in aanraking met andete gerootfchap- 
pen te komen, ten einde elkander 
wederzijds die opgaven, inlichtin= 
gen, vragen en aanmerkingen mede- 
tedeelen, welke voor de verfpreie 
d.ng en bevordering van kunften en 
wetenfchappen , en de volledige ken: 
nis dezer gewesten, eene Zoo wel al. 
gemeene ais nuttige ftrekking hebben: 

Art. 15 

Tot honotaire leden kunnen gekoe 
Zen worden zoo wel. perfonen van 
rang of uitftekende verdienften, in 
en buiten deze bezittingen, als de 
gewone leden van het genootfchap ; 
welke, Nederlandsch Indië met der 
woon verlatende, daardoor opge: 
heuden hebben gewone leden te zijn ; 
en aan welken men een blijk van on= 
derfcheiding of eer wil toekennen, 

Art. 16 

De honoraire en corresponderende 
leden betalen geen entrée-, noch con-= 
tributie-penningen. 

: Art. 
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Art. 12. 

_ Het geheele beftuur der zaken vant 
het genootfchap is in het algemeen 
toevertrouwd aan zegen aanblijvende 
befturendeleden, welke uit hun mide= 
den eenen prefident en eenen fecre- 
taris benoemen. 

Bij afwezendheid van den prefident 
en den fecretaris, vervullen het oudfte 
èn jongfte lid derzelver werkzaamhe= 
den. | 

Art. 18, 

_Bĳj vacatuur onder befturende le- 
den, wordt door hen onder de daar-= 
toe meest gefchikte of bekwame le= 
den van het genootfchap eene keus 
ze. gedaan, en zoodanige perfoon 
of perfonen; ter vervulling der open= 
gevallen plaats of plaatfen;, aan de 
algerseene vergadering voorgefteld; 
om door haar als befturende leden 
benoemd te worden, 

Att. 19. 

Befturende leden zullen iedere 
maand, op eenen vast te bepalen 
dag, gewone vergadering houden, 
buiten de gevallen van hooge nood- 
zakelijkheid, wanneer door den pres 
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fident ook buitengewone vergaderine 
gen zullen kunnen belegd worden. 

Art. oo. 

leder befturend lid is verpligt die 
vergaderingen biĳtewonen, op ver- 
beurte eener boete van vijf guldens, 
ten voordeele der kas van het gee 
nootfchap. 

Ärt. 21. 

Op deze gewone vergaderingen 
behandelen befturende leden alle 
voorkomende zaken , openen en on= 
derhouden de briefwisfelingen , rege- 
len de huishoudelijke aangelegenlie- 
den , benoemen commisfien tot het 
houden van een meer bijzo der toe- 
zigt over-, en het onderzoeken van 
deze en gene zaken, als hetmufeum, 
de bibliotheek, het doen van proe- 
ven enz., brengen in behoorlijke 
orde alle onderwerpen zoo wel van 
wettelijke bepalingen als andere , wel- 
ke ter kennisfe der algemeene ver- 
gadering gebragt , dan wel door haar 
goedgekeurd moeten worden, inge- 
volge de hieronder te vermelden be- 
palingen. 

Art. 29. 

Ten minfte twee malen in het jaar, 
of zoo dikwerf als de dis 27 

er 
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der te behandelen onderwerpen en 
zaken, zulks zal vereifchen, zal 

eene algemeene vergadering van alle 

de leden gehouden worden, welke 
in de Bataviafche courant, mitsga- 
ders aan de genen, welke ter hootde 
plaatfe aanwezig zijn, bij briefjes, zal 
moeten worden bekend gemaakt. 

Art. 23. 

In deze algemeene vergadering zal 
verflag worden gedaan van de verrig- 
tingen en werkzaamheden des ge- 
nootfchaps, federt de laatfte alge- 
meene vergadering; van den finans 
Cielen ftaat van hetzelve, en van 
alle andere belangrijke aangelegen- 
heden; als mede van den uitflag der 
beoordeeling van beantwoorde prijs- 
vragen; terwijl eindelijk in deze vere 
gadering ter tafel zullen worden ge« 
bragt alle voorftellen of mededee- 
lingen, aan hare beflisfing of goed- 
keuring onderworpen, en een be- 
hoorlijk programma van dit alles uit- 
gefchreven en geplaatst worden in 
de Batavisfche, Staats - en Haarlem- 
fche Couranten, de Boekzaal der se- 
leerde wereld, de Vaderlandfche Let: 
ter-oefeningen, en den Kunst- en Lets 
ter-bode, als mede vóór het als dan 

KH ok ak sk eerste 
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eerstvolgend uittegeven Deel vam 
‘sgenootfchaps verhandelingen. 

Art. 24. 

De benoeming van gewone, cor- 
responderende en -honoraire leden 
van het genootfchap gefchiedt door 
de algemeene vergadering, op de voorr 
dragt van befturende leden. 

Het blijft aan ieder lid nogtans 
voorbehouden, om perfonen, gelijk 
hierboven ‘bij art. ro, 11, 44 “€En 15 
bedoetd is, als leden van het genoot. 
fchap aan befturende leden te kun- 
ren voorftellen., met bevoegdheid 
aan laatstgemelden, -om zoodanige 
voorftellen g/ dan ziet in de algemeene 
vergadering ter tafel te brengen. 

Art. 25. 

Om tot lid van het genootfchap 
te worden benoemd, zal de meer« 
derheid der aanwezige leden der al- 
gemeene vergadering vereischt wor= 
den. 

| Art. 26. 

‘Ten blijke zijner benoeming wordt 
aan ieder gewoon lid een Diploma 
uitgereikt, door den prefident en den 

fecretaris onderteekend , met het zes, 
gel van het geneotfchap voorzien 

| en 
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entevens aan denzelven gratis aange. 
boden een volledig ftel van 's ges 
nootfchaps verhandelingen. 

Art. 27. | 

‚ Beflurende leden befchikken , one 
der de goedkeuring der algemeene: 
vergadering, met de meest. mogelijke. 
zuinigheid, over het geldelijke fonds: 
van. het renootfchap ‚ ter beftrijding 
der huishoudelijke uitgaven „en tot: 

_zoodanige andere einden, als. zij, 
voor deszelfs inftandhouding en. 
MAORI noodig achten. 

Art. 28. 

Indien dit fonds toereikende: is „ 
zullen ook naar andere vaderland 
fche genootfchappen „ vooral.de zule 
ken „ welke. hunne aanraking met- 
en betrekking tot het Bataviaasch, 
genootfchap altijd hebben doen voort= 
duren, penningen worden overge- 
maakt „ ten: einde die te befteden of” 
in contanten of in. medailtes „ gefla- 
gen op den ftempetl van het genoot- 
fchap , tot eereprijzen voor: de- best: 
gekeurde antwoorden, op eene of” 
meer nuttige prijsvragen, betrekke- 
lijk en, door die genOOt= 

| an fchap« 
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fchappen, ingevolge het verlangen 
en de opgaven van het Bacaviaa. ch. 
genootfchap , uittefchrijven. 

Art. 29. 

De fecretaris van het genootfchap 
is tevens trezorier , en doet alle maan- 
den, ter vergadering van befturende 
Jeden, verflag van den ftaat der kas , 
benevens generale rekening en ver 
antwoording ter algemeene vergade- | 
ring. 

Art. go. 

Het genootfchap zal ten minfte éé 
maal in het jaar, of zoo dikwerf als 
er eene genoegzame hoeveelheid van 
bouwftoffen voorhande is, een Deel 
van deszeifs werken uitgeven onder 
den titel van verhandelingen van hef 
Bataviaasch genootfchap van nigren 
n wetenfchappen. 

Árt. 3r. 

Teder lid van het genootfchap er- 
langt bij voortduring kosteloos deze 
deelen , dewelke insgelijks toegezon- 
den zullen worden aan alle vader- 
landfche en andere genootfchappen 
en geleerde maatfchappijen, vage 

| gp 
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de zulken, met welke het Batavie 
aasch genootfchap zich in aanraking 
bevindt. 

Ten einde deze verhandelingen ook 
verkrijgbaar te {tellen voor andere 
perfonen, geeneleden van het genoot- 
{chap zijnde, zal door befturende lee 
den voor ieder deel een matige prijs 
bepaald worden, tesen welken de af- 
gifte derzelven zal kunnen gefchieden, 

Art. 32. 

Ter fpoediger verkrijging der hier- 
boven vermelde bouw{toffen, zullen 
door het genootfchap jaarlijks eenige 
prijsvragen over de meest belangrijke 
en nog niet genoegzaam bekende on- 
derwerpen en aangelegenheden, bee 
trekking hebbende tot deze gewesten, 
uitgefchreven worden, welke, des 
waardig geoordeeld wordende, met 
de souden of zilveren medaille van 
het genootfchap, voerzien van des- 
zelfs ftempel, en zinfpreuk , of eene 
fom van drie honderd en éen hon- 
derd guldens, naar de keuze der 
Schrijvers, zullen bekroond worden. 

Art 54e 

De uitfchriiving van die prijsvra- 
gen zal gefchieden door de algemee- 

“sk ok sk ak 3 ne 
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ne vergadering, op de voorftellen „ 
deswege door befturende leden te 
doen. 

Art. 34- 

Jeder lid wordt uitgenoodigd, 
om, tot het voorfchreven einde, 
Onderwerpen voor prijsvragen aan 
betturende leden wvoortedragen, het 
zij voor deszelfs eigene rekening, 
of voor die van het genootfchap. 

Art. 85e 

De antwoorden op prijsvragen zul- 
fen in het Nederduitsch of ook in 
het Latijn, Fransch, Engelsch of 
Hoogduitsch, met eene duidelijke 
hand en algemeene Ftatiaantche let- 
ter gefchreven , voor den bepaalden 
tijd moeten worden toegezonden aan 
den fecretaris van het genootíchap. 

Art. 536. 

Alle verhandelingen moeten met 
eene andere hand dan die des op- 
ftellers gefchreven , en ook niet met 
hunne namen, maar met eene zin- 
fpreuk onderteekend zijn, met bij- 
vaeging van een verzegeld briefje, 
waarin de namen en tr 

er 
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der auteurs bekend ftaan, en hete 
welk dezelfde zinfpreuk ter op- 
fchrift heeft; dit laatfte almede door 
eene andere hand gefchreven. 

Art. 37. 

Het zal een ieder zonder eenige 
uitzondering vriĳjftaan naar den prijs 
op de voorgeftelde vragen te din= 
gen, zelfs aan de befturende en an« 
dere leden van het genoot{chap. 

Art. 39. 

De meergemelde antwoorden op 
prijsvragen zullen worden gefteld in 
handen eener commisfie van beoor- 
deelaars , voor ieder ftuk afzonder- 
lijk, door betturende leden , ten ge- 
tale van niet minder dan drie en 
niet meer dan zeven leden, het zij 
in of buiten hun midden, te benoemen, 

Art. 29. 

Befturende teden deelen op de eerst 
te houden algemeene vergadering den 
uitflag mede van de, door de zoo even 
genoemde commisfie bewerkftelligdes 
beoordeeling ‚en naar gelang derzel- 
ve, wordt door de algemeene ver 

etter ga- 
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gadering tot het a/ of ziet bekroo- 
nen van het ftuk befloten. 

Art. 40. 

De algemeene vergadering befluit 
plegtiglijk tot de vereering van den 
ouden of zilveren medaille aan de 
chrijvers van de meest waardig ge- 
keurde verhandelingen, en opest 
dien ten gevolge de verzegelde brief- 
jes, de welke de zinfpreuk der be- 
kroonde verhandelingen ten opfchrift 
voeren, terwijl de andere briefjes 
der onbekroonde verhandelingen , 
ongeopend, verbrand worden. 

Arc. ár. 

‚ Bialdien twee verhandelingen door 
de commisfie van beoordeelaars in ver- 
dienften bijna gelijk worden gefteid, 
en elkander zeer nabij komen, dan 
wel, uiteenloopende, beiden echter 
als zeer veel nuts en belangrijks inhou- 
dende befchouwd worden, zal aan 
het naast bijkomende onbekroonde 
ftuk een accesfit worden toegekend, 
min of meer aanzienlijk , naar gelang 
der waarde van hetzelve, op het 
voorftel der genoemde ecómmisfie 
door de algemeene vergadering te 
bepalen. 

Art. 
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Art Ao 

Alle bekroonde verhandelingen wor. 
den in de werken van het genootíchap 
opgenomen. | 

Het genootfchap wil echter door 
het bekroonen en uitgeven van aan 
hetzelve voldoend voorkomende ver- 
handelingen, of andere in het licht te 
geven {tukken, geenszins verftaan 
hebben , alle de daarin vervatte ftelline 
gen volkomen toeteftemmen en als 
de zijne aantenemen. > | 

Art. 43. 

Niemand, wiens ftuk bekroond 
wordt, zal vrijheid hebben, om het-. 
zelve geheel of gedeeltelijk , afzon- 
derlijk, te doen drukken, of ia 
eenig ander werk uittegeven, zon- 
der voorafgaande toeftemming van 
het genootfchap. | 

Ärt. 44. 

De onbekroonde ftukken worden, 
des verlangende, aan de opftellers of 
inzenders terug gegeven. 

Arc. 45. 

Het genootfchap behoudt zich nog. 
tans voor, om met toeftemming der 
fchrijvers of inzenders, naar goed- 
vinden, gebruik te maken, van alle 

reed ae toc 
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toegezondene verhandelingen , welke 
de verdienften der bekrooning niet: 
volledig waardig zijn geoordeeld, om 
dezelve, het zij geheel het zij tem 
deele, te doen drukken in: deszelfs. 
verhandelingen, naar gelang de alge- 
meene vergadering, op het voorftel 
van befturende leden zulks belangrijk 
en beftaanbaar oordeelende, daartoe: 
mogt befluiter, het zij met bijvoe- 
ging-der zinfpreuken, door de opftel- 
lers of inzenders gebruikt, het zij met 
uitdrukking van hunne namen , indien 
zij zulks mogten verlangen; terwijl, in 
een tegenavergefteld geval , de fchrij- 
vers of inzenders bekend zijnde , hun- 
ne namen ftriktelijk geheim zullen: 
worden gehouden, en men zulks noo- 
dig achtende, zich met hen met 
-befcheidenheid zal kunnen verftaen. 
over deze en gene in een ftuk te 
maken veranderingen. 

Aldus gearresteerd ter algemeene 
_ vergadering der leden van het: 
Bataviaasch genootfchap van. 
kunften en wetenfchappen op 
den zden October 1823. - 

mij bekend, 
De Secretaris, 

VAN DER VINNE. 
OVER 



OVER sr HOOGTE 

EN VERDERE 

NATUURLIJKE GESTELDHEID 

| Vv A N 

EENIGE BERGEN: 

AN DE 

PREANGER REGENTSCHAPPEN. 

Oms COOOPEDDO mm 

BENE VOORLEZING GEDAAN 

DOOR DEN 

HOOGLBEERNA AR 

C. G. C. REINWARDT, 
IN HET 

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP 
VAN 

KUNSTEN zn WETENSCHAPPEN. 



4 Gefieldheid der Bergen in 

Fahrenheicfchen Thermometer te Datavia, des 
nachts, van 7o tot 74 gr.; doch volgens cene 
andere 4) daalt het kwik aldaar zelden ouder 
7ó gr. 

Op den middag is deze fland, volgens de 
eerfte der aangehaalde waarnemingen ,84”, en 
volgens de andere, van 84°- tot go”, worden- 
de daar bij nog aangemerkt, dat dezelve flechts 
enkele malen op g2°- gezien is, 

Te Samarang wordt de warmte hooger dan 
te Batavia bevonden; zij bedraagt, des morgens, 
zelden minder dan go” ‚ en rijst des middags 
tot 87° (c de 

Dat in de bovenlanden bezuiden Batavia 
en in de hoogere landen van Java, eene veel 
meer gematigde luchtsgefteldheid plaats heeft, 
is al mede reeds voor “lang aangeteekend: de 
ftand van den Thermometer werd bevonden 
59° in de bovenlanden (d 5 doch men heeft 
vervolgens vrij aanmerkelijker graden van 
koude op de onderfcheidene hoogten van Ja- 
va waargenomen, b. v. 45° op eene hoogte 
van omftreeks 4ooe voeten, gelegen ten zui- 
den van Samarang, en zelfs 27° of 26° en 
dus eenen ftand beneden het vriespunt op den 
berg Sindoro, gelijk dan ook op zoodanige 
hoogten van Java ijs is waargenomen {e). … 

Te Djocjocarta heeft de heer H. B. Henke, 
heelmeester aldaar, federt verfcheidene jaren, 
hin drie malen daags, den ftand van den 

Bae 

Cé.) Aldaar deel II., aanh. bl, 65. (c} Almanak voor 

Noderl, Indie, (#) Verh. IT, 45. (e) Raffles Hist. ol Java 
1, 3E Verh, VIII discourfe, bl. 27 nota p 
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Barometer en Thermometer waargenomen. De 
werktuigen , waarvan hij zich bediend heeft, 
zijn door “olland te London vervaai digd: 
Uic zijne aanteekeningen, die hij de goedheid 

gehad heeft mij federt September 1817 tot 
heden, en dus gedurende drie jaren mede te 
deelen, zal ik hier het middengeral, getrokken 
uit alle zijne waarnemingen over dien tijd, 
aanhalen. Hetzelve is voor den laagften ftand 
van den Thermometer, be dus voor de och- 
tend-waarnemingen, 7oês°, en voor den hoog- 
ften ftand of de” waarnemingen op den middag, 
5753°, bedragende de gemic LA ftand, uit alle 
waarnemingen opgemaakt, 7% graden. 

De laag zette (tand, des ochtends ten 6 ure 
weergenomen, was op den «5 Julij 1818, te 
weten 61°, en de hoogfte op dienzeltden 
dag, en nog drie malen, namelijk den 9, 14 en 

November 1817 , zijnde 79°: Slechts een- 
kc den 98 October 1817, was het kwik 
op den middag tot “g gr. gerezen. 

De ftand van den Barometer is volgens de 
aangehaalde opgaven 29 duim 9% à LO lijnen 
Ene. te Batavia, en te Samarang 29”, 7 à 8”; 
echter wordt toch ook , ten aanzien der laatst 
genoemde plaats, eene rijzing tet 29’, 9'”, 
bij aanhoudend droog weêr, en bij ftormach- 
tig weêr, eene daling tot 29”, 5” opge 
geven (f). 

Te Djocjocarta is, volgens de zoo even aan« 
gehaalde waarnemingen van den heer Menke, 
de hoosgfte ftand van den Barometer des och« 
tends doorgaans 29 duim 6 a 6% lijneu Eng. ; 

Gj) Almanak, 

A 3 flechts 
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flechts eenmaal, in Augustus 1818 , bedroeg 
dezcelve 29 duim 6} lijnen; de laagfte heeit 
plaats op den middag, zijnde het middenge- 
tal og duim 44 lijnen; het middengeral, ge- 
wokken, vit. de waarnemingen, des avonds ten. 
8 ure. gedaan, bedraagt 29 duim en 5 lijnen, 

De. waargenomene uiterften van den Baro- 
meter- {tand zijn 29. duim 3 lijnen en 29 duim 
6% lijnen, en dus een verfchil van 3% lijnen, 

De meeste daling van. het kwik in den 
Barometer is in den regentijd, de meeste rijs 
zing in het drooge jaargetijde waargenomen. 
Men heeft echter tot hiertoe nog weinig 

van den Barometer gebruik gemaakt met het 
oogmerk, om de. verfchillende on gedeeltelijk 
zeer. aanmerkelijke hoogten , tot welke de 
grond van Java zich op vele plaatfen boven de 
zee verheft, te bepalen; en daar elke andere 
wijze van hoogte-meting met nog meer moeije- 
lijkheid gepaard: gaat, zoo hebben wij ook, 
aangaande dit gedeelte der, aardrijkskundige ge- 
fchiedenis van Java, nog naauwelijks eenige 
kennis verkregen, en men heeft zich in de 
berekening dier hoogten meestal tot gisfingen 
moeten bepalen. 

Zoo wordt, b. v. de hoogte van den 
berg Gedé gegist bijna 8ooo voeten boven 
de. zee. te bedragen, nadar de Megamendon, 
door eene waarneming met den Barometer, 
bevonden was 3906 voeten hoog te zijn (2). 

Slechts van zeer weinige bergen van Java 
Wordt de hoogte bepaaldelijk opgegeven, 

nae 

Ce) Deel 1, bl. ar 
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namelijk van den Arduna of Endro Kilo, in 
het oostelijk gedeelte van het eiland gelce 
gen, bedragende, volgens opgeve van den 
heere Raffles (h), 10614 voeten, en die 
van den Bantamfchen berg Goenong Karang 
5263 Fngelfche voeten. Een, nabij den 
eerstgenoemden gelegene, zwavelberg de Wa- 
Hirang heeft, ingevolge de waarnemingen, 
met eenen Barometer op denzeiven door eeni- 
ge Reizigers gedaan, eene hoogte van 1026@ 
voeten (4). | 

Dat deze bergen echter nog niet de hooge 
ften van Java zijn, mag men uit de hiervoren 
opgegevene waarneming van vorst op den 
Sindoro befluitens want rekenen wij flechts 
den laagften ftand van den Thermometer, zoâ 
als dezelve op Java des nachts aan zee wordt 

waargenomen, namelijk 74°. , en het vriespunt 
of 32°. F. op den Sindoro , en dus een verfchi} 
van 42°; en maken wij hierop de waarneming 
toepasfelijk van def, vermaarden von Hume 
boldt(k), volgens welke met eene hoogte rele 
kens van 1et,r halve raeden (franíche toifes } 
de warmteeenen graad Reaumur minder wordt, 
dan geeft zulks voor den Sindoro eene hoogte 
van #3587 Parijche, of 14484 Engelfche 
voeten. 

Fen zoo aanmerkelijk verfchil in de hooge 
ge van den grond moet natuurlijk eene niet 

minder groote verfcheidenheid van luchtsgee 

fteldheid, en van natuurlijke voortbrengfelen 
ten gevolge hebben; en inderdaad, men kan 
ee Ee eneen renesse. 

Ch) Deel KE. p. rr. Cé) Ba:. Courant, 1819, Sept. 
Be Ei CA Meuzie Gilbert, Annalen der Phyúk, Deel 240 
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zich door het beklimmen van eenen berg 
dikwijls binnen den tijd van weinige uren in 
onderfcheidene klimaten verplaacfen, hetwelk 
dan met eene zoo groote afwisfeling van voor- 
werpen gepaard gaat, en waarbij zich vooral 
aan den opmerkzamen natuuronderzoeker eene 
zoo ruime ftoife tot navorfchingen aanbiedt, 
als in het lager land het dooïrzizen van in 
breedte zeer verre van elkander afgelegene 
gewesten niet zoude opleveren. 

Het is dus zoo wel in vele andere opzigten, 
als ook in het bijzonder voor het nader on- 
derzoek der natuurlijke gefteldheid van Ja- 
va, en tèr verkrijging eener meer volledise 
keunis der voortbrengfelen van dit Eiland, 
van aanbelang, dar de hoogten der onder- 
fcheidene bergen aldaar bepaald en bekend 
worden. | 

Deze kennis ftond te zeer in verband met 
het onderzoek, hetwelk ik mij op mijne rei- 
zen over Java had voorgefteld, dan dat ik 
niet zoude getracht hebben, daaromtrent eenig 
onderrigt te verkrijgen. Ik heb met dit oog- 
merk nimmer verzuimd, op de onderfchei- 
dene plaatfen, die ik bezocht heb, den fland 
van den Thermometer en Barometer aldaar 
op verfchillende tijden van den dag aan te 
teekenen, en dezelfde werktuigen bij het be- 
klimmen der bergen mede te nemen, ten ein- 
de den graad van drukking der dampkrings-lucht 

aldaar te kennen, en daar naar de hoogte dier 
plaatfen te bepalen. 

Het is echter verre, dat ik zoude vermee- 
nev, dat de uitkomst, die mijne waarnemin- 
gen hebben opgeleverd, reeds dien graad 

van 
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van hi en naauwkeurigheid zoude heb 
ben verkregen, dat daardoor een verder on- 
derzoek was overbodig geworden. Eik toch, 
die zich met foorzgelijken arbeid heeft bezig 
gehouden, en eenigzins bekend is met de 
zwarigheden , die zich daarbij opdoen, zal van 
eene eerfte proef niet dan eene aannadering 
tot de waarheid kunnen verlangen; de damp- 
kringslucht is eene zoo ligt aandoenlijke en 
zoo zeer veranderlijke vloeiftof, de omftan- 
digheden alle, welke derzelver gefteldheid, 
vooral op het gebergte, kunnen veranderen, 
zijn nos zoo weinig bekend, dat het nog niet 
wel mogelijk is, van eerst begonrene waar= 

nemingen eene geheel onfeilbare uitkomst te 
verkrijgen. 

_ Zal men op de waarnemingen aangaande 
de drukking en verdere gefteldheid van den 
dampkring, ftaat kunnen smaken, dan ís her 
bovenal noodzakelijk, dat men zich op alle 
mogelijke wijze van de nauwkeurigheid der 
werktuigen, die men gebruiken moet, ver- 

zekere. Hert is riet gemakkelijk, vooral in 
Indië, en op reis, dit vereischte altijd te ver- 
vullen. Zelfs de beste reisbarometers onder- 
gaan met den tijd door het dragen, fchuddea 
en gedurig gebruik, gelijk ook door de af- 
wisfeling der weêrsgefteldheid, eenige veran- 
dering; het is onvermijdelijk, dat niet ten 
Baden eenige vochtigheid of lucht in de Ba- 
rometerbuis indringes men is dan genood- 
zeakt, den toeftel uit een te nemen, en het 
kwik in de buizen wederom uit te koken, en 
men kan dikwijls niet dan met veel moeite „ 

A 5 be 
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het werktuig tot den vorigen ftaat van naauwe 
keurigheid terug brengen. 

Van de Thermometers zoo wel als van de 
Barometers, welke ik tot mijne waarnemingen 
gebruike heb, waren fommige in Holland, 
andere in Engeland vervaardigd. De There 
mometers hadden de Schaal van Fahrenheit, 
doch ftonden de lngelfchen doorgaans eenen 
graad lager dan de Hollandfchen, hetgeen , zoo 
ver ik heb kunnen nagaan , vrij algemeen plaats 
heeft. In mijne aanteekeningen heb ik, om 
redenen, de temperatuur, door de Engelfche 
Thermometers aangewezen, opgegeven. 

De Barometers waren alle zoogenaamde 
berg- of reisbarometers, waarin her kwik op 
eenen bodem van leder rustte, die in de En- 
gelfche Barometers kon worden aangefchroefd, 
zoodat, na het gebruik van het werktuig, de 
buis door opfchroeven geheel met kwik kon 
opgevuld worden. 

Aan de Hollandfche Barometers was de 
fchaal in ftrepen (millimeters), aan de En- 
gelfche werktuigen in Engelfche duimen, en 
dere wederom in tienden en twintigften vere 
deeld; op beiden was een nonius vastge- 
maakt , waarmede men op de meterfchaal de 
tienden der ftrepen, op. de Engelfche Schaal 
de duizendften der duimen gemakkelijk koa 
aftezen. 

De holte der buizen, en dus ook de kwike 
kolom, had in beide foorten van Barometers 
nagenoeg dezelfde wijdte, namelijk van drie 
ftrepen, zij waren dus merkelijk naauwer, dan 
geelal bij de gewoone Barometers plaats heeft, 

Tot bepaling der onderfcheidene hoogten 
à vaa 
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wan het land boven de zee was het vooral van 

aanbelang, den juisten fland van den Barome- 
ter aan zeeftrand te bepalen; het is bekend, 
dat dezelve onder of nabij de Linie iets min- 
der bedraagt dan in de gematigde luchtftreken. 

In de gematigde luchtftreken is de gemid- 
gelde ftand van den Barometer, ingevolge de 
meeste en naauwkeurigfte waarnemingen (/), 
bij 32°. Fahr. temperatuur, 28.118 Pa- 
rijfche, dat is, 29.966 Engelfche duimen, 
of 761. Nederlandfche ftrepen ( millimeters ). 
In heete gewesten daarentegen is dezelve 
flechts 28°’ o2o Fahrenheit of 29”562 Engel- 
che. of 758,4 ftrepên (ma). 

Vergelijken wij- hiermede de baven aange 
- haalde waarnemingen te Batavia gedaan, vol= 

ens welke de gemiddelde temperatuur 80°. 
Pahrenhei „en de gemiddelde barometerftand 
29” gk’ of 29.780 Engelfche of 756.4 ftre- 
pen bedraagt; en wordt deze laatstgenvemde 
{tand voor het vriespunt, of 32°. Fahrenheit, 
gelijk hiervoren, berekend, dan geeft zulke 
eene Barometerlengte aan zee, van fleches 
29” 633 Engelfche of 752.6 ftrepen, hetgeen 
dus o”e29g of 5.8 ftrepen minder zoude zijn, 
dan“elders is waargenomen. 

Hoewel ik mij tot hiertoe zelden eenen 
langen tijd aan het zeeflrand op Java heb op- 
gehouden, heb ik toch aldaar met mijne werke 
tuigen eenige waarnemingen gedaan; de uit- 
komst daarvan is, dat de gemiddelde warmte 
der lucht in de fchaduwe gelijk is aan 82°, 

Fahe 

TCL) Gilbert, Annalen der Phyûk „ B. 42. £ 4200 
(”) Toa. pl, B 32. S. 252 
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Fahrenheit, en de gemiddelde ftand van den 
Barometer 760 flrepen of 29.922 Engelfche 
duimen hetwelk voor het vriespunt berekend 
29” 769 Engelfche of 756.1r ftrepen uitmaakt, 

Mijne waarnemingen geven dus almede nog 
eenen {tand van 2.3 ftrepen minder op dan 
die van anderen; doch wanneer men in aan- 
merking neemt, dat mijne barometerbuizen 
vrij veel naauwer waren, dan gewoonlijk plaats 
heeft; en dat dus debrilven fterkere aantrek- 
king op het meraal, gelijk van de haarbuisies 
bekend is, eene meerdere rijzing van het kwik 
zal belet hebber dan verdwijnt dat verschil 
nagenoe: geheel ; immers proeven hebben doen 

zien, dat in eene glazen buis van 1, 13 linen 
wijdte het kwik ruim anderhalve lijn lager ftaat 
dan in wijdere buizen. 

Wij mogen dus voor den waren gemiddelden 
ftand van ‘den baromeier aan zee te Batavia, 
berekend voor eene temperataur van 320 F, 
veilig aannemen 29° 843 Eng. of 758 
ftrepen. 

Het is bekend, dat de kwik-kolom der baro- 
meters in landen, onder en nabij de evennachts 
hijn gelegen, flechts eene zeer geringe rijzing 
of daling ondergaat, en dat het grootfte ver- 
fchil tusfchen beiden naauwelijks een paar lij- 
nen bedraagt, terwijl het verfchit op plaatfen , 
meer van de linie verwijderd, ‘eenige duimen 
kan beloopen: Het eerstgenoemde is voor de 
hoogte- metingen tusfchen de keerkringen 
eene zeer gunftige omftandigheid, alwaar zich 
dus gemakkelijker dan op plaatfen, nader bij de 
aspunten gelegen, eenparige en overeenftem- 
mende waarnemingen laten verkrijgen. 

Zeer 
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Zeer duidelijk, daarentegen, laat zich in de- 
ze luchtftreken de dagelijkfche verandering 

} den Barometer-ftand waarnemen. Uit een 
groot aantal van wearnemingen, doer mij nabij 
Batavia (te Rijswijk) en ve Buitenzorg gedaan, 
mag ik gaen dae het kwik in den baro- 
meter aldaar regelmatig tweemalemr in een 
etmaal rijst en daalt; met zonsopgang namelijk 
begint hetzelve te rijzen, tot 1o-11 uren, im 
den voormiddag, waarna het vervolgens daalt 
tot 4-5 uren in den namiddag, hierna rijst het 
kwik wederom tot 1-9 uren in den nacht, 
waarop het wederom daalt tot omtrent zons 
opgang; echter is de rijzing in den voöOrmiddag 
fterker en duidelijker, dan in den voornacht: 
zoo ook de daling ín den namiddag meer dan 
in den nanacht. 

Het grootfte verschil tusfchen zoodanige da- 
gelijkfche veranderingen bedraagt 2, 75 ftre: 
pen, doch is doorgaans iets minder. 

Ten voorbeeld van dezelve diene de gemid- 
delde ftand van Thermometer en Baromerer, 
opgemaakt uit eenige te Buitenzorg gedane 
waarnemingen. 

voorm, 6 ure Therm. 71° Barom. 736 ftr. 

IO-II PARE Ed 5 Eren 

namidd. 4 5 » EE) 83° 23 Álle 

GruRelts- 8 ease a 0 TAG 

Vergelijkt men deze waarnemingen met die van 
anderen, dan ontwaart men een aanmerkelijk 
verschil; In zuid America werd de dagelijk- 
fche hoogfte ftand van den Barometer door de 
la Condamine en von Humboldt des ochtends 

ten 
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ten 9 ure waargenomen: doch hier heeft de- 
zelve onmisbaar tusfchen to-11 ùren plaats, 
hetgeen meer met de waarnemingen van Tours 
ton , te Surinamen gedaan, overeenftemt (x). 

Bij alle mijne waarnemingen in het gebergte 
heb ik mij van twee gelijkloopende Thermome- 
ters bediend, waarvan de eene naast de baro- 
meter - huis en met dezelve in eenen gemeen- 
fchappelijken koker bevestigd was, terwijl de 
andere geheel vrij in de open lucht in de fcha- 
duw was opgehangen, en wanneer zich eenig 
verschil in den {tand van beiden vertoonde, 
dan werd de meerdere of mindere uitzecring, 

„welke de kwik - kolom van den Barometer, ten 
gevolge van dit verschil, had ondergaan, over« 
eenkomftig met de temperatuur, die de Ther- 
mometer in de open lucht deed kennen, be- 
rekend, en alzoo de Barometer- hoogte zooda- 
nig aangenomen, als zij zoude geweest zijn, 
wanneer zij met de vrije lucht eene zelfde 
temperatuur gehad had. De waarneming, dat 
het kwik met elken warmte-graad der fchaal 
van Reaumur zzzs, van deszelfs volume worde 
uitgezet , diende tot grondílag dezer herlci- 
ding. 

In de hierbij gevoegde tafel, die de hoogte 
der voornaamfte door mij bezochte plaac{en in 
nieuwe Nederlandfche ellen (metres), en in 
Engelfche voeten doet kennen, zijn tevens de 
gronden bevat, waar op de berekening dier 
hoogten berust, namelijk vooreerst de tempe« 

Ta 

C-} Verzel. de verh, van den Hoogl. van Swinden in de 
Verh. der eerfte klasfe van het Helle Änftin van wetenfch. 
&nz. deel LI. bì. or volg. 
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ratuur, in graden van den Thermometer van 
Fekrenheit aangeduid, en daarna de ftand van 
den Barometer, dien ik zoo wel naar de nicuwe 
Franfche en thans ook Nederlandfche maat in 
ftrepen (millimeters), als ook in Engelfche 
duimen en duizeneften van duimen heb opge 
geven. N 

Aangaande deze opgave van temperatuur en 
drukking der lucht moet ik-nog aanmerken, 
dat dezelve niet volkomen op eene gelijke wije 
‚ze heeft kunnen gefchieden. Immers op 
plaatfen,; alwaar ik mîj eeren geruimen tijd 
heb orvgehouden, heb ík uit eene reeks van 
waarnemingen de gemiddelde warmte en druk- 
king der lucht aldaar kunnen berekenen; doch 
op “plaacfen, alwaar ik fleckes korten tijd ver« 
toefd heb, b. v. op de toppen van hooge 
bergen. heb ik mij met weinige of zelfs 
met enkele waarnemingen moeten verge- 
noegen: van bier die weinige evenredigheid, 
welke mijne lezers tusfchen de temperatuur 
en de hoogte van fommige plaatfen in mijne 
opgave zullen ontwaren, zoo dat van eenen 
hoogen berg fomüjds eene hoogere tempera- 
tuwr dan van eenen anderen lageren wordt op= 
gegeven, het geen aan de verfchillende weêrse 
gefteldheid ten tjde der waarreming op de on- 
derfcheidene plaatfen, en aan het verfchil van 
den dagtijd, waar op de waarneming gefchieds 
de, moet worden toegefchreven. Het lijdt 
geen twijfel, of deze onevenredigheid zoude niee 
beftaan, wanneer ook van zoodanige plaatfen 
de vemiddelde Thermo mrerer- en Barometers 
ftand, uit een groot aantal var waarnemingen 4 
bad kunnen worden opgegeven, jn 

€ 
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De berekening der hoogten is gefchied, 
door middel der ’Logarithmen, van den ftand 
van den Barometer aan zee en op de plaats 
der waarneming, en door vermenigvuldiging 
van hect verfchil met de hoogte der gezamen- 
Fjke lachtkoiom, die bij 32° Fahrenheit, 
met eene kwikkolom van 28 Parijiche dui- 
men in evenwigt flaat, zijnde 24489 Parij- 
fche voeten. 

Doch deze laatstgenoemde hoogte veran- 
dert naar mate der uitzetting, die de lucht, 
door eene meerdere warmte dan die van 32°- 
Fahrenheit, ondergaat; en daar alle mijne 
waarnemingen bij eene zoodanige meerdere 
warm:e gedaan zijn, zoo is deze meerdere 
uitzeing berekend naar het middengeral der 
temperaturen aan zee en op de plaars der 
waarneming, en ingevolge de vermeerdering 
van volume, die de lucht en het kwik met 
elken graad Reaumur ondergaan, zijnde zis, 
voor de eerfte, z3z5 voor het laacfte, en het 
verfchil tusfchen beide 0,00477. 

Ik heb mij daartoe bediend van tafelen, 
welke ingevolge de opgegevene grondftellin- 
gen vervaardied zijn, en tot welker gebruik 
de heer Hele Beurenberg de aanleiding heeft 
opgegeven ’6). 

De berekende hoogte van aanmerkelijk hooge 
bergen, gelijk de Gedé, de Salak en de 
Patoeha, heb ik nog een weinig moeten ver- 
meerderen, zoo wel uit hoofde der vermin- 

der- 

(5) Befchreibung eines einfechen Reisbarometers:; mebst 
&ner anleitung zur “leichten berechnung der Berghöhen, Das- 
Bld, Ieri ad 
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derde aantrekkingskrecht in zulke hooeten, 
als ook om dat de zwaarte der lacht veron- 
derfteld werdt, iets minder nabij de evennachts= 
lijn te bedragen, dan op eenen meerderen 
afftand van dezelve. 

Echter bedraagt dit bijvoegfel niet veels 
ik heb daartoe genomen voor den Gedé 49, 
voor den Salak 38, en voor den Patoeha 
40 Parijfche voeten. Tot opheldering van 
het gezegde zal ik thans nog door een voor- 
beeld de gebezigde wijze van berekening op- 
geven. | 
Op den 19 April 1919, ftonden op den 

berg Gedé, en wel op den zuidelijken top 
Seda Ratoes genaamd, bij betrokken en regene 
achtig weêr, op den middag, de Thermomek 
ter op 56° Fahrenheit, en de Barometer op 
551 ftrepen of eo”37 Parijfche duimen. 

De gemiddelde ftand van beide werktuigen 
aan het zeeftrand is Therm. 82°, Barometer 
28,07 Par. ; 

Logar. 28” 07 == 989970 

Logar. 20” 37 == 619238 
zene 

verfchil 320637 
De gemiddelde warmte 

der lucht bedraagt 69°. F'. 
hetwelk geeft voor de | 
hoogte der lucht . « » » 26 405 

Die vermenigvuldigd met en 
het voorgaand verfchil geeft 8466419985 

B Voor 



18 Gefleldheid der Bergen in 

Voor de verminderde 
zwaarte der lucht wegens 
de meerdere hoogte …. … …. 26 

Wegens de geringe 
geographifche breede , ‚ . 23 

8515 Parijche 
of 9075 Eng. voet, 

Behalve de waarnemingen aangaande den 
ftaat van den Thermometer en Baromerer in 
de lucht, heb ik al verder op hooge bergcu 
den graad van warmte van het kokende water 
opgereekend, waardoor almede de graad van 
drukking der dampkringslucht kan gekend 
worden, 

De warmte, namelijk, van het kokende 
Water op den Gédé was 194°. Fahra 

Patoeha hb EDE 0 nj 
Satak 93 lt 99°. id 

Malabar we. SOON jp 
Telage bodás „, 204%. „„ 

Rekent men nu dat de warmte van het ko- 
kende water aan zeeftrand ere°®. bedraagr, dan 
geeft de vermindering van elken graad warme 
te vân het kokend water eene. hoogte aan, 
op den Gédé van 153. 6 Nederl, ellen of meters 

Patocha » 15O0.4 3, EE) » 
Salak s> 168. [ 53 bel Gi 
Malabar » Ì 6S.2 bid JN »7 

Telaga bodas „ 209. t si pn 
of door_elkander gerekend, voor elken graad 
Fahrenheit 169,9 Nederlandfche ellen of mee 
ters, en voor elken graad der nieuwe, ia roa 
graden verdeelde, Schaal (#rermonzètre ces 
vigrade ), 302,7 Nederland{che cllen. 

Vol 



dt Preanger Regentfchappèn. 15 

Volgens den Heer von Humboldt bedraagt 
het, op cene hoogte van Zooo meters, voor 
ciken graad der laatstgenoemde Schaal; 304 
meters DE Pp). 

Onverklaarbaar is mij bij de aangehaalde waare 
nemingen de groote afwijking, die de Telaga-boe 
das, vergeleken met de andere bergen, oplevert. 

Het zal niet ongepast zijn, hier nog aans 
saande het gebergte, waárvan de verfchil- 
lende hoogte tot dus verre het onderwerp 
dezer- verhandeling is geweest, eenige bije 
zonderheden te laten volgen, die met het 
voorgaande in verband flaan, en al verder de 
gefteldheid vam dat geberste doen ‘kennen. 

Aangaande de zuiver rheid der lucht, heb ik 
ep de hoogften der voornoemde bergen al- 
mede eenige proeven in het werk gefteld;, 
zoo wel door middel van het Sa/petergas àls- 
ook met den Fontanafchen ZEudiometer. Ik 
heb daardoor echter geen verfchil van de gee 
wooue zamenftelling der dampkrings- - lucht 
kunnen ontdekken. 

De Heer Horsfteld heeft den berg Gedé 
ook beklommten, en aldaar den ftand van twee Mi 

Baromerers aangeteekend; de ‘eene toonde 
at’. 52, de andere ar”. 49 Engelfch, op 
den middag, bij 59°. Fahrenheit, hetgeen 
dus, met mijne waarneming vergeleken, een 
verfchil van o”. e1. oplevert, en eene meere 
dere hoogte van 59 Nederlandfche ellen (me- 
tres) of 193 Engelfche voeten zoude aanduie 
den. 

CP) Veyage, Vel, L. Esfai fur la Geographie des plantes , 

Pp. 1l4e 
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De rigting en uitgeftrektheid van het ge- 
bergte, waarvan wij fpreken, kan cenigzins 
blijken uit de Kaarc, door den heer Raf) es 
mer deszelfs befchrijving van Java uitgegeven, 
Het is namelijk die keten van bergen, “die, op 
pagenoeg tien mijlen afftands en ten zuiden | 
van Batavia met den Gedé en Salak beginnen- 
de, zich vervolgens van daar in onder fcheidene 
bogten en takken züidelijk en zuidoostelijk 
uicftrekt, ea met den hoogen Tjikoraai op 
4} 5 mijlen afflands van het Zuider zeeftrand 
eindigt. Zeer verkeerdelijk zijn daarentegen 
fommige bergen van die keten op de aange- 
haalde kaart benaamd en geplaatst; zoo is, 
b. v. de Patoeha (Baduwa) geenszins die- 
gene, die op de kaart onder dien naam worde 

aangeduid, en dewelke de Tombak Roejong 
is; de Paroceha ligt veel zuidelijker, en is 
die berg, welke op de kaart gezien wordt 
als de uiterfte punt van den open driehoek, 
binnen welken ten Noorden het Diftrict Tji- 
fordari is gelegen, en ten oosten waarvan 
zich eene rij van bergen naar den Tiloe uit- 
frreke. Geheel verkeerd îs al verder op die 
kaart de ligging van den Sumbong en Malabar 
opgegeven. “De Malabar ligt geheel ten OOs- 
ten van den Tiloe, en deszelfs voer ftrekt 
zich tot hee dorp Banjaran uits de Sumbong 
is geenzins wsfchen dic Dorp en den Mala- 
bar, mear aan de tegenovergeftelde zijde ten 
Z. O. van den Malabar gelegen. Met zeer 
veel naauwkeurigheid is daarentegen ons ge: 
gest gebergte opgegeven op eene groote afzon- 
eerlijke, niet uitgegevene Kaart der Preanger ee 

Ree 
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Regentfchappen, die door wijlen den Et. Koe 
loncl Beetjes is vervaardigd. 

Hoewel dit gebergte en de grond daartus- 
fchen zeer onderfcheiden in hoogte is, zoo is 
toch ook de-laatstgenoemde overal nog aanmer 
kelijk boven de zee verheven; dezelve neemt 
aan beide zijden met eene zeer fterke helling 
af, ten Z. W. tot in zee , ten N. O. in eenen 
uitgeftrekten kom, wiens bodem: zeer heuvel- 
achtig is, en die meer noordelijk door eene 
andere keten van bergen worde ingefloten, 
welke zich almede van den berg Gedé af, 
doch Noordoostelijk uitftreke, en zich naar- 
her N. O. al meer en- meer van ons zuidoos-. 
telijk gebergte vérwijdert. Een groot aantal 
rivieren voeren ter weêrszijde van dit laatfte 
het water af, en wel ten zuiden naar zee, 
doch ten noorden vereenigen zich bijna alle 
met den Tjirarom, die nabij den Sumbong ’ 
ontfpringt,. en nagenoeg in het midden dee 
voorzegde vlakte tusfchen beide bergkerenen , 
noordwestelijk afloopt. Slechts van de uirein- 
den van hee gebergte wordt het water door 
andere rivieren , van het noorwesteinde door 
den Tjilowong en Tjidant, wan het zuidoost- 
einde door den TFjimanok afgevoerd. 
Daar het rotsgefteente van dit geheele ge. 

bergte reeds door de gedurige inwerking van: 
lucht en- water ontbonden, en drarenböven. 
nog op vele plaatfen door enderaardfche vu- 
ten, zwaveldampen enz. verftoord en ver- 
teerd wordt, zoo wordt van hetzelve gedu 
rig, vooral bij zware ftortregens, en în det 
regentijd, eene aanzienlijke hoeveelheid gronds 
naarhet lager land en naar zee afgevoerd, Zoo. 

B3 dae: 
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dat eene trapsgewijze en gedurige afneming- 
van het gebergte plaats heeft. 

Het voorname gefteente namelijk ‚ waaruit dít 
geheele gebergte beftaat, is dat gefteente „hete 
welk onder den naam ven Basalt bekend is; 
de hoogere bergen althans beftaan geheel uit 
hetzelve, en deze basalt is al vaster en onver- 
mengder, naarmate de bergen daaruic zamen- 
gefteld hooger zijn. 

Zijn de bergen lager, dan is ook de basalt 
minder digt, zabigae van korrel en porph'erach- 
tig, dat is, met grootere ftukken van andere 
fteensoorten vermengd. als Veldspaar, Kwarts, 
kristallen van Hoernblende ‚ Zwavelkies, Olivies 
en andere, den basale veelal verzellende, zelt- 
Standigheden. | 

De zuivere basalt zelf verfchilt daarenboven 
zeer in zamenftelling ; die van een gedeelte van 
het Malabarfche gebergte b. v. is zoo fterk 
ijzerhoudend, dar dezelve reeds op eenigen 
De and de magveetnaald in beweging brengt. 

en tevens zelf magnetisch is, 
Bijna alle de hooge toppen van die basalt- 

gebergre vertoonen zich in de gedaante van 
{lompe kegels, welke veelal in derzelver lerg- 
te door diepe kloven verdeeld zijn; naar bo- 
ven nemen deze kegels al meer en meer in 
fteilte toe, en worden al moeijelijker te be- 
klimmen, hoemeer men nader bij de toppen 
opgaat. 

De masfa dezer bergen is zelden doorgaande 
of geheel zamenhangende, maar mees:al uit 
onregelmatige, overeindftaande ot ook wel 
fchuinsliggende of gebogene zuilen zamengc- 
fteld; deze zuilen vertoonen in lengte, dikte, 

rig- 
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rigting , in het getal en in de meerdere of mime 
dere regelmatigheid der vlakten en hoeken 
eene zeer groote verfcheidenheid ; zoo ook zijn 
derzelver rijen of onmiddelijk de ecne op de 
andere geplaatst, of door los daartusfchen lig- 
gend gefteente van elkander gefcheiden. 

Deze zamenftelling is alleen zigtbaar op 
plaatfen , alwaar zware inftortingen van het ge- 
bergte, gelijk op den Gédé en “Patoeha, langs 
de wanden der kraters, hebben plaats gehad, 
of alwaar zware rivieren deze rijen van ‘basale 
kolommen kaal gefpoeld hebben. 

Vuur is nagenoeg overal in het enal 
van dit gebergte werkzaam; deszelfs uitwerk- 
felen openbaren zich op vele plaatfen aan de 
oppervlakte, en bijna op alle bergen vinde 
men de blijken van groote verwoeftingen cn 
inftorti tingen, door hetzelve te weeg schragt. 
Meestal zijn de grootfte openingen, waardoor 
zich de verbrande en verhicte ftofe ontlast of 
weleer ontlast heeft, op of nabij de toppen 
van het gebergte, Vooral merkwaardig zijn in 
dit opzigt de Gedé, de Patoeha, de Goentoer 
mm de Talaga-bodas, op welke bergen alle 
iduitgeftrekee en gedeekelijk nog altijd werke 

zime kraters (Kawa) worden gevonden, waar= 
ut zich zwavel en waterdampen ontlasten. 
De krater van den Gedé bevind: zich op den 
mddelften der drie toppen van dezen berg, is 
boven anderen zeer uitgeftrekt, door fteile 
ratren van basattkolommen  ingefloten, gee 

dedrelijk mer ingeftort gefteente opgevuld, en 
uit eene diepe trechtervormige kolk vere 
heffen zich gedurig zwavel - en waterdampen, 
terwijl de binnenzijden van den krater mer 

B 4 zuie 
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zuivere zwavel zijn overtrokken; de vallei tus= 
fchen dezen middelften en den zuidelijken top s 
den Seda-ratoes, is tot eene aanmerkelijke 
diepte met verbrand gefteente, puimfteen en 
Lava-asch opgevuld, waaruit de vroegere uite 
barftingen van dezen vulkaan kennelijk wor- 
den. 

De krater van den Patoeha ligt aan de zuid- 
ooftzijde, onuxrent 6oo voeten beneden den 
hoogften top dezes bergs, en hoewel zich al- 
daar thans naauwlijks eenige werking van 
vuur vertoont, is deze plaats niet minder bee 
zienswaardig. De krater zelf is eene ruime, 
nagenoeg ronde kom, aan de N. W. zijde, van 
eenen hoogen fteilen muur, die tot aan den 
top van den berg oploopt, en voorts van meer: 
of min hoog gebergte ingefloten. Dezelve is 
met een meer van wit en blaauwachtig water, 
hetwelk eenen zeer fterken zuren aluinsmaak 
heeft, opgevuld; de kanten en bodem van het 
meer zijn overal met gele zwavel overdekt, 
en cen eilandje in het meer beftaat bijna ge- 
heel wit zwavel; het ontbonden gefteente ter 
zijde van het meer is met zwavel doortrok- 
ken, en ik heb aldaer meer dan elders zeer 
zuivere doorfchijnende (lukken dezer zelfftan- 
digheid gevonden. Hoewel in dezen krater, 
behalve eenig opwellend water, geene wer- 
king noch heete bronnen gezien werden, kon 
raen toch uit het frisfche voorkomen van de 
zwavel opmaken, dat dezelve federc niet lat- 
gen tijd, en waarfchijnlijk uiet diepliggende 
heere bronnen was voortgebragt. De Patocha 
heeft hooger op den top, aan de N. W. zijde, 
nog eemen cweeden krater, die echter droog, 

LOR- 
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Zönder werking en gedeeltelijk met gewas is 
opgevuld. 

De Goenoeng Goentoer, een nog werkzamé 
vulkaan, is meer bekend door deszelfs hevige 
vitbarftingen, die nog van tijd tot tijd plaats 
hebben. Dezelve ligt nog eenigzins buiten 
de ftrekking van het algemeen gebergte, in 
eenen van hetzelve zich noordoostelijk uits 
ftrekkenden arm tusfchen de districten Tie 
manganten en Zelles. Ik heb denzelven tweé 
malen tot nabij den top, alwaar zich de krae 
ter bevindt, beftegen, eens onmiddelijk na 
de hevige uitbarfting, die op den er 24 
october "1818, plaats had, en daarna in 
1819. Hert is mij echter niet mogelijk ge- 
weest den krater te bereiken, de eerfte maal, 
vichoofde van het groot levens gevaar, waars 
aan ik door het nog gedurig afrollend gefteen- 
te was bloorgefteld, en de andere maal, door- 
dien zware mist de nadering tot den kratcr , en 
scbrek aan drinkwater een langer verblijf nabij 
den top van den uitgeftrekten vulkaan belette: 
den. Van de ontzettende menigte ftoffe , doar 
denzeiven met de laatfte ontbranding uitgewore 
pen, heb ik mij kunnen overtuigen, teen ik 
denzelven van de N, W. zijde willende nadce 
ren,en uit het zuiden van het district Mana- 
baja komende, verpligt was, gedurende een 
paar dagen door de losfe, hoog opgeworpene 
asch, en ten laatften ook ‘door een geheel ver- 
brand bosch, mijnen weg te vervolgen; de 
zijde en voet van het gebergre aan de Zuid en 
Z. O. zijde is tot eene aanmerkelijke hoogte 
met groote, zwarte, door den vulkaan ‘uitge* 
wWorpene fteenblokken overdekt. EREN 

Bs Het 
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Het gefteente van den Goenoeng Goentoer 
is reeds meer porphierachtig ot met Veldsaar 
vermengd, dan dat der overige bergen van de 
groote bergrij. 

De T elaza -Bodas in het Regenefchap Lime 
bangan heeft zijnen naam van het zwavel 
meer, dat op den tep van denzelven wordt 
gevonden; dezeive is almede merkwaardig 
door de geweldige werking van het onderaarde 
fche vuur, die aldaar plaats heeft. Behalve 
onderfcheidene bronnen van kokend water 
en hecte zwaveldampen, verheft zich uit eene 
epening in den berg eene groote kolom van 
zwavel- en waterdampen; de (loom, uit den 
diepen afgrond met zwaar gebons tegen het 
gefteente naar boven geftuwd, wordt vervol 
gens met eene ontzerrende kracht door de 
naauwe opening uitgedreven, waaruict al ver- 
der kokende zwavel opwelt, die zich al vloci« 
jende over het gefleente in het rond vere 
fprcidr. 

Het meer, een langwerpig rond, heeft eene 
middellijn van 1500 à aooo RK hijnlandfche voc. 

ten; het water in hetzelve vertoont zich even 
sis de grond geheel wit; uit de zijden van 
bet gebergte wordt veel zwavel met heete 
waterdampen afgefcheiden, verbrande boom- 
ftammen ftaan, gelijk zwarte kolommen, rond- 
om het meer, en getuigen van de ontbrandin- 
gen, die alhier moeten plaats gehad hebben. 

De Telaga -badas is al verder merkwaardig 
door eene der zijden van denzelven ten oos- 
ten, welke gedeeltelijk is ingeftort, en waar- 
vit zich een zuur water, benevens zwavel. 
houdende dampen ontwikkelen, die meer gen 

elders 
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elder3 eene fchadelijke eigenfchap fchijnen te 
bezieten. Men vinde aldaar altijd vele over- 
blijffelen van dieren, die klaarblijkelijk , het 
zij door gebruik van het water, het zij door 
inademing de ar uic dén grond opkomende dam- 
pen, gedood zijn. Zels grootere dieren blij 
ven daarvan niet verfchoond. Zonderling is 
het ook, dat de beenderen van het aldaar ge- 
doode gedierte fpoedig verdwijnen, terwijl 
de zachtere deelen en bekleedfelen nog lang 
overig blijven. 

Doch vertoonen zich op dit gebergte zoo 
vele blijken van ontbinding en verwoesting, 
door het vuur veroorzaakt, herzelve levert 
niet minder een treffend woorbeeld op van 
groote vruchtbaarheid, weelderigen groei, en 
van eene groote verfcheidenheid van voort- 
brengfelen, zoo dieren als gewasfen, Het be- 
hoort thans be paaldelijk tot hee oogmerk dee 
zer verhandeling, nog in het kort. nategaan , 
in hoe verre de afwisteling en verfcheidenheid 
dier bewerktuisde lichamen mer de ver- 
fchillende hoogte van het gebergte in verband 
ftaat. 

Het behoort niet tot deze befchouwing, dat 
wij blijven ftilftaan bij de voortbrengfelen 
van lagere, later onrtftane gronden langs hee 
zeeïtrand, noch bij die van “het reeds heoger 
heuvelachtig land, heewelk het voorgebergte 
van den meer verhevenen Bafalt- bodem uit- 
maakt, en of enkel uit eene losfe of, meer of 
min digte aarde beftaac, of cene zeer ge- 
jengde rotsfoort of kalkfteen tot grondflag 
beeft Wij betreden dadelijk de natuurlijke 
bosfchen, die den voet van het as Te 
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bergte overdekken, en die door eenen vèr 
bazend weelderigen groei, zwaar en onge- 
meen hoog geboomte, eene zeer groote me- 
nigte van flingerplanten, gelijk de grond door 
Eene diepe laag van zwarte zeer voedzame 
planten-aarde gekenmerkt worden. Op de 
bijzondere vormen van het alhier meest voor- 
komende hoog geboomte lettende , zoude 
men deze bosfchett, de Vijgen-, of met den 
inlandfchen naam Kiar a-basfchen kunnen noe- 
men, om dat hier eene zeer groote verfchei- 
denheid van boomfvorten, welke alle tot het 
geflacht der vijgen behooren, worden gevon- 
den, en welke alle door eenen ongemeen 
fnellen groei, witte fappen, week Hour, 
wijduitgeftrekte takverdeeling, uit den ftam 
voortkomende vruchten enz. gekenmerkt zijn. 

Zij maken voorzeker het grootfte gedeelte 
dezer bosfchen uit, en mogen te meer aan 
dezelven hunnen naam geven, omdat zij bij- 
na geheel aan deze lager gelegene bergbos- 
fchen eigen zijn, en ftechts eenige weinige 
foorten derzelve [ bij voorbeeld „ 'F. heters- 
hylla zich verre op het gebergte verheffen. 
De hoogere boomen, waarvan zij meest ver- 
zeld gaan. zijn vele foorten uit de familie der 
Dlelide (-Pinkoë, Surèn, Pinango, Langfar, 
enz. ) meest alle, gelijk het grootfte gedeelte 
der vijgen, onbekende of door de Kruidkundi- 
gen nog niet befchrevene foorten der geflach- 
ten Guarea, Melia enz; voorts Artocarpi, 
CA. pilofa2, elastica) Sterculiae, Sapindus 
ën Caryota. | | 

De ftammen van deze boomen alle verftrek- 
ken tevens veelvuldig tot ftandplaats van ande= 
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re , fomtijds wederom boomachtige gewasfen, 
gelijk onder‘cheidene foorten van Aralia, 
Por ycias „ Fagraea, Cisfus, Uvaria, van 
welken alle de takkige en. bladrijke flammen 
zich, gelijk vele andere Plantae parafiticge, 
Piper, Cyrtandra, Pothos, Loranthus, Vis- 
Cum enz. met de uirgeftrekte kroonen der 
hooge Vijgenboomen op eene zonderlinge 
wijze vermengen , en al verder door flinger- 
gewasfen zamengeftrengeld worden. Onder 
deze fchaduwrijke boemen wordt de tusfchen= 
ruimte der hoogere flammen door een groo 
aantal van onderfcheidene heesters en Tage 
geboomte opgevuld, als: Ardifsae, Grewic 
Llaeocarpus, “Phyllanthus, Callicarpa, Celis, 
Marurmia , heesterachtige Urticae , voorts 
wilde Pifangboomen, Heliconia Indica, Pan- 
danus, en eene groote verfcheidenheid va 
Scitamineae, terwijl eindelijk de giond mee 
vele plantgewasfen der foortrijke geflachten 
Justicia, Begonia, Ruellia, RAynchoearpus, 
Solanum Arum, en vele Orchidege over- 
dekt is. 

ets hooger dam deze vijgen - bosfchen mag 
men de Rafamala- bosfchen ftellen, omdat 
met dezen zoo fraaïjen als nuttigen boom de 
meeste vijgen reeds zeldzamer worden. De 
Rafamala is in her vijfde Deel der Verhande- 
lingen van het Genootfchap,, onder den naam 
van dltingia excelfa, befchreven; doch er 
beftaat geene reden, om denzelven van her ge- 
flacht Liguidambar af te zonderen, gelijk ook 
reeds de geurige hars, die uit de ftammen 
kan worden afgezonderd, en die een ware 
Styrax is, de betrekking tot dit geflachk te 

ts 
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te kennen geeft, Een groot gedeelte der boae 
men en gewasien, hiervoren reeds bij de vijge- 
bosfchen opgeg even, blijven dok nog voort 
curen in de Refumalg- bosfchen, welke 
reeds van verre door de witte, loodregte 
en, minder dan de vijgen, met vreemd ge« 
was begroeide ftammen, gekenfcheest worden. 
Andere “gewasfen daarentegen worden nu reeds 
veelvuldiger, gelijk vele foorten van Rot- 
ran „ vele kaan „ eene familie van ge- 
wasfen, waarvan de besfchen van Java bij- 
zonder rijk zijn, en van welke vele foorten 
zich zoo door de brosheid, als door den he- 
vigen hoogst onaangenamen ftank van het hour, 
doen kennen. Men mag rekenen reeds tot 
eene hoogte van vüf duizend voeten te zijn 
opgegaan, wanneer de rb rd 
eindigen: niet te min blijft het hood ge« 
boomte nog alttid veoreduren; zelfs ontwaart 
men nu voor het eerst cenen zeer fraaijen 
boom, die zich bijzonder door de hoogte en 
cen regten groei van zijnen flam onderfcheidt, 
de Kimarak, welken ik gis tot de Cypres of 
Sparreboomen te behooren. Nagenoeg op 
dezelfde hoogte vindt men thans ook de Pi- 
nus Marinara, alsmede vooreerst een fraai 
bloetjend Rhododendron CRhed. Javanicum ed 
de zonderlinge Nepenthes Phyllamphora, en 
het tw cebladig vaarngewas, derostichum di- 
phylleem, welk laaefte vóór eene zulke hoogte 
bijna kenfehetfende fchijnt te zijn, daar het 
zich op alle bergen, die ik bezocht heb, niet 
Jager aan mij vertoond heeft. Her Slan 
genvaarn (Ophiopteris verviciltata) is alie 
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ëe meer bijzonder aan deze hoosten eigen, 

zoo ook, en BaZ hooger, de Sonerila maculata 
Roxb. enz. 

Doch het zijn vooral de Laurierboomen, of 
liever onderfcheidene foorten, welke tor het 
plantengeflacht Laurus (Tetranthera, Tomex, 
enz.) behooren, en die bij de Inlanderen oa- 
ger den naam van Mveroe bekend zijn, waar- 
door deze hoogere bosfchen worden onder- 
Scheiden, en welke wij derhalve de Laurier- 
bosfchen kunnen noemen. _fava levert, gelijk 
aan Vijgen, zoo ook aan Laurieren cen ze 
groot santal van foorten op, die nageno:s 
alle aan de Kruidkundigen tot hiertee zijn on- 
bekend. gebleven.- Deze Laurteren bepalen 
zich echter niet alle tot dit hooger gebergte, 
waarvan ik thans fpreek ; fommige: vinden zich 
eeds vroeger, hoewel zij nimmer tot het la- 
ok vlakke land afdalens andere worden nos 
op de wgrootfie hoogten gevonden. Mier de- 
ze Laurierboomen vermengen zich onderfchei- 
dene foorten van Aikeboomsen, van welken al- 
leen de Pasfan (Quercus. Moluecea, en Qu 
Concentrica) onder de Krui dkundigen fchijnea 
bekend te zijns op deze zelfde hoogte is ook 
de Poespa (Schima INoronhe) meest veelvude 
dig, cen boom, wiens fraaije bloemen bijna 
aldijd op den bodem verfpreid liggen. Vele 
Soorten van Afelastoia, waarvan fommige tor 
hooge boomen opf{chieten, voorts eenige 

_Eugeniae, de geurige SEN CAT. ederge 

fisfima ), Nyrius , Wibi num. Rubus, en 
vele Rubiaceae, die echter Nn tot crane 
boomen opfchieten, maar meest heesters zijn. 
Fen zeer groot aantal Orchideae is bovenal 

aan 
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aan deze Laurierbosfchen eigen, zoo wel de- 
genen, die in den grond gcoeijen, bij voor- 
beeld, Limodorum, Orchis, Malaxîis, als ook 
dezulke, die alleen op de boomen huisvesten 3 
Cyarbidium en Dendrobium zijn vooral de ge- 
flachten dezer familie, die een groot aantal 
foorten aan deze plaacfen opleveren. 

Eindelijk, wanneer al hooger ook de laurier- 
bosfchen ophouden, de toppen der bergen zich 
al meer vernaauwen, de lucht ijler wordt, he: 
gewas zich onderling niet meer befchutten 
kan, de meerdere helling van den grond eene 
diepe losfe planten-aarde niet kan terughouden, 
op eene hoogte van nagenoeg 7ooo of meer 
voeten, begint ook het houtgewas al meer 
van gedaante te veranderen, kleiner en kreu- 
pelachtig te worden, deszelfs ftammen zijn 
met mosgewas overdekt, lange baarden van 
haarmos ( Usnea), hangen van deszelfs take 
ken naar beneden, alle gewasfen vertoonen 

geheel andere vormen, dan men -gewoon is 
in de laagte te aanfchouwen, en het geheel 
herinnert ons aan het Alpisch geberste van 
het koudere noorden; kromme ftammen en 
takken, kleine, lijve, drooge bladen kenfchete 
fen hier het geboomte en ftruikgewas. 

Het is“vooral de familie der heideplanten 
(Ericae), bepaaldelijk degeflachten Andramer 
da, Vaccinium, Clethra, die de meeste gee 
wasfen aan deze uiterfte, nog begroeide top- 
pen opleveren, en met welken zich nog het 
fraaije Rhododendrum retufwm, een Lepto- 
fbermum, op den Gedé en Salak, en elders 
eene Mfyrica gezellen. Deze gewasfen, uit 
gezouderd Vaccinium ferratum, het welk 

‘ aan 
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zan onze Veenbesfen (WV. Oxycoccos\ doet den- 
ken, zijn meestal nog boomgewas, hete 
welk zich door zeer vast, zwaar hout doet kene 
nen. Het geflacht der vijgen levert eene zone 
derlinge uitzondering op in eene zijner talrijs 
ke foorten (de Ficus heterophylla, een heester 
met gedeeltelijk zeer ftompe, gedeeltelijk fpitfe 
bladen), zijnde deze namelijk de eenige, die 
zich tot de hoogfte toppen der bergen opheft. 

Tusfchen deze boomen en heesters groeijen 
ook nog andere lagere gewasfen en kruiden, 
die alle meer met die der noordelijke Hora 
van Europa, dan met die der lager gelegene 
landen van Indie overeenkomftig zijn. Op en 
rordom den top -van den Gedé en dus op 
ruim gooo voeten hoogte groeit veelvuldig 
eene Kamperfoelie met gele bloemen (Lonie 
cera), een Hypericum Chet Japanfche H. pa« 
tulum zeer nabij komende), eene Bellis op 
Steng, een heesterachtig, wit Graphalium, eene 
Valeriana, door Hardwicke ( Afiact. Rec. VI, 
350) befchreven, een Ranunculus , eene Swere 
tia, eene kleine Gertiana in de lava-asch, 
die de valei tusfchen de beide toppen van den 
Gedé opvult, enz., alle planten - vormen, die 
men niet ligt in Indie, op eene breedte van 
zes graden, zoude verwachten. 

Doch hoewel wij in alle deze gewasfen 
de vormen, aan de kou-ere of gematigde luckt- 
ftreken meer bijzonder eigen , ontwaren, zijn 
dezelve toch alle foortelijk van de bekende 
gewasfen onderfcheiden.. De Arvptogamt- 
fche gewasfen alleen maken in dezen ecne 
uitzondering; vele van dezelve verfchillen in 
niets van de Europifche. Op den Parocha 

C over 
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over zoden van Veenmos ( Spkagnum) gaane 
de, zoude men kunsen wanen, naar de Nee 
cerlandfche veenen verplaasst te zijn. 

De hiervoren genoemde heesters, vooral Zac= 
einium varingefslium, afndremeda punctata, 
A. leucocarpa, Myrica Favanica, groeïjen nog 
zeer weelderig ín den witten, met zwavel-dam- 
pen doorwoelden grond, zelfs tot binnen den 
rand des kraters, waar zij gedurig van zwavel- 
damp omgeven zijn; fommige varens, als B/ech= 
num pyrophilum, Pteris aurita, overdekten 
al groeijende de randen der kokende modder- 
kolken, die den Kawa Karaha op den berg Kia- 
mis in het district Madjalaija zoo merkwaardig 
maken. Dezelfde gewasfen omboorden, toe 
in het zure water zelve hunne wortels ver= 
fpreidende, de oevers der zwavel - meeren op 
den Patoeha en Telaga- Bodas. 

Doch het is niet alleen-het hooge en bosch- 
rijk gebergte, hetwelk naar mate van deszelfs 
rijzing eene zoo. groote verandering en ver- 
fcheidenheid van plantenvormen oplevert; men 
ontwaart dezelve almede in de nog gedeelte= 
ijk bewoonde en bebouwde vlakten en val« 
leien tusfchen hetzelve, In de fraaije en wel- 
beborwde vlakte, waarin het district Zyisondart 
is gelegen, veroorzaakt het gematigd klimaat 
reeds eenen zeer laren Rijstoogst; vele vruchts 

_ boomen van het lager land, als Manga, Man- 
goestan, Doerian, Peteh, enz., komen daar 
flecht voort, of leveren naauwlijks rijpe, on= 
smakelijke vruchten op; terwijl daarentegen 
deze landftreek voor de cultuur van Europi= 
fche gewasfen bijzonder fchijnt gefchikt te zijn, 
gelijk aldaar ook reeds vele gewasfen, naar je 
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der- gematigde lucheftreken gelijkende, worden 
gevonden CUmbellate , Rumices, Menthe, 
Sambucus, Viola, Ranunculus, Pètentilla , enz.) 

_ Bovenal merkwaardig is in dit laatstgenoemde 
opzigt de lange vallei, te midden van het Malae 
barfche gebergte, door welke de rivier 7jôe 
geurre zich nederftort; de flora van het gee 
matigd Europa fchijnt bijna geheel derwaarts 
te zijn overgebragt; men vindt dâar niet alleen 
planten uit alle de reeds opgenoemde geflache 
ten van dien aard, maar men wordt daar ook 
nog door vele andere foortgelijke verrast, als 
fiydrangea, Spiraea, Buddleja, Valeriana 
Eenraurca, Jsopyrum, Carex , Sum, enz. 

Ten opzigte van het dierenrijk levert het 
hoog gebergte, naar mate van deszelfs ondere 
fcheidene hoogte, op verre na eene zoo groote 
verfcheidenheid niet op, als ten aanzien der 
gewasfen. Met de naar boven afnemende 
warmte vermindert ook-het aantal van dieren 
in diezelfde evenredigheid, en her fcheppend 
vermogen van een veranderd klimaac treke 
zich op deze hoogten niet uit tot het hooe 
ger, meer bewerktuied, dierlijk zamenftel, 
Het beftaan, en eene groote vermenigvuldiging 
van het gedierte, aan Java eigen, kan alleen 
bij eene meerdere warmte in hee lager land 
plaats hebben, en de gewaarwording van hee 
enaangenaam gevoel , door een min koefterend 
luchtsgeftel opgewekt, belet de meeste dieren 
zich van hunne. gewoone verblijfplaatfen te 
begeven. Het hoog gebergte levert daarenboe 
ven geene grasrijke weiden aan het grazend 
vee op; het verfcheurend gedierte, aan Berwelk 
het eerstgenoemde tot buit verftrekt „ moet dus 
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ook in deszelfs nabijheid zijne fchuilhoeken 
behouden; het kruipend gedierte kan uit zije 
nen aard nog minder de warme broeijende 
waterplusfen van hect lager land verlaten, 
Zelts het meeste gevogelte verheft zich niet 
verre boven de vijgebosfchen; daar de meesten 
„zich van infekten en wormen generen, en al- 
leen in het lager gebergte genoegzaam voed- 
fel kunnen vinden; echter hoort men bij het 
opgaan door de bosfchen nog lang het be- 
vallig gezang van eenen kleinen, zich van in- 
fecten generenden, vogel CMuscicapa Canta- 
trix), of het geklop der fpechten, uit holle 
boomftammen terug gekaatst; doch ten laat- 
ften volgt eene doodelijke ftilte, ten zij nu en 
dan eene Duif of Lijster door de besfen der 
Vaccinia naar de toppen der. bergen gelokt 
worde. 

Laatftelijk maakt ook de Rhinsceros eene 
uitzondering, die zich niet ontziet het einde 
van het hoogfte gebergte te beklimmen, wiens 
gebaande paden ons in digte bosfchen dik- 
werf. zijn dienftig geweest, en dien wij zelfs 
over de hoogte punt van den Patoeha en 
over den moeïjelijken Goenoeng Goentoer, 
over de fcherpe lava langs den krater, hebben, 
zien voortwandelen, — 
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TAFEL aantoonende de hoogte der voor= 

naamfte, in deze verhandeling 
voorkomende , plaatfen. 
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BESCHRIJVING: 

VAN DE 

HOOFDPLAATS 

VAR 

PALEMBANG 

D. hoofdplaats van het Palembangfche fijk  tiesinis én 
ligt op de oostzijde van het eiland Sumacra, op ere 
258’ Zuider- breedte, en 105° Ooster - lengre *° 
(van Greenwich: De Thermometer van Fah- 
renheit ftaat aldaar, des morgens, op 80°, en rijst 
doorgaans tot 92°, op het midden van den dag. 
In de maanden junij, julij, augustus en fepteme 
ter, blijft dezelve deze hoogte en verandering 
behouden. In de overige maanden, daalt de 

_ Tkermometer tot 76°, en rijst gewoonlijk niet 
hooger dan tot 85°. Het weder is zeer ons 
beftendig , en de moefons alhier minder regels 
matig dan op het eiland Java. Zware tegens 
buijen, met harde winden, komen op het on- 
verwachts op, en zijn dikwijls vergezeld van 
felle blikfemftralen en fterke donderslagen, 
Van augustus tot omftreeks april, waait de 
Wind meestal uit het Z: W., N. W.,en N. 0.5 
terwijl er alsdan doorgaans ‘fterke afrateringen 
tic de binnenlanden komen ; en alzoo zijn, ge- 
durende negen maanden in het jaar, de rivieren 
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tot genoegzaam bij derzelver oorfprong bevaare 
baar. 

Ebenvlocd In de maanden mei, junij en julij, is de wind 
der rivieren. 

Oorfprong 
van den naam 

Palembang. 

Z. O. en Oostelijk; en alsdan heett men 
meestal goed weder. De vloed begint mer half 
mei, en duurt voort tot half november. Dee 
zelve is nog merkbaar op den afstand van eene 
dagreize boven Palembang. Gedurende het 
overig gedeelte van het jaar beftaat er geen 
vloed , maar enkel ebbe, om dat de afwatering 
uit de binnenlanden alsdan zeer fterk is. Door 
deze getijën oncftaat er, vóórde hoofdplaats, ecne 
rijzing en daling in de rivier van 10 rot 16 
veert. Noch de veranderlijkheid van het weder, 
hetwelk dikwijls van het fraaiste tot het on- 
stimigfte eensklaps overgaat, noch de moce 
rasfen en kreken, die, gedurende het ehoertii 
dagelijks eenige uren droog liggen, veroorzae 
ken hier de minfte ongezondheid. Palembang 
is veeleer voor gezond te houden, en dit is 
waarfchijnlijk toetefchrijven aan de frisfche, 
fomwijlen fterke winden; aan de vele, zware, 
dikwerf verfchrikkelijke donderbuïjen; aan de 
herhaalde regens, en aan de fchoone, geftadig 
vlietende,, rivier, welke bij de hoofdplaats eene 
breedte heeft van twaalf honderd voet, en in 
het midden acht of negen vademen diepte heeft. 

Wat den naam van dit rijk betreft, valt op- 
temerken, dat omtrent de afleiding van het 
woord Palimbang meer dan ééne meening is, 
Limbang ìs een Javaansch woord, hetwelk zooe 
veel beteekent als er#s of metaal zuiveren van 
aarde of andere vreemde zelfftandigheden. Dee 
ze zuivering gefchiedt door middel van een 
andje, waarin men den onzuiveren erts in de’ 

| rivies 
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zivier fchudt en fchoon maakt. Pa is een, bij 
de Javanen en Maleïjers gebruikelijk, voorzerfel, 
wanneer zij eene plaats willen aanduiden, waar 
een of ander bedrijf of omftandigheid plaats 
heeft. Zoo, noemt men op Java 'Pa- -kapor-an 
(*) eene plaats, waar de kalk- ovens ftaan; 
P -kalong-an (S) eene plaats, waar vele vle- 
dermuizen zijn; Pa-djaga-an (t) eene plaars, 
waar het wachthuis ftaat. 

Men verhaalt, dat te Palembang, in vroe- 
gere tijden, ftofgoud en tin- erts gezuiverd 
werd. © Daar deze plaats, van de vroegfte tijs 
den af, het verblijf der Radja’'s, en vervol. 
gens de hofptaacs der Sulrans is geweest, is 
het niet onwaarfchijnlijk, dat zij het ongezui- 
verde metaal herwaaris hebben laten brengen, 
om hetzelve, door deskundigen, als onder hun 
oog en roezist te laten zuiveren, en tegen vers 
vreemding van dit produkt te waken. 

Volgens meening van anderen, is de naam van 
Palembang afkomftig van ZLemba, een woord, 
dat aangelpoelde grond beteekent. Nog ande- 
ren geven op, dat deze naam zoude afftam- 
men van Pala-abans, een Javaansch woord, 
hetwelk raod hoofd beduidt, en dac in dit land 
menfchen met roode hoofden gewoond hebben. 
Voor dit laatfte gevoelen fchijnc echter niets 
aannemelijks te zijn bijgebragt. 

De naam van Palembang Îlreke zich uit over 
het geheele rik, hetwelk laacftelijk is be- 
beerscht geworden door Schin Mach- 

moed 

C*) Kapor wil zeggen, Kalk. 
CS) Aglong, vledermuis. 
CT) Diaga, wacht houden, waken, 
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moed Badar Oe Dien, in junìj 18er door de 
Nederlandfche wapenen veroverd, en vervol: 
gens in leen terug gegeven is aan den tegen- 
Woordigen Seefoehoenan Ratoe Hoesfin Dlie 
Oe Dien, wiens oudfte zoon, onder den titel 
van Sultan Ratoe dchmat Naijam Oe Dien, 
het dadelijk bewind over het land voert. 

Deze benaming van het geheele rijk naar 
die van de hoofdplaats is eene navolging van 
het Javaansch gebruik. Op Java wordt door= 
gaans de naam der hoofdplaats aan het geheele 
rijk of de geheele Refidentie gegeven. Zoo 
wordt b. v. het voormalig rijk van Cheribon 
genoemd naar het dorp, alwaar, toen dat land 
nog cijnsbaar was aan den vorst van Mataram , 
Tjeij-ribon werd opgebragt, welk woord ver- 
basterd is, en thans uitgefproken wordt Chert- 
bon. Tjeij beteekent Waser, Ribon, Garnalen. 

. Dus beduidt Zfeij-ribon eene faus van kleine 
garnalen, welke bij de rijst wordt genuttigd, 
even als wij de foja of visch-faus gebruiken. 
Zoo is ook Tagal zon wel de naam der hoofd- 
plaats, als van de geheele Refidentie. Het 
zelfde is ook het geval met Pakalongan, aldus 
genoemd naar de plaats, waar vele vledermuizen 
zijn, en welke de hoofdplaats is. 

hok „ De hoofdplaats van Palembang ligt aan de 
van de hoofd- beide oevers van de rivier Moefie , omtrent vijf- 
Plaars. tien duicfche mijlen van de monding, alwaar. 

deze rivier Soenfang wordt genoeind, naar een. 
klein fpruicje; hetwelk aldaar in de Moefie of 
hoofdrivier uitloopt. Deze ligging is met 
overleg gekozen. Tot hiertoe, en zelfs nog iets 
meer landwaarts op; is de rivier voor de groote 
fte fehepen bevaarbaar. De hoofdplaats ligt 

noz 
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rog omtrent eene mijl beneden de uitwarering 
van de rivieren de Ogan en Kramasfan, wel= 
ke, benevens de Moef ie, de voornaamfte toes 
gangen zijn tot de Palembangfche binnenlanden. 
Van deze laacften kan dus niets af komen, noch 
iets derwaarts gaan, of het is aan de hoofd- 
plaats bekend. Beneden Palembang, naar zee, 
ontmoet men, bij het eilandje Gombora, of lie- 
ver Kambara, eene fterke verdedigingsplaats, 
juist voor de monding der rivier Peladioe. 
Hiervan heeft Soefoehoenan Machmoed Badar 
Oe Dien, zoowel in 1819, als in 1821, goed 
gebruik weren te maken, gelijk omftandig is 
te zien in het rapport van den generaal De Kock 
(*); die de fterkten aldaar geforceerd, en door 
beleid en dapperheid eene volkomene overe 
winning op den trouwloozen Machmoed Badar 
Oe Dien heeft behaald. Door deze ligging nu 
kan de hoofdplaats ook tegen alle aanvallen van 
buiten gedekt worden. 

_ Nagenoeg in het midden van de hoofdplaats, 
ftaan twee zoogenoemde Kratons, of Dalams, 
dat is, Paleizen der Sultans ($). De kleine of 
oude kraton is, volgens de overlevering , voor 
omtrent honderd jaren opgerigts de groote of 
nieuwe kraton werd eenige jaren later gebouwd, 
De eene is thans bijna “geheel vervallen. De 
laatstgenoemde is een langwerpig vierkant, ter 
breedte van 77, en diepte van 49 roeden, om- 
ringd van eenen zeer fterken, fteenen muur , die 
omtrent go voet hoog, tegen 6 of 7 voet dik 

is, 

(*) Vid, Bataviafche Courant van julij 1821. 
($) Van Ratoe, Vorst, komt Kg-ratoe-an, of bij zameune 

tekking, Kraton, verblijf s van den Vorst, 
' 

Kratons. 
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is. Deze muur is.verfterke met vier bastione, 
Van binnen zijn nog verfcheidene, gelijkfoortige 
en bijna even zoo hooge muren, met fterke 
poorten voorzien, van welke binnen muren 
mede ter verdediging zoude. kunnen worden 
gebruik gemaakt, als men reeds den eer{ten 
beftormd had. p 

Toen de generaal De Kock, in junij 1S2v, 
van dezen kraton bezit nam, waren op de 
bastions, en rondom op de muren, door hou 
ten ftellaadjen onderstut, tro flukken gefchut 
van zwaar en minder kaliber voorhanden, 
Thans dient dit trotfche gebouw tot eene woe 
ning voor den Nederlandfehen Commisfaris, 
eenige zijner onderhoorige ambtenaren, en 
eenige officieren; terwijl tevens in en om den 
Kraton eene aanzienlijke milicaire magt gelegerd. 
is. Degzelve wordt thans tot eene geregelde 
fortificatie aangelegd. 

Pe huizen in de onmiddelijke nabijheid van 
den Kraton zijn van zeer goed hout getim- 
merd (*) , vrij gemakkelijk ingerigt, en voon 
zien van fteenen rollagen, en pannem-dakens, 

doch overigens zonder fmaak “opgetrokken, 
Deze huizen dienden voorheen tot verblijf aan 
de mindere prinfen en hoofden van Palembang, 
Thans worden dezelve bewoond door Nedere 
landfche officieren en ambtenaren. 

Aan de beide kanten der rivier, zijn op het 
water, op vlotten gebouwd, huizen , aan welke 
men den naam geeft. van Rakits. De vlotten, 
waarop zij rusten, zijn van balken, doorvloche 
ten met bamboes, en aan den oever of aan 

flerk 
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C°) Het lend brengt voorwelfslijke houtfoerten op. 
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fterk  Ingehefde palen bevestigd, door middel 
van gevlochten bindrotting, dat veel fterker is 
dan gewoon henniptouw. De Rakics dalen of 
rijzen met laag of hoog water. Zij zijn of 
door drijvende bruggen met het land verbonden, 
of men gaat en komt van en aan dezelve met 
praanwtjes. Zij zijn doorgaans zamengefteld 
uit bamboes en hont; doch die van gegoede 
inwoners en Europeanen zijn geheel van hout 
opgetimmerd, en netjes gefchilderd. Zij kun- 
nen zoo groot en ruim gebouwd worden, als 
de eigenaar verkiest. De rakics der gegoede 
Chinezen zijn gemeenlijk voorzien van een 
achterhuis op een afzonderlijk vlot, met een 
ander vlot tusfchen dit achterhuis en het voor- 
huis, welk middelfte gedeelte, als het ware, 
eene binnenplaats formeert. Het achterhuis 
dient hun gewoonlijk tot keuken en huishoud- 
vertrek, en het voorhuis toc winkel en maga- 
zijn. 

Vele Europeanen verkiezen het bewonen van 
een rakiet, boven dat van een gewoon huis aan 
den vasten wal, En inderdaad zoodanig een 
vlothuis heeft veel aangenaams, Rondom in 
het ftroomend water van de rivier gelegen, zijn 
deze woningen natuurlijkerwijze koel, en daar- 
enboven aan alle kanten vatbaar voor het ónte 
vangen van frisfche winden. De nabijheid van 
het heldere rivierwater is nog daarenboven zeer 
gemakkelijk tot het oefenen van zindelijkheid, 
een zoo onon:beerlijk vereischte tot de gezond- 
heid. Hert is hoogst aangenaam, hetzij des mor- 
gens vroeg, of wel tegen den koelen avond. 
ftond, op de voorgallerij van een Europisch 
rakic te zitten. Het tafereel, hetwelk de rivier 
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alsdan oplevert, en ons dikwerf heeft vermaakt, 
is allerbekoorlijkst. De befchrijving daarvan 
zal tevens kunnen dienen , om een denkbeeld te 
geven van de dagelijkfche beweging op dit 
fchoone breede water. Er liggen tegenswoor- 
dig tien of twaalf ra- fchepen , mitsgaders , ach- 
ter en tsfchen dezelve, eenige Chinefche 
Wankangs (*), en Inlandfehe vaartuigen van 
allerlei grootte en optuiging. Honderden van 
kleine en groote, eenvoudige en verfierde praau= 
wen of Inlendfche roeifchuiten, zwerven door 
elkanderen, fteken dwars over de rivier, {nellen 
ginds en herwaarts voor bij. Sommige dienen 
tot het overbrengen van den eenen of anderen 
Inlandfchen Prins, of ander groot heer, andere 
tot het vervoeren van koopgoederen. Sommie 
ge zijn fchuitjes, om menfchen van de mindere 
klasfe overtezetten; andere zijn zwervende 
winkelties, opgevuld met allerlei foorten van 
koopwaren. Hier ziet men lijnwaden, fitfen 
en zijden ftoffen, ginds gekookte en gebradene 
eetwaren, groenten en vruchten, visch en 
vleesch. Alle deze fchuitjes kan men als zoe 

Pantjallange, vele winkels of kramen befchouwen. Niet on= 
aardig is het een pantjallang ($) te zien voor 
bij fnellen. Dit is de naam der praauwen, 
waarin de Inlandfche grooten zich van de eene 
plaats naar de andere begeven. Derzelver groot- 
te, fraaiheid, kleur, en zelfs de kleur der pa 
gasijen of riemen, zijn onderfcheiden naar 
mate van den rang der bezitters, De Vorst al- 

leen 
en en 

Â 9p, Eene foort van vaartuigen, kleiner dan de Chinefche 
jonk en , doch van gelijkvormigen bouw, 

CS) Pantjallang beteekent , {nelvarend, 
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een voert wit en Zwarts de overigen rood, 
met bijzonder gekleurde ftrepen. De Prinfen 
van den bloede voeren daarover zwarte ruiten, 
andere ook groene en gele. Op reis gaande 
voeren zij gelijke vlaggen. De lengte der pane 
tjallangs is van 40 tot 7o en 80 voet; derzele 
ver breedte van 6 tot tr en 1e voet, en het 
getal rocijers van eo tot 30. Deze vaartuigen 
hebben van onderen geene kiel. Zij zijn zeer 
vlak, en, hetgeen merkwaardig ís, uit een ens 
kel ftuk hout gevormd. De ontzaggelijk zwae 
re boomen, waarvan de pantjallangs gemaakc 
worden, moeten met groote moeite uit de nae 
bijheid der bergen in de binnenlanden naar bee 
neden worden afgevoerd. De flammen worden 
uitgehold, en daor middel van vuur verder uite 
gebreed, vervolgens in deze vitgewckene, gee 
dwongene gedaante „-door invoeging van dwarse 
balken, ftaande gehouden. ‘Over deze dwarse 
balken korac eene vloering van bamboes, niet 
Verder dan eenen halven voer beneden den rand 
van het boord, hetwelk aan de buitenzijde ook 
weinig meer dan zes duim ‘boven het 
water uitfteekt. De achterfte helft van ‘hee 
vaartuig-is met een dak overdekt, en op rcis 
„gaande fluit men hetzelve aan beide zijdens 
Het achterfle vierde gedeelte van ‘het vaartuig 
dient tot flaapkamer , en is van voren met gors 
dijoen diet. Het tweede vierde gedeelte bevat 
eene tafel, ftoelen, enz., waar een gezelfchap 
van acht tot tien perfonen zeer gemakkelijk kan 
plaats nemen. De Inlanders echter maken 
zelden of nooit in hunne praauwen gebruik 
van ftoelen , omdat zij-gewoon zijn, op matten 
Plat op hünne hurken te ziten, Änlandíche 

D Vorften 
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Vorften en grooten, in hunne pantiallangs varerf- 
de, hebben vóór zich twee; of naar hunnen 
rang, meer piekendragers. Achter hen zitten 
hunne vrouwelijke bedienden, den pedang (fas 
bel), de bereldoos en andere benoodigdheden 
wan hunnen heer dragende. Zijne kris ef pook 
komt nimmer van zijne zijde. 

De Pagaaijen, waarmede deze vaartuigen; 
en ook alle andere praauwen worden voortge- 
rotid, zijn eene foort van riemen; die kort, 
en aan het ondereinde zeer breed zijn. Zij 
worden van ligt hout gemaakt, en mert beide 
handen bewogen: De Pagaaijers roeijen; als 
dit word: gevorderd; naclit en dag door. On- 
ger het doorvaren eet een gedeelte, en zog 
wisfelen zij ’s nachts mer flapen tevens af. Zoo 
eel hierdoor, als met behulp van de ebbe; 
kan men met een’ pantjailang, in weinige uren ; 
den geheelen afftand van de hoofd- plaats naar 
den mond der Soenfan ug afleggen. 

Terwijl men, aan 1 cene zijde, zulk een” 
pantjallang ziet voortfpoeden, (waarin de Pang- 
‘heran4 of andere hofgraote, in eene flijve 
houding zits foms den Koran lezende ; atthans 
fchijnbaar geene aardacht verleenende op de 
voorbijverenden , of het geen hem omringt, en 
even deftig gevolgd door zijne zoonen in eene 
anders pantjallang van minder aanzien), onte 
dekt men, aan den anderen kant, eenige praaue 
were bidar (of praauw -bidars), zijnde van 
kleiner gedaance, van 12 tot e5 voeten lang, 
en van 4 tot 6 voeten breed, en, aan beide 
zijden, door eene enkele plank; 4 tot 6 duim 
opze"oogd. Deze worden door 4, 6 tot 8 
Pag wgn in beweging. gebragt. Zij zijn Rat 
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heel bedekt, en verbergen voor het gretig (pie 
dend oog der voorbijvaarders de fchoone 
vrouwen “der Palembangers, Arabieren of Chi- 
nezen, welke van haet kant zich ook niet 
em de voorbijvarenden bekommeren, alchans 
nimmer eenige poging doen, om te zien of 
gezien te worden. 

‚ Wat verder fnellen de ranke Praauw- joe- 
kongs (*) voorbij. Derzelver voerders noemt 
men gewoonlijk Zumbangans, dat is zoo veel 
als, overvoerder. Deze zijn nu eens beladen 
met koopwaren, dan weder met pasfagiers, 
Meer langs de kanten der rivier; roeijen lang- 
zaam en omzigug de kleine Praauw -fumba- 
was(S). Een oud wijf, dat er in zit, roept 
hare vruchten, groenten, visch of andere eet= 
waren te koop. Deze Praauw - fumbawas zijn 
fomtijds zoo klein en fmal, dat zij maar één 
of twee duim boven water uitkomen, en ze- 
ker geen European het zoude wagen, een 
togtie daar mede over de rivier te doen. Men 
noemt ze Dieven -fchuitjes, om dat fomtijds 
van deze kleine vaartuigjes gebruik wordt ge- 
rhaakt , om des nachts ven de rakits te ftelen. 

Hier hoort men, in een’ pantjallang of praauw- 
bidar, onder een vrolijk inlandsch muzijk, een 
talrijk gezelfchap van beide kunne aankomen, 
Zij hebben offeranden geftort op de graven 
hunner voorouderen of goede vrienden, en 
hunne ftille rustplaats met bloemen beftrooid, 
Even als bij ons te land, bij den gemeenen 
man, een vrolijke maaltijd onmiddelijk de bes 

(+) Joekong beteekent, ftilliggen. 
CS) Sumbawa beteekent; dies f. 

' : Dz gravenis 
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gravenis vervangt, zoe volgt hier op hunne 
offer = plegtigheden , een pleiziertogtje met 
muzijk, 

Ginds komt van een der koopvaardijfchepen 
@ene praauw-joekong, beladen met fitzen, ine 
landfche lijnwaden, zijden ftoffen en andere 
goederen. De Chinefche handelaar, in diep 
gepeins over het voordeel, het welk hij met den 
verkoop dezer goèderen zal behalen, geheel 
en al verzonken in volgende en weer volgende 
{peculatien, vergeet het tegenwoordige voof 
het toekomende, en ziet nier meer, wat hem 
omringt. Zijn jeugdige, onberontsn Tambane 
gan, die zorgeloos zijn dagelijksch brood met 
zijn handen- werk. verdient, en zich om wins€ 
noch verlies bekommert, kijkt juist om. —= 
Pof! daar bonst het ranke fchuicje tegen eene 

- fnelvoortgaande ftevige pantjallang, en tuimele 
met Chinees en koopwaren het onderft2 boven 

“in de rivier, eene ramp, waar aan de Tame 
bangan gewoon is, en die alleen den Chinees 
kan bedroeven. Terwijl deze zich aan den rand 
der praauw vast houde, wentelt de Tambane 
gan Zijn vaartuigie weder om, fchudt er hee 
water uit, en helpt er den Chinees weder in. 
Beide visfchen nu zijne koopwaren zoo veel 
mogelijk weder op; doch een gedeelte zinke 
onder Zijne oogen weg, een ander gedeelve 
wordt eene prooi van den fnellen vloed, en 
hee rampzalig overfchot is nog door het wae 
ter kedorven of in waarde verminderd. Weg 
zijn nu op eenmaal alle zijne luchtkasteelen, 
zoo als die van 700 menig een, als onvoore 
ziene gebeurtenis{en hem in zijne vaart fluiten. 

Raatmans. Van droeviger gevolg echeer is de ftoute 
moes 
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gnoedigheid, waar mede van tijd tot tijd een hone 
gerige kaaiman of krokodil, den een’ of anderen: 
Ongelukkigen pagaaïjer bij een’ arm of een beer: 
akt, en met Zich in den afgrond fleept. Gee 
nen gebeurt dit zeer zelden. Laat ons dere 
talve van deze akelige zijde der fchilderij de 
Oogen afwenden, en liever omzien naar ginde 
fche kleine praauw ={umbawas, die, met twee 
of drie mannen en vrouwen, pijlínel over de 
rivier varen. Midden in dit gewoel, ligt de 
fille visfcher en werpt zijne totebel uit, of 
die, na weinige oogenblikken, met eene rijke 
Wangst weder op-te halen. Digt bij hem vischt 
Een. ander met den- hengel, en een derde met 
een werpner. Allen zien hunne moeite in wei- 
mige uren rijkelijk beloond; want de rivier we- 
melt oak in haar binnenste van levende fchep= 
Selen, en heeft overvloed van allerlei foorten 
van fraaijen en fmakelijken visch. 

Hier weder voert eene bidar of pantjallang 
genen. Mantrie, Radeen of Pangheran. Deze 
houde zich zeer ernftig bezig. Niets kan zijne 
aandacht aftrekken. Zijn turen in de luche 
zoude eenen nieuweling op het denkbeeld bren 
gen, dar hij een of ander luchtver{chijnfel meet 
eplertenheid gadefloeg„ en zijne: ontdekking: 
Yan tijd. tot eijd aan de bij hem zijnde medee 
deelde. Hee is er verre van af. Deze manu, 
die zoo veel uirerlijke- deftigheid betoont, aan: 
wien zeo vele: belangrijke zaken worden toe 
vertrouwd, vermaakt zich met het oplaten vau 
&enen vlieger, waar van het koord met gee 
ftampt glas, en eenige andere {cherpe zelfftans 
digheden beftreken is, met oogmerk , om daare- 
mede het koord van eenen anderen. (oûrrgelije 

D 3 kem 
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ken vlieger te doerfnijden, of wel door het 
koord van dezen laatften, dat even eens ber 
ftreken is, doorfheden te worden. Zie daar 
Zijne gewigtige bezigheid; en geen wonder! 
‚Hij worde daar in voorgegaan door zijnen door- 
Juchtigen vorst en heer, die er dan nog iets 
bijzonders bij heeft, dat alleen aan de vorftes 
lijke familie eigen fchijnt, namelijk, dae hij zijnen 
hoog in de walken verhevenen vlieger met eenen 
tooneelkijker naöogt. Dikwijls worden hier 
aan groote weddingfchappen verbonden, die de 
gene verliest, wiens koord door dat van zijne 
partij wordt afgefneden. Om dit te bewerken 
of voortekomen, behoort nog al behendige 
heid Een onkundige heeft dadelijk zijnen vlie- 
ger van het koord verloren. 

Welk een ftacig fchouwfpel vertoont zich 
ginds midden in de rivier? Verfcheidene 
groote breede vlotten drijven met den ftroom 
benedenwaarts. Het zijn rakits uit de binnen- 
landen, huizen op bamboezen-vlotten, waarig 
de binnenlanders hunne meer of min kostbare 
produkten naar de hoofdplaats afvoeren. Her 
gebouw zelf wordt mede door hen verkocht, 
en na dikwijls maanden lang bij den Bjenang aan- 
gehouden te zijn, en niet dan ter (luik eenige 
winst overgehouden te hebben, rocijen zij wel- 
gemoed, met eene ligte praauw - bidar de. rivier 
weder op, naar hunne vreedzame woning in de 
binnenlanden. 

Midden onder deze gedurige head, 
„wordt het oog neg van tijd tot tijd verlustigd 
door hect gezigt van de voorbijvarende floepen 

der fchepen, pleizier-jagtjes der Europeanen, 
met vrolijke gezelfchappen van dames en heg- 

Een , 
| 
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rea, fraai gefchilderde (chuicjes der Chinezen 
en Arabieren, die hoe langer hoe meer onzen 
maak willen aannemen. 

Na dit eenvoudig, verhaal zal men niet in 
cwijfel trekken, of men een paar uron, op eenen 
koelen namiddag, met vergenoegdheid op ecn 
rakir aan de rivier- zijde kan doorbrengen. / 

‚ De avond brengt weder eene geheel andere 
vertooving mede. Alle vaarmigen varen nu 
met licht, ‚en dit maakt eene zeer. aardige in 
minatie op derivier. Bij feesten der Chinezen of 
Mahomedanen, zijn dezelve geï \lnmineerd mee 
papieren -lartsrens van allerlei klenr ep gedaane 
ze. Bij gelegenheid van den geboortedag van 
Z. M. onzen geëerbiedigden koning, in 1822, 
waren alle huizen op den wal, en de rakits op 
het water freai verlicht. De Commisfaris deed 
met zijn gezelfchap eene fpelevaart, en werd 
gevolgd door honderde, op bovengezegde wijs 
ze geïllumineerde, kleine vaartuigjes. Het was 
een ftille, fchoone. avond; van alle kanten were 
den vuurwerken afgeftoken; en dit alles ce zae 
men leverde een fchouwfpel op, zoo verfcheiden 
en fraai, dat elk aanfchouwer daarvan opgee 
togen was. 
De. avond is ook het tijdftip, waarop hier, 

ge'ijk overal elders, menig wat te voorfchijn 
komt, dat zich over dee fchuil houdt. Zij 
kondigen zich bij de fchepen ef voorbivaarders 
AEN een bijzonder geroep aan. Velen dezer 
ontfnappen uit de Dalams der. grooten, en zijn 
vrouwelijke bedienden van de vrouwen en fae 
voriten uit de Serails, welke, omdat új door. 
gaans in de diepfte armoede worden gehouden. 
dezen fchandelijken handel drijven om gewin. 

D 4 Zoe 
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Zoo dethei deze bewegingen op de rie 
vier te befchouwen zijn, zoo zeer is men in 
angst bij flecht weder en fellen ftroom, hoes 
zeer dit meer voor het gevoel of de verbeel- 
ding is, dan dat inderdaad ongelukken ge- 
beuren. Wanneer, bij flecht weder, de ranke 
vaartuigen al eens omflaan, baart dit bij man- 
men noch vrouwen de minste ongerustheid 5 
want allen zijn goede zwemmers. De mannen 
keeren terftond hun fchuitje weder over eind, 
en ‚ na er hec water uitgehoosd te hebben, fprin= 
gen zij er weder in, als of er niets gebeurd 
ware; de vrouwen zeggen , dat een dergelijk ge= 
val haar wel befchaamd „ maar niet bevreesd kan 
maken. De Europcanen , die goede vaartuigen 
gebruiken, looperm van het omflaan minder ge- 
vaars, hoezeer de fnelvlietende ftroom, vooral 

: in de rmaanden december toc maart ‚ gebiedt, om 
voorzigtig te wezen. Wij zelven. zijn getuigen 
geweest, dat een vaartuig, voor dem boeg van 
een {chip komende, omverre floeg. 

Kederen „ _Daarer geene Palembangers noch Arabieren, 
Waarounr ae 
Chinezen op LE alleen Chinezen , Maleis jers en andere 
rakis wonen. vreemdelinsen op rakits wonen, zoo kwam dit 

te opmerkelijk voor, om nict te ‘onderftellen, dat 
daarvoor redenen moeftenr wezens en wij zijn 
onderrigt, dat, tijdens de Chinezen inwoning 
verzochten te Palembang, hun dit was toege- 
ftaan , mits zij op het water woonden; en ‘dat 
daarmede bedoeld was, dat de Vorften vreesden , 
dat, wanneer zij de Chinezen op het land lieten 
wonen , en hun aantal vermeerderde, zij alsdan 
gevaarlijk konden worden, terwijl men hen op 
de bamboezen - rakits altijd meester was, door 
die-maar in den brand te fteken, Deze 

} | ue 
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tiek van de wantrouwende en vreesachtige Pas 
fembansfche Vorften heeft dan ook dit nadest 
te weeg gebragt, dat de Chinezen alhier geene 
landbouwers kunnen zijn; terwijl het rakic ‘hen 
belemmert, den handel uictebreiden, omdat zij 
gêene groote magazijnen kunnen hebben, en 
ook de onveiligheid door brand en dieverij hen 
geene zaken van greote waarde aan deze rakits 
kan doen toevertrouwen. In latere cijden 
is hierin eene kleine verbetering gekomen, wans 
neer aan de Chinezen is toegeltaan, eene kamp Chinefche 

of buurt op den wal te bouwen. Doch, de TP 
inrigting daarvan heeft alle gebreken, aan de 
rakits verbonden, behouden. 

Op het land, aan de beide oevers der rivier, Gefteldheid 
. : der kwzen en 

zjn overal huizen van bamboes of hout, erven, rven, op de 

meestal met pannen gedekt. De Arabieren oevers der rie 
wonen bij elkander. Daar alles over het water 
wordt vervoerd, zijn er voor de meeste huizen, 
en voor de dwarswegen houten hoofden met 
trappen uitgebragt. | 

De rivier Moefie vormt op deze hoogte, 
door vele kreken, verfcheidene eilandjes, welke 
aile behooren tot de hoofdplaats Palembang 5 
dezelve zijn zeer fterk bewoond en bevolkt. 
Bij hoog water kan men deze kreken bevaren, 
hetgeen voor uicfpanning alleraangenaamst iss 
daar men verfcheidene eilandjes kan rond roeïjen. 

Geene fteenen gebouwen zijn er te Palembang , Geene ftee- 
‚nen gebouwes 

behalve de kratons, de groore WWisfigiet of vempel, te Palembang, 
en de begraafplaat{en der Vorften en hunne fa= 
milien. De redenen daarvan moeten worden 
gezocht hierin, dat de Vorst zich zelven als den 
eenigen bezitter van den grond befchouwd heeft, 
en denzelven wel in leen, maar nimmer als een 
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eigendenr heeft willen ‘afftaan; dat.durs de, ont. 
zekere bezitter van een fluk gronds, daarop 
geere fteenen huizen heeft willen laren bouwen 
omdet hij geen’ waarborg had, of hem de- 
grond niet weder zoude worden ontnomen, 
wanneer hij of zijn huis verlaten, of daarop 
verliezen zoude moeten; terwijl hij zijn bam- 
boezen of haucen huis, als de Vorst hem ge- 
lastce die plaacs ce verlaten, met minder fchade 
kan af breken en medenemen. Anderen zeggen, 
dat de Vorften geene fteenen huizen gedoog- 
den, uit vrees, dat men zich daarin zoude kuns, 
nen verfterken, 

Beide deze redenen ftrijden niet tegen elkan- 
der; -maar de gevolgen daarvan zijn. zigtbaar 
zeer nadeelig geweest voor Palembang. Van 
daar, dat geen enkel kapitaal huis deze, door de 

ratuur zoa fchoone, hoofdplaats verfiert; van 
daar, dat meest alle erven verwaarloosd zijn, 
nergens goede kaaïjen, wegen, of eenige ver- 
betering of verfiering oan een erf gevonden, 
wardt, en de meeste, bij nat weder, meer 
naer modderpoelen, dan naar bewoonde erven 
gelijken. En geen wander: de- onzekere be- 
zitters zouden, door verbeteringen te maken, 
de begeerte naar het door hen bewoonde. erf 
‘opgewekt hebben, en in een land, alwaar een 
volkomen despotismus heerschte, zoude het 
niet moeijelijk zijn, hen in ongenade te doen 
vervallen, en alzoo zijne verhuizing te bewers 
ken. er 

hens gee Bijzonderheden, als antieke gebonwen of an, 
“dere, worden alhier niet gevonden. De groote 

Misfigiet, of Mahomedaanfche tempel, is een 
groot, langwerpig vierkant gebouw, met rs 

ad 
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ingangen, welke vooruitfteken, eu waardoor 
men met trappen in den tempel komt; het ge- 
bouw is voorzien van pilasters en eene koepel. 
Deze bouw-orde, en de glazen venfters ron- 
dom den tempel, aken het waarfchijnlijk , dat 
dezelve onder de leiding van eenen luropifchen 
bouwkundige is opgetrokken. De vloer is met 
marmerfteenen belegd. Een fteenen trap ge- 
leidt naar de plaats, waar de priester zich bij 
de Godsdienst « oefening bevindt, zijnde eene 
foort van ovale cel. Naast dezen tempel ftaat 
een rond fteenen torentje, omtrent zo voet 
hoog. Langs den ronden muur van deze Mi» 
naret loopt een fteenen trap tot geheel boven, 
‘van welke plaars de priester, bij Mahomedaans 
{che feesten, het volk tot het gebed bijeen» 
rocpt. 

Behalve deze, zijn de graven der Vorften, 
een half uur beneden den kraton, vierkante 
fteenen gebouwen, welke koepelsgewijze van 
boven digt zijn, en maar eenen ingang hebben, 
welke met eene houten deur gefloten is. De 
lijken liggen in de aarde, verfcheidene in één 
gebouw. De hoofden- en voeten -einden zijn 
verfierd met gehouwene fleenen, als een lang» 
werpig vierkant, doch van onderen {mal toe- 
loopende, en ter hoogte van anderhalf voet, 
zonder eenige andere noemenswaardige verfier. 
felen. 

Zoo wel de Mahomedaanfche tempel, als de 
ze begraafplaacfen, zijn deerlijk in verval, 
miettegenftaande de aanmaningen, aan den Ro 
gedaan, blijft dic nog voortduren. 

Een uur boven Palembang, aan den linker. 
gever der rivier, wat laudwaarts in, is eene 

plaass, 
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plaats, die genoemd worde Boekit se- boentang 
(*)s de overlev:ring zegt, dat dig het eerfie 
and was, uit zee te zien, en dat naderhand hce 
tegenwoerdie land tot den mond derrivier is 
aangefpoeld, het geen zeer aannemelijk is. Dee 
ze plaats is inderdaad zeer fraai. Verfchcidene 
heuvelen, welker kruinen met zwaar geboomte 
begroeid zijn, waartusfchen vlakke velden lige 
gen, en een ftroom loopt, die genoemd worde 
Kalie- Lembang, geeft aan het geheel een zeer 
verrukkelijk en zelfs romanesk aanzien. Op 
en’ dezer heuvelen is het graf vin eenen der 

oudfte Vorften, genaamd Radja Iskander. Hete 
zelve is zeer eenvoudig en vervallen, en onder- 
oude, prachtige hooze boomen. Hier worde 
wan tijd tot tijd door de Palembangers geöfferd, 
en, in bijzondere gevallen, eenen eed afgelegd, 
De laatfte dezer plegtige eed-afleggingen ge« 
$chiedde onder Sultan Machmoed Badar Oe 
Dien, door eenige hoofden van Kufam, Pasfire 
mah, en der Maleijers. Derzelver ingezere- 
nen beroofden en plunderden niet alleen elkan- 
der, maar ook andere distrikten. Hij deed 
hen op zijne hoofdplaats komen, er geene mids 
delen bezittende , om hunne rooveri en tegen te 
gaan, deed-hij hen bij het graf vn Radja Ise 
kander zweren, dat‚zij zich daaraan niet meer 
fchuldig zouden maken. De Tommongong kare 
ta (S), die daarbij tegenwoordig was, en ons die 
verhaald heeft, voegde er bij, dar geene drie 
Wiaanden daarna, dezelfde wanbedrijven door 

deze 

(*) Boekit beteekent, hoog -land, en Se- boentang, alleen- 
aande verhevenheid, waarvan men niet daden cop’ kan ‘out 
gekken. 

„e CS) De tte] van een aanzienelijk beämnbte) 
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pan zelfde hoofden. werden gepleegd. Zoo 
weinig gezag had de vorst van Palembang in 
het inwendig gedeelte van zijn rijk. 

Van deze befchrijving van den plaatfelijken 
toeftand van Palembang zulien wij overgaans 
om iets van deszelfs bewoners te zeggen. 

Het is niet mogelijk, de bevolking naauwe 
keurig optegeven. Niettegenftaande in hef 
werk ‘geftelde opnamen, niettegenftaande beren 
keningen, welke bij befchaafde natien vrij 
zekere uitkomften opleveren, heeft men het 
niet verder kunnen brengen, dan tot eene, 
vrij onzekere begrooting van de bevolking. 
Hiermede ftaac Palembang gelijk aan alle flaren 
in dezen archipel. Z elfs op Java, alwaar zoo 
vele middelen in onderfcheidene tijdvakken gee 
bezigd zijn, beftaat er nog maar weinige zekere 
heid omtrent den waren ftaat der bevolking. 
De reden dezer moeijelijkheid kan men toe- 
Schrijven aan de van oudsher beftaande vrees, 
om eenen waren flaat der bevolking bekend te 
maken De inlandfche vorften gronden er 
hunne belastingen en heerendienften op. Het 
was dus. voor de bevolking van belang, om, 
door allerlei middelen, den waren flaat bedeke 
te houden. De hoofden hielden daarom geene 
registers van hunne ingezetenen, huwelijken, 
geboorten, noch fterften. Naderhand, toen 
{ommige eilanden onder het gezag van Euro- 
pifche magten werden gebragt, beftond dat 
zelfde belang bij-de Vorften, regenten en. hoof- 
den zelve. Om nu elke opname bedriegelijk 
te maken, verdeelden zij het volk in varfchala 
den klasféns of onder verfcheidene benamingen 3 

en dan liep. da opname nimmer verder, dan 
| over 

Bevolking, 
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over zulk eene enkele klasfe, welke zij deden 
voorkomen, als die gene, welke men als de 
bevolking moest befchouwen; terwijl de an- 
dere deelen alleen gehouden werden, om de 
lasten, welke aan de bevolking werden opgelegd, 
te helpen dragen, Zoo geven zij op Java zel- 
den anders op ‚ dan de Sikaps, en foms de Wo- 
Wonangs; terwijl die genen, welke in de desfa 
wonen, en geep grondgebruik hebben, óf an= 
dere, die er in getrouwd zijn, of zich er in 
verkuurd hebben, en ongehuwde mansperfo= 

„nen niet worden opgegeven, en men van de 
kinderen een of twee opgeeft, uit vrees dat de 
andere kunnen fterven. Even zoo worden hier 
op Palembang, geene anderen, dan Miedjies 
opgegeven; het geen het zelfde beteekent als 
op Java Sikaps;, en in de doefons of dorpen al- 

: hier Mata-gawe's. Zóodat wij hierdoor maar 
willen zeggen, dat het niet mogelijk is, voor 
eerst althans, eenen naauwkeurigen ftaat van de 
bevolking door opgaven of opnamen te verkrij 
gen: Men gelooft evenwel, dat de hoofde 
plauts Palembang twintig à vijf= en- twintig duis 
zend zielen zal bevatten. Evenwel zouden wij 
gr ons zegel niet aan derven hechten. Wij zul« 
len dus liever dit in het midden laten, en over- 
gaan, de groote menigte inwoners te befchou- 
wen, in hunne zeden, gewoonten en bedrijf, hets 
geen eene genoegzaam ruime {tof zal opleveren 
voor deze befchrijving. | 

ze rtaelng Men kan de inwoners, uit een ftaarkun- 
den, dig oogpunt befchouwd, verdeelen in twee 

groote klasfen, waarvan elke hare onderdeelen 
heeft. De Vorst of Sulran ftaat boven dezel- 
ye, Zijne magt en gezag was volftrekt wille« 

: keurige 
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wigs In voor hem onverfchillige zaken, 
liec hij gelden de wetten, befchreven bij 
Undang-undangs en Pejagims, en bij den ko- 
ran; maar zoodra er zijn belang in berrokked 
was, of hij zich; om gunst te beroonen of te 
fraffen, er mickie bemoeï: en wilde, werd zijn 
wil eene wet, en ier had den moed er 
zich tegen te verzetten. De, door den Radja 
van Madjapait bepaalde, titel voor den Vorst is 
Soefoehoenan. Later hebbende Arabieren dien 
van Suiran aan den Vorst gegeven, 

De groote klasfen, waarin de inwoners 
van P.+ mbang verdeeld kunnen worden, zijn 
die der Priaijs, en het volk. Priaij beree- 
kent, uiet Vorstelijk bloed ‚gefproten, of 
den adel. Deze ftand wordt door geboorte 
en doer vergunning van den Vorst verkre- 
gen. De Prigijs worden onderdeeld in drie 
klasfen, als: in Pascherans, Radeens en 
Maas-agus. 

Pansheran beteekent, Gebieder; deze titel 
moet altijd door den Vorst gegeven worden, 
en niemand verkreeg denzelven te voren, of 
hij moest een ambt hebben. In latere tijden is 
deze titel willekeurig gegeven, en in de boven- 
landen was daaraan weinig waarde verbonden, 
De eigene zoonen van den Vorst van echte ge- 
boorte, en de echte zoonen van Pangherans 
„worden daarmede doorgaans begunftied; doch 
zij erven dien titel nimmer, en de Vorst kan 
genzelven terughouden, zoo als hij dien ook 
geven kan, aan wien hij verkiest. 

Radeen of Radin, beteekent, verheven, of 
uitverkoren. De zoonen, gefproten uit het echte 
bed van eenen Pangheran mee de dochter van 

„eenen 

Driaĳs, 
iftand. 

ö: 
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eenen Pangheran, zijn geboren Radeens, en 
niemand kan hun dien titel ontnemen. 

Maas-ague wil zeggen veelwaardige (*D. 
Beze titel behoort aan echte zoonen, verwekt 
bij eenen Pangberan of Radeen, en eene vrouw 
uit de volksklasfe. Zoo beftond het onder den 
Soefochoenan Tjinde Balang; doch Sultan Lie 
mabang bepaalde, dat de zoonen van Pangherans 
en Radeens, uit een huwelijk met eene vrouw 
uit de volksklasfe, zouden worden genoemd 
Radeens. De genen, die nu nog Maas-agus 
genoemd worden, zijn afstammelingen van het 
geflacht, het welk tijdens den Sultan Limabang bes 
ftond , dat is, voor omtrent 6o of 7o jaren. 

De titels der vrouwen uit het geflacht der 
Priaijs zijn de volgende: 

De echte vrouwen van den Sultan worden ale 
tijd genoemd Rato of Vorftin. 

De vrouwen en dochters der Pangherans en 
Radeens, noemt men Radeen aijo. Dit woord 
beteekent, fchoone, uitverkorene of verhevene. 
De vrouwen en dochters van Maas-agus, 

worden genoemd Miaas-aijo, ( veel - waardige 
fchoone). eg 

Geene dan deze drie klasfen worden bea 
fchouwd te behooren tot den ftand cer Priaijs. 
Zij bezitten geene erfelijke goederen; doch ve- 
Jen van dezelve zijn door den Vorst befchonken 
met eenige doefons of marga’s, welke hij naar 
welgevallen teruoneemt. | ‘ 

Toen de tegenwoordige Sultan Achmat Na- 
| ijans 

neee tee ee ete ree 

(*) Raffles zegt in zijne Histerij of Java, dat Maas, Gul- 
den, Gouden beteekent. Dit bewijst juist dat de Inlanders aan, 
dat woord, als titel befchouwd, de-beteekenis van veelwaardig 
Bechten. Kiai of Kieij veriaalt R, door eerwaardige 
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iam Oe Dien in 1821 op den troon gefteld 
werd door het Nederlandsch Gouvernement, 
boden alle bezitcers van doefons en marga’s 
dezelve den Sultan aan; hij befchikte er over 
naar welgevallen, en hield onder anderen van 
Zijnen oom Pangherang Adipatti Moeda een groot 
gedeelte derzelve terug, zoo als ook van den 
Pangh verang Norto di wel die een oud-oom 
van hem is, en van meer anderen, en verdeelde 
die onder zijne gunstelingen. 

Die genen der Priaijs, welke geene doefons 
verkrijgen, onderhouden zich door eigene nije 
verheid; velen zijn goud- en zilver =werkers , 
of doen eenig ander ê in handwerk, anderen door 
handel of door landbouw. 

Die genen der Priaïjs , zoowel als alle andee 
ren, welke doefons of marga’ s hebben, zijn vere 
pliet den Vorst bijteftaan, in tijd van oorlog 4 
met hunne perfonen en manfchappen, en met 
ink vaarmigen , en, in gewone ti iden, 
mer hoetwerken, als hij wil bouwen, of ande. 
re hulpmiddelen, en met arbeiders; alle welk 
middelen en lieden zi vinden uit de, bij ken bee 
heerd wordende, doefons, en uit de Orang Mi- 
djies, welke zij in de hoofdplaats hebben. 
De tweede groote klasfe is het volk. Deze 

wordt verdeeld in drie flanden, te weten, die 
van Keij-maas, Keij-agus en her eigenlijke volk, 

Keij-maas zijn zonen uit het huwelijk van 
eene Maas-aijo en eenen man uit het volk. 

Keij-aeus zijn zonen van Mantries en uit den 
laagften ftam van Radeens met de volksklasfe, 
Zij zijn verpligt, in den meer ligten en fijneren 
arbeid te deelen; doch niet om te roeijen , noch 
grof werk te doen. 

Het 

Het volk, 
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Het volk wordt nog verdeeld in Orang - mies 
diie, Orang-fenans en pandelingen en flaven. 

Crang-miedjie geteekent in de hoofdplaats 
hetzelfde, als in de binnenlanden Matagawe's, 
met deze uitzondering, dat zij geen padjak 
betalen noch lasten opbrengen. Zij hebben 
onder zich fommigen, ele tot den oorlog wore 
den gebezigd, anderen, die kunst- en hand. 
werken verftaa 45 en worden als zoodanig bij 
den vorsten de Pangherangs of Radeens gehe. 
zigd. Elke Pan: aherang of Radeen neemt cenice 
sniedii ies. Indien zij ‘evenwel over den Pang- 
herans of Radeen niet te vreden zijn, kunnen 
zij verzoeken ‚om onder anderen gefteld te wor- 
den. Elke miedjie heeft cen grooter of kleiner 
getal aliengangs, welke hem in het werk, dac 
van hem gevorderd worde, bijftaan. aliens 
gang beteekent familie: doch er voegen zich 
wel bij de micdjies, die geene familie zijn; 
om dat kij dan de man is, die voor hunne 
regten fpreekt, en hen onderfteunt, wanneer 
zij. dit noodig hebben; waar voor zij hem we- 
er in de dienften, die van hem eine 

worden, behulpzaam zijn. 
Orang - fenan of Mouw, dezen zijn eene mine 

dere klasfe van miedjies, maar welke door nice 
mand , dan door den Vorst alleen , mogen wore 
den in het werk gefteld. Zij worden gebee 
zigd tot het maken en in orde brengen van 
’s Vorften- praauwen , van zijne huizen, en zij 
roeijen hem- Zij hebben ook hunne alien= 
gangs ‚ doch brengen geene andere lasten op. 

De derde en vierde klasfen, pandelingen en 
laven, zijn dienstdoenden, elke nier da delijk 
tot den Vorst in berekking kaan, maar gen 

bruiks 
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bruike worden door de genen, die hun geld 
voorgefchoten, of hen gekocht hebben. Zij 
zijn het ongelukkigfte gedeelte der bevole 
king. | | 

Deze zijn nu de ftanden, waarin het volk 
verdeeld is. Wij hebben de geestelijkheid daar 
niet onder genoemd; om dar dezen uit alle de 
klasfen der ingezetenen kunnen worden gekoe 
Zen, en het ons voorgekomen is, daar zij door 
den Vorst worden bevestigd, dat zij onder de 
ambtenaren van het Rijk meeten geacht wore 
den te behooren, 

Van deze volksklasfe zullen wij nu overgaan 
tot eene opgave van de ambtenaren van het 
Rijk. Algemeen is men van gevoelen, dat 
het woord ambtenaar wordt uitgedrukt door 
Mantrie (hetwelk nos onderfcheiden wordt in 
Santana Mantrie, en Simpel Mantrie; wordende 
door Santana Mantrie de hoofd-ambtenaren vere 
ftaan, en door Mantrie alleen de overige ambtee 
naren van Tommongong af tot Ingebeij toe), 

en waarvan worde uitgezonderd de Adípatti, 
welke gehouden wordt voor den raadgever en 
vertegenwoordiger van den Vorst. Volgens de 
eerfte inftelling in het Rijk van Madjapaic, 
moest altijd de oudfte zoon, of de vermoedelijke 
troonsopvolger, Adipatti of Kroonprins zijn. 

In de Pantjielang Lima van Madjapait worde 
gezegd, dae 'er tor het beftuur van een Rijk 
aullen noodig zijn: 

Een Soefoehoenan. 
ss Adipati. 
an: Papate, 
3e Goeroe, en 

„_Djakfa. | 13 
Es De 

Ambtenaren; 
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De attributen van deze hoofd-ambrenaren 

De attributen, waardigheid, regten en ver- 
pligtingen van den Vorst zijn bekend. Dea 
Adipatti, of ook de Kroonprins, is zijn onmidde- 
lijke raadgever , vervegenwoordiger en opvolger. 

De Papacti, foms Bopatti genoemd, of eí- 
genlijk Rijksbeftierder, is de gene, die ’s Vor- 
{ten bevelen doet uitvoeren. Onder zijn be- 

heer worden ’sVorften inkomften verzameld; 
tot hem komen alle zaken van het Rijk; Im 
oorlog befchike hij de middelen tot het voe- 
ren van denzelven, hoezeer hij niet te velde 
teke; Hij draagt de belastingen en heeren- 
eienften voor; zijn advies wordt door den 
Vorst gevraagd, wanneer hij die verhoogen of 
verminderen wil. 

De Goeroe, of, federt de invoering van het 
Mahomedaansch geloof, geroemd Panghoeloe, 
is hect hoofd der Geestelijkheid. Hij heeft een 
geregtshof , waarin hij wordt bijgeftaan door 
Katiebs of Geestelijken van minderen rang. 
Voor dit hof worden gebragt alle geestelijke 
zaken, als die van huwelijks-, fterf- en geboore 
teregt, voogdijfchappen, verzuimen of misdrije 
ven tegen den Godsdíenst(*). - 

De Djakfa is de hoofd-regter in burgerlijke 
en liĳfftrafelijke zaken; hij heeft eenen regt- 
bank, en wordt daarin bijgeftaan door mindere 
beïmbren. Hoezeer hij in den ftrikcften zin 
openbare aanklager en regter tevens is, zoo 
wordt het amb: van aanklager altoos door eenen 

min= 
C*) Voor den ondergang van het Rúk van Madiapaic was 

Ke Mahomedaaulche leer BOg miet op Java ingevoerd, 
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minderen beïmbte, die aan hem ondergefchike 
is, waargenomen. | 

Zoodanig is de inftelling wan den Vorst van 
Madjapait, die het groortfte gedeelte van Java 
aan zich onderworpen, en aan dat gezegend 
land, en alhier, zijne wijze wetten gegeven 
heeft. Alle ambten van het Palembangfche 
Rijk worden onder deze hoofd-ambten begre- 
pen, of liever zijn onderdeelen van dezelve. 

Aan alle ambtenaren worden ticels geveven. 
Daar zijn er flechts vier voor die van den twee- 
den rang of fimpele mantries, te weten, die van 
Tommongong, Ranga, Demang en Ingebeij. De 
titels der Priaijs zijn hooger, en worden gedragen 
door de hoofd-ambtenaren, als: Pangherang Fere 
dano , Mantrie, Pangherang, Panghocloe, enz, 
In den geestelijken ftand is de Panghoeloe gee 
lijk met eenen Pengherang, De overige geestee 
lijke ftanden zijn gelijk met de titels der ambte- 

naren, als die van Karieb, wanneer hij lid van 
het hof van den Panghoeloe is, met den Tome 
mongong; Katieb, in mindere betrekking dienst 
doende bij den Panghoeloe, met den Rangas 
alle mindere Kariebs met den Demang, en alle 
de Moediens, of gewone priesters, die den Mis- 
figiet bedienen, met den Ingebeij. 

Zoowel de Priaijs, als deze rangen der Man- 
tries, hebben onderfcheidene uiterlijke teekee 
nen, welke gekend worden aan de kleur der 
Paijongs, en het getal piekendragers. Hier 
omtrent beftaat nog dit bijzondere, dat de pie. 
ken der Priaijs over einde, en die der ambte» 
naren, naar hunnen rang, over de fchouders, 
over den arm, of geheel met het fcherp naar 
beneden, gedragen worden, 

E 3 De 

Titels der 
Ambtenaren. 

En Geese 
telijken, 

Uiterlijke 
teekenen, 



Djenangs. 

Beftkrijvine van de Eor/iblaats JVS ’ 

De titels der Mantries zijn niet bepaald aen 
zekere ambten verbonden. De Vorst geeft, 
b. v., den tieel van Ranga aan den Ingebeij , 
terwijl deze dezelfde functien blijft waarnemen, 
Langdurigheid van dienst, bijzondere bekwaame 
heden, uicftekende dienften warden door deze 
rangen beloond, 

Behalve deze rangen en tirels zijn er hog 
andere, die door den Vorst uitgevonden of nye 
gevolgd zijn, en inderdaad fomsin het belagchee 
lijke vallen, als Prabo Annam, Paufembahan, 
Diepo Ario, Pourbo, Manko-boemi en ane 
dere hoogdravende namen, Zij verleenen dee 
zelve, om perfonen van hunne familie en 
gunftelingen in aanzien te verheffen, en vore 
deren daar voor ook wel bijzondere dienften 
of lasten voor hun huis. Doch alle deze tie 
tels zijn aan geene ambten van het Rijk vere 
bonden. 

De hier voor opgegeven ambten van Pa 
patij, Panghoeloe en Jakfa, kunnen worden 
befchouwd, te behooren tot den primiciven re- 
gerings-vorm van het Rijk, en zouden eok 
volkomen voldoende wezen om hetzelve te bee 
fturen5 maar daar de familien der Vorften zeer 
itgebreid zijn, en zij niet allen tot ambte- 

naren worden gebezigd, maar hun toch mide 
delen van beftaan moeten worden aangewe- 
zen, zoo beflaat alhier nog eene andere klasfe 
van beïmbten, die bekend zijn onder den naam 
van Ruban en Dienang. Beide deze woors 
den hebben dezelfde beteekenis. De eerfte 
naam wordt gegeven aan eenen Priaij, «en de 
laatfte aan eenen uit den minderen ftand, De 
Raban of Djenang is een perfoon, aan wien 

de 
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ge Vorst eenige marga’s (distrikten) of doefons 
(dorpen) afltaac, om dagr van te kunnen bee 
Staan; het zij dat dit gefchieds als naaste bloed. 
verwant aan den troon, of als mantrie, of uie 
bijzondere gunst. De Raban of Djenang is 
niet alleen de gebruiker of gaarder van de ine 
komften der Marga of Doefon, maar hij is 
ook de beftuurder derzelve; te weren , alle bee 
langen, en alle zaken van en in de Marga of 
Doefon, worden eerst bij den Raban of Djee 
nang gebragt. « Deze tracht dezelve af te doen, 
en daarin niet kunnende flagen, brengt hij die 
ter kennis van den Papacij of Rijksbeftierder, 
van waar zij voor den Vorst komen, als die 
noodig is, Alle bevelen van den Vorst, ree 
quifitien, enz. , worden niet aan het hoofd van 
de Marga of Doefon, maar aan den Raban of 
Djenang gegeven, die dezelve door het Mage 
ga's of Doefon's hoafd laat uitvoeren, 

Behalve den afftand tot middel van beftaan aan 
perfonen, die geene ambtenaren zijn, worden 
ook nog de laatften bezoldigd met Marga's of 
Doefon’s. Op Java gefchiedde voorheen hetzelfe 
de; maar den werd de hoeveelheid Jonken bee 
bouwd land bepaald, In dit uitgebreide land, 
waar zoo veel ledige of onbebouwde grond is, 
worden de inkomften berekend naar de ingezee 
tenen, en, daar er geene bepaalde landmaat bee 
ftaat, de waarde der bebouwde velden naar de 
koeveelheid zaad, welke daartoe noodig ís. De 
wijze, waarop de Raban of Djenang, het zij 
Priaij of ambtenaar, voordeel trekt van de aan 
hem afgeftane Marga's of Doefon’s, worde 
verhandeld bij ons verflag over den ftaact van 
bet Palembangfche Rijk. De inlasfching daar 

B 4 van 
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van zoude alhier te verre verwijderen van ecne 
plaatsbefchrijving. Wij zuilen er in het kort 
van zeggen, dat van de bevolking, onder zese 
tien benamingen, lasten of opbrengften worden 
gevorderd, welke alle te zamen nog zeer weie 
nig bedragen, in vergelijking van het getal 
perfonen, die dezelve moeten opbrengen, en 
der bronnen, welke zij hebben, zoo in de vruchte 
baarheid van den grond bij bebouwing, als in 
natuurlijke voortbrengfelen der bosfchen en wil- 
dernisfen; welke lasten en opbrengften echter 
Zoo in het ruwe omgeflagen en flecht gewijzigd 
Zijn, dat zij noodzakelijk hinderpalen moeten we- 
zen aan ’svolks vlijt en nijverheid, om dat er 
noch gelijkmatigheid noch eenheid in is, en 
meestal drukken op de laagfte en minfte volks- 
klasfen, en er geene enkele inrigting beftaat, 
waar door de nijverheid wordt opgewekt, en 
aangemoedigd , maar allen de ftrekking hebben, 
om dezelve te verdooven en te onderdrukken, 
Om dit beter te verftaan, dient tot voorbeeld, 
dat indien een werkman of kunftenaar, zoo als 
er verfcheiden zijn, eenigen opgang of naam 
gemaakt heeft, dadelijk de Vonk ef Raban 
of Dienang, denzelven voor zich laat arbeiden, 
tegen weinig of meestal geene betaling, althans 
nimmer in evenredigheid aan zijne kunst of 
arbeid, en zoo gaat het in alle andere takken 
van nering of bedrijf; dadelijk wordt er door 
de Hoofden voordeel van getrokken, en de 
uitvinder, uitvoerder, of ĳverige arbeider 
ondervindt, dar hij, in plaats var zijn belang 
te bevorderen, onder naauwer banden is ge- 
Bragt, of onder grootere verpligcingen ligt. 
Van daar het wantrouwen, dat er heerscht tee 

gen 
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gen elke verbeterde inrigting. Zij hebben nim» 
mer ondervonden, dat er eene ftaatkunde bes 
raar, die met de bevordering van de alge. 
meene welvaart, tevens aan de belangen van 
den Vorst kan dienstbaar zijn. Alles wat zij, 
van geflacht tor geflacht, immer ondervonden 
hebben, is dat mn getracht heeft de meeste 
voordeelen van hen te trekken, zonder dat er 
ooit een blijk heeft beftaan, dat ook hun 
welzijn in aanmerking kwam. En zeker zoude 
die (taat van uitputting en armoede nog grooter 
zin, als de Vorften van Palembang het middel 
hadden gekend, om eene onbepaalde magt over 
hunne, in de binnenlanden verfpreide, bevol» 
king uitteoefenen. Maar gelukkig was dit voor 
hun beperkt begrip en onverfchilligheid verbore 
gen gebleven. Zij bezigden geene andere mide 
delen, dan de zoodanige, welke list, bedrog 
en valschheid hun aan de hand gaven, waar 
mede zij de eenvoudige binnenlanders mise 
leidden, Van daar zoo vele foorten van bee 
lastingen, doch door dewelke zij, om dat zij 
zulke flechte financiers en bekrompen ftaate 
kundigen waren, in plaats van hunne inkom- 
ften te verbeteren, dezelve meer en meer de- 
den achteruit gaan, daar de uitwerkingen de- 
zer belastingen het eigenaardig gevolg hadden, 
van het middel , waarop dezelve gelegd waren, 
te veel te bezwaren, en alzoo de uiteenzetting 
te vertragen. Men mag het voor zeker hou- 
den, dat, indien er geen ander ftelfel van 
belastingen wordt ingevoerd, de tegenwoore 
dige inkomften van her Rijk van Palembang 
zeer ten achteren zullen geraken, en tot eene, 
miet noemenswaardige, geringheid wervallens 
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zoo als zulks recds van liewerlede het geval is 
geworden. Welk een zegen dus voor dit volk, 
dat zij onder her beftuur van het Nederland. 
fche Gouvernement zijn gebragt! en hoce 
zeer zeker fchrijver elders moge zeggen, dag 
wij in het oog der Javanen geene Engelen zijn, 
zoo is het eene waarachtige waarheid, dat wij 
een zegen voor dit land en volk zijn, en zulks 
door hen ook wordt erkend, Maar laten 
wij terugkeeren tot de hoofdplaats Palembang, 

Bektarcì- Wij hebben nu gezien, haedanig de (tanden 
ke roelen der ingezetenen verdeeld zijn ; het zal wel niet 
laats, door noodig zijn te betoogen, dat de in gunst zijnde 
afsen … Priaijs, Mantries of mindere klasfen, zich nier 

weinig laten voorftaan op den rang, dien zij 
boven anderen hebben; dat zij daar van zoo 
dikwerf mogelijk misbruik maken, en dat in 
eenc maacfchappij, alwaar geen ander regt bee 
ftaat, dan willekeur en vooroordelen, de meere 
derheid. der ingezetenen zeer ongelukkig of als 
thans zeer onderdrakt moet zijn. Wij vroee 
gen eens aan eenen fchranderen Chinees, hoe 
toch zijne natie inde hoofdplaats van Palembang, 
bloorgefteld aan allerlei baldadigheden en wil- 
dekeurige behandelingen, het konde uithouden” 
9,0! zeide hij, de Chinezen zijn flim; als zij 
a> verongelijkt worden, brengen zij gefchenken 
„aan hoogere gunftelingen, en die bewerken dan, 
9 dat de zaak herfteld wordt.” En inderdaad, de 
jverzucht, welke tusfchen de voorname, en zoe 
trapsgewijze, tusfchen de minder aanzienlijke flans 
den heerschte, was nog het cenige behoede 
middel tegen algemeene mishandelingen; maar 
wee den man, die of voorfpraak of gunften 
bs. eenen Groote moest verzoeken togen 

He 
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handelingen, als de gene, die dezelve gepleegd 
had, of hem daarmede bedreigde, zijne tegen 
partij niet was. Dagen lang moest hij loopen, 
alvorens gehoord te worden, en indien zijn ver- 
zoek niet ‘vergezeld ging van gefchenken, min of 
meer van waarde naar zijn vermogen, dan werd 
hij zeker ongetroost terug gezonden. Men 
heeft deze gefchenken willen doen voorkomen 
als cen blik van beleefdheid, welke door dezen 
geheelen archipel plaats vindt, aan zijne meere 
deren; neen, zij zijn, als het ware, de tol , dien 
men moest betalen, om tot hen te kunnen nae 
deren. Dank zij daarom hee Nederlandsch 
Gouvernement, dar aan zijne ambtenaren, op 
zware ftraffen, het aannemen van gefchenken 
verboden heeft ! | 

Behalve de inboorlingen van Palembang, bee, Chrmezen, 
. . , : Arabieren crt 

winden zich ook Chinezen, Arabieren en an= andere vrceme 
dere vreemdelingen op de hoofdplaats, De delingen. 

&erften wonen meest op Rakics. De Arabies 
ren hebben eenen eigen kamp, en de vreeme 
delingen zijn meestal ingedeeld onder de ine 
woners. Het getal der eerften zal omtrent 
8oo zielen beloopen, waar van omtrent de 
helft eigene huishoudingen hebben; dat der 
Ârabieren is opgegeven op 500 zielen, die 
meest allen hunnen eigen ha ard houden. Hee 
geul der vreemdelingen is, om boven aan- 
gehaalde reden, niet “naauwkeurie te kennen 
meestal trouwen zij met Palembangfche vreue 
wen, en vermengen zich onder dezelve, wane 
neer zij een Aliengang der Micdjie, of Orang 
{nouw worden. 

Alle dezen waren aan dezelfde hehandelingen, 
als de overige ingezetenen onderworpen. Som- 

mie 
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mige Chinezen, die den Mahomedaanfchen Godse 
PT angenomen hebben , werden weleens met 

tels be: zunftied. Zoo waren de meeste admie 
erin der Tinmijnen renegaten; zij vere 
kregen den titel van Demang. Enkele Ara- 
bieren hebben ook wel titels ontvangen, als, 
b. v.. Pangherang Oemar, die nog beftaar. 
Doch ten aanzien der Arabieren, moeten wij 
alhier aanteekenen, dat in 1821, toen de Nee 
derlandfche magt op de fterkten van Badar 
Oe Dien aan de Gombora en Pladjoe aanrukte, 
hij alle Arabieren op de batterijen plaatfte, en 
zelfs hunne vrouwen en bii dron in den Kra- 
ton wilde verzekeren; zoo zeer vreesde hij dat 
zij hem verraden zouden. Dit laatfte weiger 
den de Arabieren, en dreigden, zoo hij dit 
met geweld wilde vorderen, dat zij Amak zou- 
den maken, dat is, zich dolzinnig zouden ver- 
dedigen.. De Arabieren haten het hof en de 
Palembangfche Grooten. Badar Oe Dien heeft 
verfcheiden mishandeld, en de meeste Grooten 
behandelen hen met trotsehheid. Zij verklaren 
allen, zeer gelukkig te zijn, van onder de befcher- 
ming van het Nederlandsch Gouvernement te 
ftaan. Dit zoude meer verwondering ba» 
ren, als men niet wist, dat de Palembangers 
meer Mahomedanen in naam dan in de uitoefe- 
hing zijn. Zoo zeer de Arabieren mer ijver 
de bid-uren, vasten en andere pligten van den 
Godsdienst waarnemen, zoo weinig bekommee 
ren er zich de Palembangers om. Zij zijn ten 
hoogfte, ja zelfs laakbaar onverfchillig en on- 
godsdienftig. 

De bevolking nu befchouwd hebbende uit een 
leackundig oogpunt, zoe zullen, wij nu overe 
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gaan, dezelve in hare zeden, gewoonten en en, sen 
gelardheid gade te flaan. Niets is inderdaad geäaraneid 
moeijelijker , dan het karakter en de geäiardheid (55, becak 
van een volk te befchrijven, dat zich door bij- 
zonderheden kenmerkt in deszeifs zeden, ge- 
woonten, handelingen en levenswijs. De one 
derfcheidene fchakeringen en wijzigingen, wel« 
ke door dagelijkfche gebeurtenisfe n en voorvale 
Jen ontftaan, maken het genoegzaam onmogelijk, 
om met zekerheid deszelts ware gedaante te lees 
ren kennen; en zeker zouden wij het niet wae 
gen, hierover iets te zeggen, zoo niet de on- 
dervinding, door dagelijks en in onderfcheidene 
gevalien met hen te moeten omgaan, en ons 
bijzonder belang, om een volk, waartoe wij in 
eene zoo naauwe betrekking zijn gebragt, meer 
naauwkeurig gadeteflaan, en te moeten leeren 
kennen, ons eenige meer dan gewone waarne- 
mingen hadden doen maken; wij zullen evenwel 
niets meer kunnen doen, dan eenige hoofdrrek- 
ken op te geven, w welke wij hopen, dat eenig 
licht over ’s volks karakter zuilen verfpreiden. 

In alle landen, alwaar een volftrekt despotise 
mus beftaat, ket men maar twee klasfen van 
inwoners, dat zijn, zij die gebieden, en zij die 
gehoorzamen. Hieruit ontftaan trotschheid en 
onderdanigheid , en dit is de hoofdtrek van het 
karakter der Palembangers. Deze geïiardheid 
rijst of daalt, naar omftandigheden, in onverdra- 
gelijken hoogmoed, willekeur, en wreedheid, of 
in vleijerij, vernedering en laagheid. In hunne 
verftandelijke vermogens zijn zij over het alge. 
meen meer begaafd dan de Javanen. Zij zijn 
vernuftig en fchrander van aard. 

Het Palembangsch beftuur heeft hunnen ijver 
uite 
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uitgedoofd. Zij kunnen dus als lui en ongee 
voelig acg hünne welvaart worden befchouwdg 
desniettemin ontbreekt het hun niet aan vere 
nuft in het geen zij doen, en aan kracht, 
lust en geduld om het uitteoefenen. Zij zijn 

Hardwerken zeer fijne handwerkslieden, en hunne werken 
en Kunste jn hout zijn zoo volmaake, dar zelfs bouwkun- 

digen hebben verklaard, dat de zamenvoeging 
der onderfcheidene deelen berekend is naar de 
regelen der kunst, en dat het werk zelve, in 
hechtheid en in juistheid der verbinding, niee 
kan worden verbeterd. De meeste huizen van 
aanzienlijken zijn met in hout gehouwen bloeme 
en loofwerk verfierd, De fmaak verfchilt aane 
merkelijk van den onzen; maar het overleg 
en de nette uitvoering zal door Europifche 
handwerkers zelden worden verbeterd. In het 
ivoor werken zij ook zeer fraais zij draaïjen 
alle fatfoenen, zelfs biljard- ballen; en grave- 
ren op de voorwerpen alle figuren; die men 
hun geeft. In het koper en ijzer werken zij 
ook zeer goed, gieten koperen ftukjes gefchue 
en maken al wat men hun geeft zeer gelij 
kend na. Geweren, fabels en krisfen worden 
hier zeer goed gemaakt, en de beide laatften 
hebben zelfs de voorkeur boven die van Jae 
va. Zij maken allerlei huishoudelijke ge- 
reedfchappen in het tin. In het zilver, en in 
goudwerken zijn zij meesters, vooral in het 
zoogenaamde drijven of opwerken van goud 
of zilver. Onder Badar Oe Dien is zelfs kruid 
gemaakt, hetwelk door deskundigen zeer goed 
is bevonden. In één woord, al wat te Pae 
Jembang wordt aangebragt, en niet door zamene 
ficl of bewerktuiging een geheim der kunst iss 
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kan worden nagemaakt} en let men op de cae 
volmaaktheid hunner gereedfchappen, dan ftaar 
men inderdaad verbaasd, hoe het mogelijk is 
dat zij zulke werken kunnen voortbrengen. 
Maar dit ftrekt ook tot bewijs van hun vernui, 
fchranderheid en geduld, ‘Tot welk eene vole: 
maakcheid zuilen zij het niet brengen, aïs 
zij eens kennis krijgen van de Europcaanfche 
iaftrumenten en gereedfchappen om te werken ! 
Onder alle klasfen van inwoners vindt men 
handwerkers of kunftenaars. Zekere Pangherang 
verftaat zelfs het repareren van zakuurwerkens 
en van de armoedige visfchers, welke -in de Il 
Herang (*) wonen, zijn doorgaans eenige te 
Palembang bij den Vorst of Djenang, om de 
kechten (koppen) vandilisfen, welke van visch= 
been gemaakt worden, te fatfoeneren, en met 
loemwerk uitge fnijden, zoo fijnen zuiver, dat 

het elks verwondering naar zich trekt. 
De vrouwen zijn niet minder vernuftig in vrouwelijke 

handwerken. De beste zijden en met goud. Handwerken. 
draad doorweefde kleedjes worden alhier ge- 
maakt en overal verzonden. Zij borduren 
voortreffelijk, maken allerlei vrouwelijke hanc« 
werken na, en fchilderen op zijden en karoc- 
nen ftofen allerlei gouden figuren en bloemen, 
welke zij vooraf teekenen. Van deze zijde zijn 
dus de Palembangers inderdaad te bewonderen. 
Maar leterkundigen vindt men onder hen niet ; Letterkunde, 
zelfs zijn zij hierin bij de Javamen ten achteren. 
Er zijn geene fcholen voor openbaar onderwijs, 
Een enkele Palembanger is bekend met eenige 
gedeelten uit de gefchiedenis ; maar er wordtniee 
mand gevonden, zoo als er op Java zijn, die den: 

naam. 
pn 
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naam van geleerd of letterkundig mogen drager. 
De uiterlij! ike plegtigheden van den Miahomedaan- 
fchen Godsdienst kennen zij; zeer weinige kun- 
nen den koran lezen, en over het algemeen 
verftaan zij weinig of niets van deszelfs Icer- 
ftelfels. De gewezen Sultan Machmoed Badar - 
Oe Dien maakte op deze algemeene beoordee- 
ling eene uitzondering. Hij had eene vrij uit- 
geftrekte bibliocheek. Geene Palembangers, 
maar wel Arabieren hebben om deze boeken 
gevraagd. Een enkele Palembanger om eenen 
koran. Het is wel mogelijk, dat de mindere, 
lust of gelegenheid tot lezen hen tot zulke goede 
handwerkslieden en kunftenaars heeft gemaakt 3 
want het ontbreekt hun geenszins aan begeerte 
om meerte weten. Sedert dat het Nederlandsch 
Gouvernement alhier wederom gevestigd is, 
hebben verfcheiden zich toegelegd om, in navol- 
ging der Javaanfche heeren, die wij bij ons had- 
den, met Romeinfche karakters het Maleisch te 
fchrijven, en het zal weinig moeite kosten, even 
als te Cheribon, de inlandfche beïmbten te lee- 
ren hunne rapporten op die wijze intedienen. 

Uit het geen wij in het voorbijgaan hier en 
daar gezegd hebben omtrent den Godsdienst, 
Kan men opmaken, dat zij den Mahomedaanfchen 
Godsdienst belijden. Zij oefenen denzelven in de 
befnijdenis, bij huwelijk en andere gevallen uit; 
doch daarenboven zijn zij behebt met alle bij- 
geloovigheden, zoowel mer die, welke op Java 
beftaan, als welke nog overleveringen zijn uit 
den heidenfchen Godsdienst. De minfte buis 
tengewone gevallen geven aanleiding tot bijge- 
loovige voorfpellingen; in alles wat zij onder- 
&emen zullen, worden de gelukkige of ongelukki- 

ge 
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ge dagen en nren geraddpleegd. Zij zijn allen 
voorzien van jimats en talismans. De Vorst 
en de Grooten hebben zelfs de gewoonte, eenige 
fchietgebeden optezeggen ; terwijl zij met ons 
preken, en hopen daarvan; zoo als zij mee- 
nen; de onmiddelijke ingeving van het ant 
woord; dat zij moeten geven. ‘In één woord ; 
men kat het zoo ongerijmid niet bedenken of 
Zij hechten er geloof aan. De Sultan Mach- 
moed Badar Oe Dien heeft zijn eigen kind 
vermoord; omdat hét eene zwarte plek op de 
tong had, erì men hem gezegd had, dat dit 
kind zijn ongeluk zoude te weeg brengen: 
Hij was zelfs wreed genoeg; om deze daad in 
tegenwoordigheid van. de nìoeder; eene zijner 
Wettige vrouwen; te plegen, welke daarbij 
op raffe des doods geene blijken van fimart 
mogt gevem; en zoo meende deze kleinhartige 
ên ‘bijgeloovige wreedäard zijn ongeluk af te 
Wenden: Eén of twee dagen voor het ge= 
vecht aan de Pladjoe, bezigtigde hij zijne 
batterijen ; hij ftruikelde en viel, en mer tras 
fien in de oogen; zeide: hij: „dit is het voors 
ssteeken van mijten ondergang.” ” 

Bij dit alles is er bijha geen vólk, hetwelk 
Zoo zeef met eeden fpeelt als de Palembangerss 
Zi beginnen of eindige hunnê verhalen met 
Eeden; en in gefchilien voor de policie of dent 
éater, bieden” doorgaans beide partijen det 
eed aan. Hierin ligt, naar het oordeel van 
godsdienftige Mahomedaänen, het overtiigendité 
bewijs, dar zij de leer niet kennen, niet achten ; 
en zelfs ongodsdienftig zijn. 

Een anderé trek in huúú karakter ida ot têïsb 
dat zj gaamte gefchilled liebbens” Det zeikt 
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minfte kleinigheid geeft hun aanleiding tot kla- 
gen en procederen. Zij laten hunne zaak 
moetjelijk los, zoo min de Pangherang als de 
minfte der ingezetenen. Van den eenen loo- 
pen zìj naar den anderen; cp hoop van gelijk 
te zullen krijgen. Na de uicfpraak zelfs, doen 
zij nog allerlei pogingen; ont op den genen, 
die dezelve heeft gedaan, nog eenen naderen 
indruk te maken; en die dei karaktertrek 
viert kent, wordt meermalen in verzoeking ge- 
bragt om te gelooven, dar zij gelijk hebben, om 
dar 2 zij de zaak. niet op seven, heewelk dan lige ge- 
houden zoude worden voor eene overrdizing, 
van de waarheid aan hunne zijde te hebben. 
De waarde van het geen zij verliezen , fchint 
minder. bij hen in aanmerking te komen; hee 
gevoelen van anderen, dat zij niet zoo fchran- 
der zijn, of zoo vele voorfpraak niee hebben 
als hunne partij, fchijnt bet hoogftte belang 
te zijn, Eigenaardig kome het mij voor, dat 
menfchen, met zoo vele verftandelijke vermo- 
gens begaafd, met eene vrij ruime vacbaar- 
heid en per om met dezelve werkzaam te 
wezen, aan deze geestgefteldheid, door gebrek 
aan lezing of andere oefening niet kannende 
voldoen, gaarne zich in gevallen bevinden; 
waardoor zij in de gelegenheid zijn om dezel- 
ve te kunnen laten werken. Fijn, uitgezoche 
en oordeelkundig zijn veelmaals hunne rede- 
nen vóór of tegen de zaak , waarin zij betrok- 
ken zijn; en het fchijnt hun een groot genoegen 
te doen, als zij door. fchranderheid, geveinsd- 
heid of list hun oogmerk kunnen berei- 
ken. Zij hebben de gewoonte, hunne ant- 
woorden zoodanig incerigten, dar. dezelve 
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‚aan uiëlesgine: onderworpen zijn, en, wanneer mett 
hun eene zaak voordraagt, te Dede met te be- 
kennen en gelijk te geven; brengen vervolgens 
eenige minder belangrijke bedenkingen in het 
midden, en eindigen met de bezwaren, de moge- 
lijkheid of onmogelijkheid aan te toonen, en daar- 
bij te blijven {lil flaan. Zij hebben dit met de 
Javanen gemeen, dat zij nimmer driftig worden 
in belangrijke gefchillen. Wanneer fommigen. 
gevraagd zijn, Loe hee mogelijk zij, zich zoo te 
bedwingen, dan antwoorden Zij dat iemand, die 
in drift is, nier weet, wac hij zegt of doet. In 
enkele gevallen, wanneer zij met hunne minde- 
ren of gelijken te doen hebben, kunnen zij zich 
wel eens vergeten ; doch deze voorbeelden zijn 
clukkig zeer zeldzaam. 
Wegens den hier boven befchreven trek van 

hun karakter zijn de Palembangfche ingezetenen _ 
niette roemen. Dezelve verwekt groot wantrou- 
wen onder elkanderen, en elk moet daarom voor- 
zigtig met hen zijn in het behandelen van zaken, 

Over het algemeen zijn de ingezetenen der Stille of fors- 
hoofdplaacs niet zoo levendig en vrolijk als de Ja- beid. EON 
vanen; er is zelfs geene enkele openbare plaats, 
alwaar de menigte zamenkomt. Zij hebben geene 
rongings (*) , geene waijangs ($), noch andere 
openbare fpelen, één of twee uitgezonderd , die 
dan nog zeer ellendig zijn. Zij bezoeken elkan- 
deren zeldzaam ; waartoe wel aanleiding kan ge= 
ven, dat dit meestal over water moet gefchie- 
da en dus omflag met een vaartuig vor- 
dert, en dikwerf de kleine fpruitjes der rie 

F2 vies 
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C*) Openbare dansmeiden, 
($) Openbare fchouwipelen: 
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vieren droog zijn, ten tijde der ebbe, in fommige 
maanden van het jaar. 

De Priaijs leven in hunne huizen meestal 
zeer armoedig. Die van den eerften tand bee 
zitten eenige traaïje fpreijen, met gouddraad ges 
borduurd of met gouden bloemen en figuren 
vertierd, eenige gegallonneerde en van andere 
kostbare ftoffen gemaakte kleederen, fraaije glase 
werken, enz.; en pronken daarmede, als 
zij gasten zien of uitgaan. Overigens zijn 
zij meest in hunne huizen, en worden be zig 
gehouden en geplaagd door hunne vrouwen, 
Men zal zich hier over verwonderen; doch 
deze verwondering zal verminderen, en zulks 
geloof baar worden s als men weer, dat de mees= 
te der Priaijs trouwen met vrouwen uit hoo= 
geren {ftand, Deze laatften laten zich daarop zeer 
veel voorftaam, De vrees voor haren vader doet 
den man liever ftil zwijgen, dan zijn onge- 
nóegen te moeten ondervinden, In (ommige 
huishoudingen gaat het zoo verre, dat de man 
tegen zijne vrouw het hoog Javaansch fpreekt, 
en zij hem in het gemeen of plat Palembangs 
antwoordt, zoo als in het gemeene leven 
tegen den Vorst en voorname lieden in hoog 
favaansch worde gefproken, terwijl zij in plat- 
maleisch, of, zoe als men het noemt; markts 
taal , welke door de perfonen der mindere 
Klasen worde gefproken, antwoorden, _In« 
dien de vrouw eene dochter van den Vorst 
gf van eenen hoogen Priaij is, durft de man 
eene tweede vrouw=nemen, noch veel minder 
ijwijven. Meer dan eens zijn vrouwelijke flaven 

en pandelingen komen klagen over mishandeline 
gen ven de Radeen Aja, omdat zij verdacht 

were 
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werden met haren heer gemeenfchap ge heb= 
ben. gehud, Maar nog eene tweede reden, 
waarom de vrouwen der Priaijs, en uit andere 
hooge ftanden veel regt ín huis uitoefenen; 
isdat zij bijna de geheele huishouding zelve bee 
kostigen, en haar echtgenoot maayp zeer weis 
nig Baantde bijdraagt. Alle deze vrouwen 
verta an zelve de kunst van weeven, bordus 
yen, fpinnen, enz., of laten dit door hunne 
pandelingen en laven verrigten, welke de ge» 
maakte ftof daarna ver koopen, en van her ges « 
wonnen geld onderhoudt de vrouw de huiss 
houding. Ons is verzekerd dat de- vrouwen 
geer ijverig zijn. „Bij heldere maan vermaken 
zij zich, of eenzaam of met andere vrouwen, 
elkdideren te verhalen of eenige maleifché 
Panrons of liedjes te ziogen, waarvan de 
melodij zeer zucht en flepend is. De ondere 
werpen zijn de liefde, vriendfchap, bloemen, 
en andere voorwerpen der natuur. 

Voorname Palembangers laten nimmer huis 
ne vrouwen in tegenwoordigheid van vreente 
delingen komen, Zij zeggen, datdit geen adat 
Cgebruik ) is, Sommigen willen, dat zij jas 
toersch zijns anderen, dat dit uit trotschu 
heid gefchiedt, Daarentegen zijn de Paleme 
bangfche vrouwen ook zeer jaloersch. Zij, 
die meer dan ééne vronw hebben, of bije 
wijven houden, moeten in hun eigen huis 
met zeer veel overleg te werk gaan. Bij de. 
minfte blijkbare voorkeur is de huisfelijke rust 
geftoord, en dit gefchiedt zoo dikwijls, dat 
wij wel eens aan heeren, die ons kwamen 
bezoeken, zonder iets te doen te hebben, en 
ons hunne huisfelijke omftandigheden ver haal 

ide den, 



86 __Befchrijving van de Hofiplaad 

den, zeiden: „zeker zit gij weder uitgegaag 
om den twist tc ontwijken 5’ wanneer Wij vere 
hämen, dat het vragen flechts, waar ééne der 
bijwijven zich bevond, een gefchil verwekt 

had, die den armen man, om voor eenige 
oogenblikken rust te hebben, uit zijn huis ge 
jaagd had, 
"Als een gevolg van een willekeurig beftuur, 

* Waar door gunst alleen ambten en voorregten 
“Worden gegeven, zijn de Palembangfche Groo- 

ten en minderen fteeds zeer jaloersch en afgun- 
Onderlinge af. 
gunst. ftig van elkanderen. De geringfte bewijzen van 

genegenheid of vertrouwen, door ons aan fom 
migen verleend, gaf aanleiding, dat anderen ge« 

Tegenheid zochten, om kwaad van zoodanigen 
te fpreken; en dit bepaalde zich niec alleen 
tot de eerfte klasfen, maar ook tot de min 
deren. Nimmer verzuimden zij, wanneer de 
een of ander iets had misdreven, of traag 
was in de vitvocring van eenen last, te zeg- 
gen: „zoo zijn de Palembangers; men kan hen 
», niet gelooven nochftaatop hen maken.” Daar 
zij tegenwoordig niet meer bevreesd zijn voor 
willekeurive handelingen van het hof, komen 
zij er openlijk voor uit, dat zij verheugd zijn 
niet meer onder dien sdh te ftaan; en het 
heeft dikwijls moeite gekost, om hen zelfs de 
uiterlijke welvoegelijkheid te doen waarnemen, 
Men kan hen thans befchouwen als menfchen, 
die uit de flavernij verlost zijn. 

Harde ve-: Findelijk kunnen wij niet dan eene zeer na- 
handeling van.deelige getuigenis geven van de behandeling, 
mi ij, welke hunne ondergefchikten en bedienden on- 
bedienden, dergáan. Omtrent “dezelve zijn zij zeer hard, 

Zij: die. €: verpligt zijn, heerendienften bij hen te 
ach be = ee oen, 
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doen, ondervinden nimmer eenige tegemoetko- 
ming of mededoogen; aan hunne pandelingen 
worden zware lasten opgelegd. Deze laacftenen 
de flaven worden dikwijls mishandeld. Dank zij dus 
ée bepaling van ons Gouvernement, waar door 
de ftaat der pandelingen welhaast zal ophou- 
den, en door de affchaffing van den flavenhan- 
del, zullen er ook na verloop van eenige jas 
ren geene flaven meer zijn. Over het alge- 
meen bezitten de Palembangfche ingezetenen 
weinig zedelijkheid. Men verzekert dat er 
bloedfchande led wordt, en dat de vrou- 
wen in de Serails de middelen bezigen, om 
de natuur te bedriegen en daar door hare ge- 
zondheid in den grond te bederven. 

De fchets, die” wij daar gegeven hebben, 
heeft ons inderdaad bedroefd, en wij hadden 
gaarne de kleuren minder zwart gemaakt; doch 
daar wij geenen roman, maar waarheid wensch- 

ten te fchrijven, zoo hebben wij niet anders 
kunnen doen ; evenwel zijn er eenigen, die uitzon- 
dering verdienen: ; terwijl bij alle deze gebreken 
ook nog verfcheiden goede hoedanigheden ko- 
men, die wij zullen leeren kennen, zoodra wij het 
bedrijf en den handel van Palembang zullen bee 
fchouwen. Alleenlijk moeten wij hier zeggen, dat 
de Palembangers niet moordzuchtig zijn ; waarvan 
evenwel de wreede Badar - Oe Dien moet wor- 
den uitgezonderd: hij heeft verfcheiden men- 
fchen , die gehechtheid toonden aan het Neder- 
landsch Gouvernement laten ombrengen. Staat- 
kunde had hem hierin kunnen leiden; maar dat 
hij de ontuchtige vrouwen, welke zich met foldaten 
gemeenzaam gemaakt hadden, vóór 1819, heeft 
jaten vermoorden en mishandelen, getuige 

F 4 ofz 
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onwederfprekelijk van zijnen bloeddorst. | 
Familie-be- Wij hadden gaarne„in onze fchets, over hunne 

trekiingen, 
ouder- en kinderlief de, of die van broeders en zus. 
ters onder elkander, iets woor: deeligs gezegd; 
maar ook hierop valt, althans in de hoo; ere flans 
den, niet te roemen, zoo min als in de laasfte 
volksklasfe, welke hunne kinderen voor fchuld 
verpanden. In de hoogere {tansen is het bijna 
natuurlijk, dat de kinderen omtrent hunne oudee 
ren ontäarden ; immers als de vrouwen tot zee 
kere jaren gekomen zijn, neemt de man eene 
tweede en derde vrouw , of bijwijven. Elke 
derzelven voedt hare eigene kinderen op, en 
daar zij natuurlijk dan van den man weini 
meer bemind wordt, en zij hem dikwijls haac, 
uit jaloezij of om andere redenen, zoo deelt zij 
dezen afkeer aan hare kinderen mede, en zoa 

” beftaat het insgelijks wsfchen broeders en zusters 
van onderfcheidene vrouwen of bijwijven. In 
zoodanige huishouding kan noch eendras st noch 
liefde heerfchen ; verfcheidene onregtvaardighe- 
den-van ouders jegens hunne kinderen en van dezen, 
tegen hnnne ouders, als mede tusfchen broeders, 
zijn ons reeds voorgekomen, en beftaan nog in de 
familie van het Vorftelijk huis. Maar laat ons 
er niets meer. van zeggen, en alleen dit volk 
beklagen, diep betrearen over deszelfs zede 
lijken” toeftand. Zie daar dan de bittere gevol 
gen van een Aziatisch beftuur! zie daar de, 

Oorzaken vruchten van willekeur, geweld en wreedheid, 
der bedorvé- 
ne zeden, 400, als hier beftaan hebben, en in nog zoo 
“vele landen in dezen Archipel beftaan! De 

laacfte trek van menfchelijkheid wordt er ons 
der uitgedoofd; en war is het geheele oogmerk 
of doe: van zulk een beftuur ? niets Sn 

ers 

Ld 
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ders dan om den Vorst en zijne gunftelingen 
te verrijken, hun een wellustig leven te bezorgen, 
en hunnen ‘hoogmoed en wreedheid te voeden, 
Aan deze’ weinigen wordt dus, zoo wel het 
maatfchappelijk “belang, als de zedelijkheid 
van cen geheel volk opgeofferd, Wie durft 
nu nog een befchaafd Gouvernement befchuls 
digen, als het zoo veel invloed in zulke regerins 
gen tracht te verkrijgen, dat dit kwaad ger 
weerd worde? Wie zal nog durven ftaande hous 
den, dat de inrigtingen van zulk een beftuur 
moeten worden onderhouden? Wij zullen hier 
onder zien , hoe ongefchikt, en ondoels 
matig zij warenz-en hoe weinig begrip deze 
et gehad hebben van finan- 
ciële bepalingen, waardoor zij hunne fchatkise 
konden verrijken, en de algemeene welvaart 
bevorderen. Integendeel, zij zijn nog zoo bij 
fter onkundig, dat juist die inrigtingen de ftrek- 
king hadden, om de bronnen van hunne ins 
komften op te droogen; En flaan wij het oog 
op alle de vorften in dezen Archipel, dan zijn 
en zij en hun volk arm. Men werpe mij 
niet tegen, dat Muchmoed Badar Oe Dien rijk 
was. Hij, ja! was rijk; maar waardoor? 
door de groote fommen, welke hij jaarlijks 
uit de tinmijnen van Banka trok. Bs nu dat 
middel ophondt, is de ftaat, en zijn allen , zoo- 
wel voornamen als geringen, arm. Het ge- 
heele Rijk van Palembang brengt tegenwoors 
dig niet zoo veel op, dat het Hof en de Priaijs, 
welke daarop aanfpraak mogen maken, kunnen 
beftaan. Ziedaar de uitwerkfelen van het ftaat- 
kundig financieel ftelfel van een Aziatisch Vorst 

in dezen Archipel! 
| F5 Wij 
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Wij kennen nu de plaatselijke gefteldheid ende 
inwoners van de hoofíplaats van Palembang, 
Laten wij nu verder zien, hoedanig dezelve 
beftierd is geworden, ten aanzien der policie, 
en uitoefening der regterlijke magt. Hier kun- 
nen wij zeer kort zijn; eigenlijke policie be- 
ftonderniet. De gehele hoofdplaats is niet eens 
onderdeeld, hetzij in wijken het zij tn kampongs, 
waarover hoofden zijn. Er beftaan geene ree 
gisters der huizen noch der ingezetenen. Flke 
Priaij, Mancrie en andere gegoede inwoner 
verzamelde zoo vele menfchen om zich heên 

als hij magtig konde worden; waartoe ook 
nog een bijzonder middel werd gebezigd: de 
Vorst, de Priaijs en alle gegoede ingezetenen 
laten hunne kinderen aan onderfcheidene vrou- 
wen zogen. De kinderen dezer vrouwen wore 
den genoemd Soedara Palt of zoog- broeders 
van het kind dat aan hare borsten is gezoogd, 
fchoon flechts voor eenige dagen, Van hier, dat 
Grooten en gegoede lieden, j ja zelfs die van de 
lagere klasfe, vele broeders en zusters hebben, 
welke zij befchermen ‚en van welke zij dienften 
en befcherming ontvangen, 

Het getal der Miedjies en Orang-fnouw is 
niet bekend. Indien de Vorst eenige noodig 
heeft, dan wordt aan onderfcheïden Prizijs of 
Mantries last gegeven, om dezelve te leveren, 
Eik Palembangfche ingezeten van de mindere 

“klasfe ftelt zich als Miedjie of Orang-fnouw 
onder eenen Priaij of mantrie, ten einde eenen be- 
fchermer te hebben. Deze Priaij of mantrie 
tracht daarvoor zoo veel dienst van denzelven te 
trekken, als maar mogelijk is. Verfcheiden 
perfonen , zoo wel vreemdelingen als arme lie- 

den 
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den, die geene familie hebben, of befcherming 
verlangen te hebben, zwerven rond, en genee 

ren zich met ftelen. … Men heeft ons verzekerd, 
dat eenige dezer lieden door Priaijs onderhou- 
den worden, om voor hen te ftelen en te roo 
ven. Er wordt bij nacht geene ronde of wacht 
gehouden, en zoo niet het vreesachtig ‘karakter 
dezer rondzwervers hen in bedwang hield, zoo 
zouden de rooverijen en diefstallen nog grooter 
zijn. Een ander groot kwaad, hetwelk dit flecht 
volk doet, is brandftichten; daar alle huizen 
van hout of bamboes zijn, zoo plegen zij dit 
zeer gemakkelijk , dikwijls om te ftelen , of ook 
om te wreken perfonen , die elkander beleedigd 
hebben, of van elkanderen afgunftig zijn ; waare 
toe dan dezen hen gebruiken. 

Er beftaat te Palembang een regtbank van „Resterlike 
den Panghereng Natta Agama of Panghoeloe, 
die in geestelijke zaken regt doet, en een an- 
dere onder Tommongong Karta Nagara, die 
in lijfftraffelijke zaken uicfpraak geeft. Over 
den eerften wordt zeer geklaagd, en men zegt 
openlijk, dat het regt voor geld te koop was. 
De laactte heeft bijna geen gezag, en allen 
komen er voor uit, dat, als de aangeklaagde tot 
eene der familien of gunftelingen van het Vore 
ftelijk huis behoorde, er geen regt te verkrije 
gen was. Van deze zijde zijn dus ook de in- 
gezetenen van de hoofdplaats bitter te beklagen 
geweest. 

Wij hebben hooger gezegd, dat het getastingen, 
geval der ingezetenen omtrent oo à 25,000 
zielen bedroeg. Over deze geheele bevol- 
king, noch over het bedrijf van alle deze 
menfchen zijn geene geregelde belastingen 

gee 
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gelegd. De Vorst vergenoegde zich, als hij 
iets noodig had, hetzij handwerkslieden , vaars 
tuigen of andere dienften, om die opteëifchen; 
en deze opêifching ging meer naar gunst, dan 
naar zekeren regel, “De Priaijs deden even Zoo, 
gelijk ook alle anderen, die maar iets te zeggen 
hadden. Toen wij den rijksbeftierder opmerkten, 
dat eene zoodanige handelwijze aanleiding gaf tot 
groote onbillijkheden, antwoor'de hij, dat ook 
niemand iets opbragt, en dus zich konde laten 
welgevallen de lasten, die van hem gevorderd 
werden, Toen wij hem onder het oog brag- 
ten , dar eene geregelde belasting den Vorst in- 
ftaat zoude gefteld hebben, om alles wat hij 
noodig had, voor betaling te erlangen, en zulks 
in het “geheel niet drukkend zoude geweest zijn, 
was zijn antwoord, dat zij zoo diep niet door» 

E dachten , en hij het dan cok nu volkomen mec 
ons ééns was, 

Op den han. De handel alleen was belast; te weten, van 
sel, elk vaartuiv, dat van buiten kwam, moest 

vaar de grootte of het getal der equipage, 
een zeer gering regt betaald worden. Maar, 
behalve dat regt, moesten van groote vaars 
tuigen, zoo als die der Arabieren, Chinezen, 
Wankangs, enz. gefchenken gebracht worden 
bij den Vorst, andere Grooten, en den Sabandaar. 
Voor deze gefchenken genoten zij befcherming 4 
doch dezelve waren zeer drukkend voor dé 
handelaren. Uit deze gefchenken is het, dat 
de Vorst en voorname Priaijs fraaïje slaswer= 
ken, gallons en kostbare flofen voor klees 
deren, damast voor gordijnen, enz., vere 
kregen hebben; maar daar die onder velen 
moesten worden verdeeld, zoo. was het genot 

5 | van 
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van €lk niet groot. De tegenwoördige Soes 
foehoenan en Sulcan kunnen zich niet begrijpen 3 
hoe de inkomende en uitgaande regten thans 
tweeduizend gulden ’s maands kunnen opbrens 
geh, terwijl de handelaren en zeevarenden te 
vreden zijn. Zij zeggen, dat. dit middel onder 
het inlandsch beltuur nimmer een vierde gedeelte 
van die bedragen beloopen heeft, en dat de meeste 
handelaren toen klaagden. Zij begrepen niet, dat 
het juist hunne wijze van heffen en kneveled 
was, waardoor zij minder dan wij ontvingen: 
Zij kunnen niet begrijpen; dar eene geregeld 
belasting, die gelijk werkt, veel voordeeliger is 
dan hunne ongeregelde geldheffingen. Toen de 
Kraton van Machmoed Badar Oe Dien door onze 
troepen bezet werd; werden er magazijnen ges 
vonden vol met Chineesch porcelein; dat fes 
dert jaren van Chinefche Wankangs aan ge- 
fchenken gegeven of gevorderd was; en zoo 
ging het mecalles. Zij hebben hiet eens het 
overleg, om de goederen , die zij ontvingen; en 
die natuurlijk den handelaren geld gekost had: 
den, weder te verkoopen; wij hebben den kost- 
baarften gouden- en zilveren moor, damasten er 
zijden ftoffen gezien, welke door lang bewaren 
vergaan cn bederven waren, Ke 

Laat ons nu overgaan om het bedrif. en defi Bedrijf en 
handel van de ingezetenen dezer hoofdplaats ta “tk 
befchouwen. De hooge Priaijs en Mantries, 
welke met marga’s of doefons befchonken zijn; 
Vinden hierin, zoo niet geheel en al, althans 
voor een groot gedeelte, voorziening in hünne 
huishoudelijke behoeften. 

De overige Priaijs, welke of niet in gunst 
Eijn, of door verloop van tijd niet meer van 

wege 
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wege den Vorst met doefons of desfa’s wordefi 
befchonken, houden doorgaans pandelinzen en 
Qaven, die voor hen eenige rijstvelden bebous 
wen, of hun maandelijks eene foort van huur 
opbrengen, of op eenige andere wijze, door 
handwerk, enz., een onderhoud verfchafen, 
Velen houden Tambangans, die zij verhuren, 
of dagelijks om vracht te verdienen laten rond- 
varen. Zoo dezen geene middelen of geld van 
hunne voorouders hebben, gaan deze “umilien 
achteruit, en zullen bij latere geflachten tot de 
volksklasfe terug moeten keeren, indien zij zich 
niet op den handel of landbouw toeleggen. 

De andere volksklasfen generen zich door 
landbouw ; dat is, zij begeven zich in het jaar- 
getij, aanva gefchikt, naar de plaacfen, alwaar 
zij ladangs of velden bebouwen; anderen 
door handwerken, en de meer gegoeden door 
handel; terwijl de vrouwen van alle dezen, 
hetzij door het doen uitventen, of zelve uit- 
venten van goederen of eetwaren, genoegzaam 
even zoo veel, en dikwerf meer bijdragen coc 
het onderhoud der huishouding, als de man. 
De meeste Palembangers, van allerlei ftand, 
houden goede aanteekening van hunme zaken, 
fommigen zelfs journalen, als zij op reis zijn, 
van hetgeen zij ondervinden en opmerken. Ten 
dezen aanzien zijn zij zeer naauwkeurig. Zij 
zien er niet tegen op, om voor hun belang zelfs 
eene zee -reis te doen. 

De grootfte handel wordt gedreven mert Java, 
Banka, China, Riouw, Sinkapoera, Poelo- 
pinang, Malakka, Linga, Siam; terwijl van 
andere kleine eilandjes ook nog kleine vaartuie 
gen aankomen, De voorwerpen, welke de 

| voor- 
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Voornaamfte arcikelen vanf handel uitmaken ; zijn 
allerlei foorten van favafche lijnwaden , en kusrs 
lijnwaden; allerlei foorten van Europifche chic- 
zen, enz., alle deze onderfcheidene lijnwaden, 
hetzij grof of fijn, worden over het algemeen 
zeer gretig verkocht. Voorts allerlei ‘Chinc- 
Sche aardwerken, ruwe zijde, gouddraad, ijze- 
ren pannen, droogerijen, thee, confituren en an- 
dere Chinefche waren. Andere artikelen van 
minder belang zijn de klapper en katjang - olie 
van Java en Siam, Javafche fuiker, Javafche 
ten, tamarinde, rijst, poeder ruiker, koper, 

ijzer , flaal, kramerijen, enz. , mitsgaders eeni- 
ge Europifche mond - behoeften. De waarde van 
alle deze voorwerpen hebben in 1822 beloopen 
omtrent een half millioen guldens, behalve voor 
honderd duizend gulden zout en amfioen , welke. 
van Gouvernements wege aan het publiek ver- 
kocht zijn. Alle de voormelde goederen zijn 
in 1892 met groot voordeel verkocht. Het 
kan de opmerking piet ontgaan, dac alhier artie 
kelen worden ingevoerd, die voortbrengfelen van 
hun eigen land zijn; en zulks geeft dan ook geen 
hoog denkbeeld van den ftaat van landbouw. 
De Arabieren zijn de grootfte handelaren in 

lijnwaden. Eenigen hebben fchepen en vaar- 
tuigen, en de meesten zijn zaakwaarnemers van 
anderen buicen Palembang. Op hen volgen de 
Chinezen. Zij koopen van de vaartuigen de goee 
deren. Van de Arabieren en Chinezen koo- 
pen de Palembangers, die de goederen naar de 
binnenlanden ten verkoop brengen. Geen Chi- 
nees noch Arabier durft het nog wagen, om zelf 
in de binnenlanden te handelen: 5 zij vreezen be- 
rootd te zullen worden, -De Palembangers 

Voorwerpen 
van handel. 

Handelares:. 
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koopen de góederen op crediet en leveren daäars 
voor waren terug. 

gyombtengs De voortbrengfelen; welke hee rijk van Palem- 
lands bang oplevert, en die uiegevoerd worden, zijd 

bindrottings , harst; benzoín; drakenbloed; kao 
laka, was, “olifantss tanden, ftofgoud. Deze als 
len worden niet opzettelijk aangekweekt, maar 
uit de bosíchen en van de oevers der rivicren 
verzameld. (*) Peper; koffij „ fuiker; gam= 
bier , pinangnoten; tabak, indigo, zijn voors 
werpen; welke geplant of aangekweekt worden 3 
en als voortbrengfelen van nijverheid, gedroog= 
de en gezouten visch, ruw aardewerk , rottings 
en {troo- matten, en zakken; koperwerken; 
Zijden, met gouddraad doorwerkte; en katoes 
men kleedjes; doch het bedragen van deze uit- 
gevoerde goederen heeft in 18232 naauw lijks 

, de helft beloopen van de waarde der inge- 
voerd zijnde goederen. Dit minder bedrage 
heeft dus moeten worden aangevuld door billioens 
jüweelen en baar geld, zoodat de hoofdplaats 
thans nog eene madeelige balans van handel 
heeft, 

En Keije Verfcheiden _omftandigheden veroorzaken 
taïdet groote belemmeringen in den handel. 

Vooreerst, zijn er geene kooplieden, die 
magazijnen houden; waarin de waren, did 
uit de binnenlanden afgevoerd worden, kun: 
nen worden opgeflasen. In de maanden, dat 
de Chinefche jonken en Javaanfche handelarert 
zich op de hoofdplaats bevinden, worden de 
voortbrengfelen uit de binnenlanden getrokkeri; 

Komt 

(*) Vid. Appendices Ach B, waar de geworie marktprijzen 
zijn opgegeven. 



Komt er overvloed; dan zijn dezelve laag. in 
prijs, en wordt er weinig afgebragt, dan zéer 
hoog. Deze onzekerheid, zoowel voor de 
zee-handelaren, die ook fomtijds eenen geruimen 
tijd moeten wachten, als voor de Palemban-= 
gers, brengt zeer veel onverfchilligheid te 
weeg, en de zee-handelaar rekent bij den ver= 
koop zijner goederen, dat hij geen voordeel 
op de terug te nemen lading zal hebben; zoo 
als eenigen ons verzekerd hebben, dat zij 
geene winst kunnen behalen op het geen zij 
van hier mede nemen, en dus geld of goud 
verkiezen. Hier achter voegen wij-Eene op- 
gave der prijzen , voor dewelke de voortbreng- 
felen in 1822 zijn verkocht geworden. 

…_ Een tweede ongerief is, dat de binnenlan- 
ders meest zilveren Spaanfche matten voor hun- 
ne waren bedingen, en de zee-handelaren dezel- 
ve gaarne uitvoeren, waardoor er een agio 
beftaat van ao tot 25 perCent op de Spaan- 
fehe mats terwijl ook in de waarde der Java- 
fche ropijen en Nederlandfche guldens onder- 
fcheid wordt gemaakt, zijnde de laarfte bij de 
binnenlanders meer geacht dan de Javafche 
ropij. 

En eindelijk, de grootfte hinderpaal is het 
gebrek aan koopwaren; hetwelk door onder- 
fcheidene redenen veroorzaakt wordt, die wij 
bij een ander ftuk zullen verhandelen; maar 
met betrekking tot den handel van de Palem- 
bangfche hoofdplaats werkt daartoe mede , 
dat noch Arabieren noch Chinezen naar de 
binnenlanden durven gaan; dât de Palemban- 
gers, die of Djenangs of zendelingen van 
Djenangs zijn, zich, of door ruiling van goe- 

G deren , 
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deren, of tegen lage prijzen van de voortbretige 
felen meester maken, en geen binnenlander de 
vrije befchikking over dezelve heeft, noch die 
zelve naar de hoofdplaats brengen, en verkoo« 
pen mag. 

Alvorens over te gaan tot een algemeen 
everzigt van het geen wij in deze befchrijving 
hebben doen voorkomen, zullen wij nog het 
een en ander opgeven, hetwelk in den loop 
van het verhandelde niet heeft kunnen worden 
ingevlochten, «en toch betrekking heeft tot de 
hoofdplaats van Palembang. 

Peak Uit de overleveringen, uit de inrigtingen 
gers. en gebruiken, uit de taal, en uit de algemeees 

ne overeenkomst met de inwoners van Java, 
tmag men het voor zeker houden, dat de Pa« 
dembangers oorfpronkelijk zijn van Java. Wij 

7 vermeenden evenwel, dat zij van hunne voor« 
vuders verbasterd waren; doch ons herinne- 
rende, dat wij niet over de inwoners van het 
Rijk van Palembang, maar wel over de inge« 
Zetenen der Zoofdplaats hebben gehandeld, 
kwam ons voor den geest, onze aanteekenin= 
Ben in te zien, die wij ín 1812 gehouden 
hebben, toen wij de hoofdplaacfen Soerakarta 
en Djokjokarta van den Soefoehoenan en van 
den Sultan van Java bezochten ; in welke aantee« 
keningen wij vonden; dat de toeftand dezer 
koofdplaatfen even zoo beklagelijk was als alhier; 
dat willekeur en geweld, even als hier, alle 
die bittere en verderfelijke gevolgen hadden daar- 
Odon! zoodat wij hieruit meenden te kunnen 

fluiten, dat dan ook van deze zijde geen 
twijfel kan beftaan, dat Palembang door Java 
db bevolkt, en dat overal dezelfde beillooze 
ak oor. 
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Oorzaken ook dezelfde rampzalige uitwerkfelens 
hebben. | | 

Daar er gedurende de laatfte jaren oorloz 
door den Sultan van Palembang gevoerd. is, 
zoo zijn wij in de gelegenheid, iets over de 
middelen, maatregelen en gevolgen van eenen 
oorlog door — inlandfche. vorken te kunne: 
opgeven. 

Toen Machmoed Badar Ce Dien, in 1819 , Middelen van 
door zijnen verfterkten Kraton, en door het ver- O0n98: 
voerbaar gefchut, hetwelk hij voorhanden had, 
onze troepen, die gebrek aan krijgs-behoeften 
gekregen hadden, verpligtte, om de hoofdplaats 
te verlaten, veronderftelde hij, en, zoo als 
de gevolgen toonden, te regt, dat eene groo» 
tere Nederlandfche magt hem zoude komen 
ftraffen over zijne trouweloosheid. Dadelijk 
zond hij zendelingen door het geh eele Rijk, erì 
liet aan de ingezetenen weten „ cat kij verpligt 
was oorlog te krik en hij dus van zijne 
onderdanen verwachte, dat zij hem met volk 
en andere hulpmiddelen zouden bijftaan. De 
verfterking aan de Pladjoe was een oud en goed 
plan van verdediging door de gefchiktfte zijnet 
Pangherangs en Mantries liet hij deze plaatfen 
opnemen, en hem opgeven, op welke wijzê 
dezelve verfterkt moesten worden. Hiermede 
bekend geworden zijnde, regelde hij zelve den 
toevoer van de middelen, om de ia en 
andere verfterkingen daar te ftellen. Hij ons 
derhield zijne Priaijs, Mantries, en de beste 
der ingezetenen over de noodzakelijkheid, waar 
in hij ‘ecbracht was, van te moeten oorlogen, 
Hij geliet zich, als of hij voor zich zelven 
die niet wenschte, en hij, wat zijn perfoort 
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‚betref, liever het flagt-offer wilde zijn ;- dans 
zijne hoofdplaats aan de rampen des oorlogs 
bloot te ftellen; doch dat de eer van zijn 
huis, en de inftandhouding van zijn geflacht 
hem gebiedend noodzaakten, aan den drang 
der omftandigheden te moeten toegeven; dat 
hij evenwel het gevoelen van zijn Hof nog 
eens wilde hooren, of er ook middelen ter 
voorkoming zouden wezen, Als een Vorst, 
een dwingeland, zóó fpreckt, en zulks van in- 
druk makende gebaarden doet verzeld gaan, 
dan zelfs hebben wij gezien, dat hij onder 
befchaafde volkeren de menfchen verblind „ 
en hünne geestdrift opgewekt heeft; geen won- 
der, dat zulks ook in de vergadering, van aef- 
hangelingen en _gunftelingen het geval Was, 
Zij verklaarden zich geheel en al aan zijnen wil 
te zullen gedragen, en met goed en bloed 
hem te zullen “bijftaan. Die had Machmoed 
Badar Oe Dien verwacht; en nu gaf hij zij- 
ne bevelen ter bereiking van zijn oogmerk, 
maar met zulk eene klem, dat miemand het 
durfde wagen, daar niet aan te voldoen; ter= 
wijl fommigen uit belang, anderen uit geest- 
drift, en de meesten door vrees gedrongen, 
alle hunne vermogens in het werk (telden, om 
den Vorst te behagen, door zoo veel kracht 
van menfchen en middelen aan te voeren, als 
Zij van de binnenlandfche bevolking bemag- 
tigen konden, werwaarts ook predikers gee 
zonden werden, om het volk op te winden 
voor het belang van den Vorst; en er behoort 
maar weinig volkeren-kennis toe, om te ge- 
looven, dac deze middelen werkten, vooral 
daar dezelve aan de andere zijde vergezeld gin- 

gen 
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gen met de fchrikbarendfte bedreigingen. De 
geheele hoofdplaats werd in requifitie gefteld, 
waarin de Chinezen en Arabieren mede moes-- 
ten deelen; en het is alleen door zulke mid 
delen mogelijk geweest, dat Machmoed badar- 
Oe Dien, in 1819, in den tijd van vier maan 
den, de geduchte werken heeft kunnen op- 
rigten, waartegen onze magt fluitte, die dit 
natuurlijk niet konde verwachten. 

De arbeiders uit de binnenlanden hragten 
hunne eigene rijst en voedfel mede; die uit de: 
hoofdplaats werden gedeeltelijk door hem ges 
voed; waartoe kij de rijst tegen betaling res 
guireerde, , | 

Blachmoed Badar Oe Dien bezat zelve eene: 
menigte gefchut van allerlei kaliber, en koche: 
zoo veel , als hij bij de ingezetenen vinden kone : 
de. Hij liet zelfs kruid maken, hetwelk bes: 
vonden is, eene gocde proef te houden, 

Toen zijne batterijen en fterkten, zoowel 
in 1819, als in 1821, opgerigt waren, bee 
noemde hij zijnen zoon, den Sultan, tor Gee 
neraal- en- Chef, en ftelde zijner moeders fchoone_ 
zoon en andere Pangherangs tot bevelhebbers 
der batterijen aan. Bij elk ftuk plaatfte hij eenen - 
Priaij of Mantrie, terwijl dezelwe bediend were 
den door Miedjies, en andere ingezetenen van 
de hoofdplaats. Gedurende het gevecht moes- _ 
ten alle mannen, die niet ziek waren, naar de 
batterijen of in de nabijheid derzelve, en de 
overigen bij de ftukken, en in den kraton de _ 
wacht houden, Die terug bleven werden be- _ 
dreigd op het oogenblik te zullen vermoord 
worden. Hij liet zelfs op elke batterij een 
gijner kinderen brengen, om zoo,,veel meer 
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indruk te maken, terwijl hij zich.in den kra- 
ton ophield, Toen in r8at de eerfte dag 
van het gevecht fchijnbaar in zijn voordeel 
was, voer hij, op het bekomen dezer tijding, 
langs de groote rivier, en liet met veel ge- 
druisch dezen uit(lag bekend maken. 
De batterijen en fterkten aan de Pladjoe en 

Gombora waren zoo dik verfchanst, en het ach= 
gerfte gedeelte zoo met moerasfen ingefloten, dae 
er geeng kogels konden doordringen, en bommen 
geene fchade konden doen, Ditwas eene geluk- 
kige gefteldheid voor Badar Oe Dien; want 
hieraan kan men het alleen toefchrijven, dat zijne 
verdedigers zijn blijven ftaan. Eene groote me- 
nigte menfchen op de voorfchreven wijze verza- 
meld, die geen belang genoeg in den uit(lag van 
den oorlog hadden, althans het grooxfte gedeelte 

: daarvan zoude zich niet veel gewaagd hebben. 
Op een vlak veld waren zij zekerlijk dadelijk op: 

Nl de vlugt gegaan, zoo als zij ook vlugtten , zoo- 
dra onze foldaten de bacterijen beklommen: 
Met zulk eenen hoop kan men wel achter. mu 
ren en goede verfchanfingen vechten, maar 
niet voor de vuist. En overat, waar list de 
onzen niet in hinderlagen gelokt heeft, worde 
eene inlandfche armée geflagen; omdat hee 
grootfte gedeelte gedwongen is, en er geene 
krijgstucht beftaat, om de ftrijders bij elkande= 
ren te houden. | 

Twist tus- _Sulean Mochamat Badar Oe Dien, vader 
ea B pig van Machmoed- Badar Oe Dien, had vier zoe 
ket vorftelijke nen, den zoo even genoemden en dea tegen- 
ke, woordigen Soefoehoenan, den Panumbahan ew 

den Pangherang Adipaui Moeda. Eene overle« 
ing voorfpelde, dat, daar Mochamat Badar Oe 

Dien 
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Dien de zevende afftammeling van het regeren. 
de huis was, niet zijn oudfte, maar een zijner 
andere zonen, of wel de jongfte hem in de 
regering zoude opvolgen, Sommigen willen, 
dat dit verdichtfel aanleiding zoude hebben ge» 
geven tot den gedurigen twist, en zelfs tot deg 
grooten haat, die tusfchen deze vier broeders 
v-n hunne jeugd af beftaan heeft. Wart de eigens 
lijke reden zij, is ons niet volkomen bekend 
geworden; maar dat werkelijk deze haat en 

afgunst beftaan , is ons meermalen gebleken, en 
vertoonen zij zelfs openlijk, daar zij gees 
nen omgang met elkanderen houden, Noch 
de rampen, die {edert 1812 het vorftelijk huis 
getroffen hebben, noch eenige andere omftan- 
digheden hebben ‘dezen heat en afkeer kunnen 
veranderen, Allen beklagen zij zich over el 
kanderen , en willen niet voor elkanderen on- 
derdoen, Als men hen onderhoudt over dezen 
broedertwist, dan fchijnen zij daarover zeer ge- 
voelig, doch niemand wil toetreden , om den- 
zelven te eindigen. Deze broedertwist is te 
zonderlinger , hut zij alle vier bij eene echte 
vrouw verwekt zijn 

Wie zoude niet verwachten, dat een Kraton, Morge er . 
paleis van den Vorst, van den rijken Vorst van har“ ninnen 
Palembang, inwendig in pracht, reinheid en aar den Kraton. © 
gename ver blijf-en vermaak-plaatfen zoude heb- 
ben uitgemunt? Maar hoe heeft men zich 
daaromtrent bedrogen gevonden! Toen onze 
troepen in 18er den Kraton betrokken, was 
niet alleen alles inwendig vervallen, de muren 
begroeid, houtwerken verrot; maar. het was 
er zoo vol vuilnis, en zoo ongeredderd, dat 
gene compagnie pionniers, met verfcheiden 
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arbeiders of koelies , meer dan eene maand zijn 
bezig geweest, om de groffte vuiligheden op- 
teruimen, en eenige bêwoonbare plaatfen te ma- 
ken in de menigte gebouwen, om offieiers te 
kunnen huisvesten. Boven het middengebouw , 
in het midden van den Kraton, is eene verdien 
ping, en voor dezelve eene opene galerij, van 
waar men een ruim en aangenaam gezigt heeft 
op de rivier, en rondom de gezigten, welke den 
Kraton omringen. Dit vertrek en zijne gale- 
rij, welke thans een zeer gezond en aangenaam: 
verblijf is, was destijds de fchuilplaats van cui 
zenden van vledermuizen. Zelfs was niet eenmaat 
de fchade herfteld, die eenige kogels van de kor- 
verten de Eendragt en de Ajax în 1819 daar e= 
maakt hadden. De flaapplaats van den Sultan 
was een duister vertrek, in het midden van het 
gebouw , waarin nimmer het daglicht kon doors 
dringen. 

Machmoed Badar Oe Dien had ingevoerd, 
dat eene vrouw , met welke hij gemeenfchap ha 
gehad, nimmer eenen anderen man mogt zien, 
Daar de wellusteling van alle kanten de Tchoon- 
fte vrouwen tot zich liet brengen, zoo was dit 
getal reeds toegenomen tot vijf henderd vrou- 
wen, Den ongelukkigen toeftand dezer fchep: 
fels zal elk kunnen nagaan, Jaloezij, afgunst , 
wrevel, en allerlei, den mensch onteerende , 
hartstogten en gewaarwordingen beftonden in 
den hoogften graad onder deze beklagelijke 
voorwerpen, in een klimaat, waarin de ge- 
flachtsdrift veel fterker werkt, dan in koude 
gewesten. Het was ook alleen, door wreede 
ftraffen en ftrenge middelen, mo gelijk om zulk 
eene huishouding te regeren, en in bedwang, 
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te houden. Welk eene ftraf bar2 misdadigheid! 

OP Java laten de Vorften en Regenten, wanneer 

zij geenen fmaak meer in hunne bijwijven vinden , 

dezelve uittrouwen aan mindere Mantries. 

Onder de middelen, waardoor de Rabans of drm ie 

Djenangs ook nog voordeel trokken van de Înepicnengs ook 

gezetenen hunner doefons, behoort nog, datnos pt 

zij de hoofden en minderen, die uit de boven- > 

landen komen, en zich altijd bij hen mocten 
vervoegen, zoo lang aanhielden, tot dat hunne 

voorraad van levensmiddelen verteerd was. 

Dan voorzagen zij hen, en leenden hun ook 

wel geld, hetwelk alles mer drie kapiralen 
winst terug moest worden beraald. Geen won- 

der nu, dat de binnenlanders, om deze en ander 

re drukkende bezwaren, ongaarne ftedewaarts 
kwamen, | 

In de groote hoofdplaats van Palembang Cere open. 

was geene openbare markt. Op de hoeken der gaats te Pa. 
fpruitjes of kreken der rivier werden eetwaren lembang. 
verkocht, en met kleine praauwtjes, benevens 
andere goederen, te koop rond gevaren. 
Thans beftaat er eene groote markt, die onder 
het Nederlandsch Gouvernement is aangelegd, 
Dagelijks wemelt dezelve van koopers en vere 
koopers; en eerlang zal dezelve de plaats wore 
den, alwaar de binnenlanders met hunne rakits 
zullen aankomen, en hunne waren vrij zullen 
kunnen verkoopen. 

Eindelijk moeten wij nog opgeven, dat de Vruchten, 
grond, rondom de hoofdplaats en verder, voor- 
treffelijke vruchten en groenten voortbrengt. 
Alle forten, die onder deze hemelftreek vallen, 
groeij n welig, en ook de Europifche groen- 
ten. De vruchten, zoo wel als dezelaatften, 

| G 5 ants 



ze6 _ Befchrijving van de Hoofdplaats 

ontwikkelen zich tot hooger volkomenheid den 
op Java. Zij zijn veel malfcher, faprij- 
ker, zoeter en aangenamer. Even zoo is het 
in het dierenrijk. Het gevogelte is zoo voor- 
treffelijk als ergens, De varkens, fchapen, 
harten, klein wild, en het osfen- en buffel: 
vleesch overtreffen in fmaak en kortheid van 
vleesch verre alle deze dieren op Java. Van 
deze zijde verliest men niets, en zeker zal Pa- 
lembang, in der tijd; voor Europeanen een der 
aangenaamfte ern lisse worden, 

En hiermede nu , naar het plan, betwelk wij 
ons voorgefteld hadden, onze befchrijving al 
leen van de hoofdplaats afgehandeld hebbende 
(aullende die over Ket geheele Rijr nader vol- 

gen), zoo blijft ons nog overig te doen, ecu 
kort overzigt van het verhandelde met eenig 
aanmerkingen te geven, 

rip A rme 

Kort overziet Wij hebben dan gezien, dat de luchtsge- 
en aanmerkin- 
gen. tel! theid, hoezeer ook veranderlijk, evenwel 

riet ongezond i is, De plaatfelijke gefteldheid veeft 
ons geen hoog denkbeeld van de fraaïheid de- 
zer hoofdplaats; doch dit is geen gevolg van 
hare natuurlijke liging, maar alleen van de 
wijze van bebouwing , waarvan wij de oorza- 
ken kennen. Deze oorzaken weggenomen zijn- 
de, en de welvaart toenemende, is het buiten 
twijfel, of deze plaats zal eene der fradiften in 
Indië kunnen worden. Aanvankelijk kan onder 
dit beftuur reeds eene groote bijdrage worden 
gedaan, door de eilandjes te verbinden, met 
over de fpruitjes bruggen te leggen, zoo ge 

zulks 
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Zulks in vroegeren tijd fchijnt geweest te zijns 
en alzoo gemeenfchap over land, en wandel« 
wegen van de eene plaats naar de andere te 
maken. Deze bruggen en wegen kunnen der 
bevolking opgelegd worden te herftellen of te 
maken. Daar dezelve de veiligheid zullen be= 
vorderen, en zij zelve er het grootfte genot 
van zullen hebben, kan deze last niet als bee 
zwarend worden befchouwd, Daar de oude 
Kraton afgebroken wordt, zal hier door een 
zeer groot plein ontftaan, waarop zich de ine 
gezerenen kunnen verzamelen tot openbare vere 
maken. hee geen tevens, als ook om den nieu. 
wen Kraton, eene fraaije wandelplaats zal gee 
yen voor Europeanen. 

Wij kennen de (tanden , waarin de bevolking 
ònderfeheiden is, De gevolgen dezer rangfchik+ 
kingen hebben wij gezien; doch zónder een 
willekeurig ‚beftuur kunnen zij geen nadeel 
doen, en alle hare verderfelijke uicwerkfelen 
zullen van zelve ophouden, en daarmede dan 
ook het karakter der Palembangers beter wore 
den. Hun verftand, vernuft, fchranderheid, 
ĳver en geduld, niet langer in ijzeren bariden 
gekluisterd. zal zich in derzelver volle kracht 
ontwikkelen. Hier uit volgt verbetering van ge- 
aardheid ; de nijverheid zal toenemen 5; met haar 
de algemeene welvaart; en zoo zal van liever» 
lede elk mensch terug treden in den kring, 
waarin hij behoort, die hem door zijn tijdelijk 
vermogen en door zijne bekwaamheden wordt 
aangewezen; uit welken kring zij verdrongen 
werden ; terwijl zij, geen ander gevoel dan onders 
drukking kennende, fteeds leefden in zorg voor 
ganftaande rampen, zonder op. verbetering van 

“bun- 
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bunnen toefland of welvaart inmer te kunnen 
hopen. 

Uit de befchrijving, wat de Vorst was, hoe 
hij zijn hof en ambtenaren behandelde, is hee 
liet nacegaan, dat wiemand, zelfs de hoogfte 
Priaijs niet, wenschens dat dit ontembaar Se 
zag worde herfteld. Zij zijn thans ten minfte 
verzekerd, dat zij, in engenade vervallende, 
niet hun beflgan, hun vermogen, vrouw en 

kinderen zullen verliezen, en naar Blida wore 
gen gebannen (*); dat aan hunne vrienden en 
magen niet verboden zal worden met hen brief- 
wisfeling te houden, of hun eenige verkwikking te 
magen toezenden: ; En zij zijn bevei d van alle à ans 
dere en mindere willekeurige kwellingen. | 

Uit de befchouwing van het karakter der ine 
geze etenen en de wijze, waarop zij beftuurd 
zijn geworden , is lige afteleiden, dat onder de 
nieuwe omftandigheden ‚ waarin zij gebragt zijn, 
na 18e1, er veel overleg en vastheid van kee 
rakter toe behoort, om voortekomen, dat zij 

niet tot uiterften overflaan; en zeker zoude 
daarvan meer te vreezen zijn, als niet deze 
bevolking, zoo als door dezen geheelen Archipel 
(mer uitzondering van enkele ftaten, als met 
name Boegis), een week en lijdelijk karakter 
had, waardoor zij zich veel fchikken en laten 
welgevallen, vertrouwende op een goed gevolg, 
althans fteeds beter, dan het gene onder hun 
eigen beftuur te hopen was; zoodat men , met 
verftand en overleg handelende, met vrucht op 

het 

meen en eee eeen 

C*) Naar deze plaats verzond de Varst paraasn, die ig on= 
genade vervallen waren, : 
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het volk kan werken; en wij houden het voor 
zeker, dat elke nieuwe en verbeterde inrig- 
ting zonder hinder zal kunnen worden inge- 
voerd. Bedaardheid, met eenen onwrikbare 
wil, geleid door vierfteud en zachtäardigheid ; 
maar die nimmer van het. plan afvaat, zijn 

_ de zekere middelen, waar door men Calles kan 
_úitvoeren. Onverftandige geftrengheid, of haffe 
zwakheid, uie vrees of: onkunde voördkeintende} 
zulien altijd het gewenschte doel misfen. 

De policie en het regterlijk gezag is het eer- 
fte, herwelk herfteld moet worden. De onheti- Ny 
deor des vervallen toeftand daarvan ondervondens 
zullen de medewerking van de meesten tot ver- 
bezering bevorderen. De grondflagen daarvan 
zijn , eene goede verdeeling der ftad ia wijken of 
kampongs, de aanftelling van hoofden over de- 
zelve, en goed toeverzigt en waakzaamheid op 
het geen tot de policie behoort, te houden; 
toc herftel van de regterlijke magt is het hoogst- 
noodig, eene duidelijke onderfcheiding te ma- 
ken, tusfchen het geen tot het geestelijke hof, 
en den burgerlijken regtbank behoort, hetwelk 
geheel vermengd was; en dat in het hof van 
burgerlijke en lijfftraffelijke zaken de refident 
of Europeaanfche ambtenaar voorzit. 

Offchoon er geene geregelde heffingen of 
ftedeliike belastinsen beftonden, zoo waren 
daarom evenwel de ingezetenen van alle kias- 
fen en flanden, de vre eemdelingen daar onder, 
niet bevrijd van zware lasten, en welke te 
drukkender waren, omdat zij mieestal ongelijk 
werkten, en dus veel bezwarender zijn geweest, 
dan geregelde belastingen zijn zullen. Het zal 
dus aan weinig tegenkanting onderworpen zijn, 
í be- 
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belastingen in de hoofdplaats daarteftellen ; dochs 
dezelve moeten in het begin ligt zijn, om er 
de bevolking aan te gewennen, en hun 
eerst het voordeel daarvan te leeren kennen; wane 
peer dezelve langzaam verhoogd kunnen wore 
gen, tot dat dezelve gebragt zijn in evenre- 
digheid aan den ftaat en de welvaart der ingezee 
genen, en geacht kunnen worden te ftrekken 
in voldoening aan het belang en aan de bee 
fcherming , welke zij genieten en ondervinden. 

Laten wij, alvorens te eindigen , nog eenmaal 
het oog op den ongelukkigen toeftand der hoofd- 
plaats van Palembang flaan, de oorzaken daarvan 
vlugtig doorloopen , de middelen ter verbetering 
aanwijzen, en onder hartelijke bede voor de 
vervulling , onze verwachting , wat deze hoofd- 
plaats onder Gods zegen en bijftand worden 
kan, vertoonen. | 

Treurige gedachten vervullen ons, als wij 
flaren op het, door werwaarloozing akelig ge- 
worden , paleis, bewoond geweest door den 
rijken Vorst; op zijnen overal befchadigden en 
vervallen Misfigiet of Tempel, aan den eere- 
dienst gewijd; op de graven zijner voorvade- 
ren, die naauwelijks als vorften-graven te er= 
kennen zijn; dan vragen wij: waaraan moet 
dit verval en deze verwaarloozing worden toe- 
gefchreven? en vinden het antwoord gereede- 
lijk: het is niet te zoeken in gebrek aan geld, 
of aan middelen, of aan het vermogen ,en 
de magt; want hij die in ftaat was, in wei- 
nige maanden, zulke groote werken opterig- 
ten, als wij gezien hebben aan de Pladjoe, 
konde ook zeer wel den minderen arbeid en de 
kosten, welke het in orde brengen en pi 

en 
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det van deze weinige gebouwen vorderde , bes 
zorgd hebben; neen, wij moeten de oorzaken 
van diet verval zoeken in de zedelijke geftelde 
heid van Sultan Meachmoed Badar Oe biens 
in het ongeluk, het welk zijnen eigen boez 
zem verteerde , en hem voor alles onge 
voelig en onverfchillig maakte; de broeders 
wist, die aan zijn hart knaagde; de rampzas 
hee to@ftand van zoo vele ongelukkige flagt- 
offers, als zijn Serail uiemaakten, en hem da- 
gelijks omringden, welke zijne trotschheid 
piet gedooede in beteren toeftand te brengen, 
of de vrijheid te geven; de ongehoorzaamheid 
van zijnen eigen „zoon; de haat, die hem door 
de meeste zijner Priaijs werd toegedragen;, 
en de wreede mishandelingen, welke hij zich 
had veroorloofd, nadden van hem een mensch 
gemaakt, die zich zelven fchuwde. Micer 
dan gewoon bekend met de leerfteilingen van 
zijnen godsdienst, had hij geen moeds genoeg 
zich daaraan toe te vertrouwen; en aan 

zijne voorvaderen, die hem zulke groote fchar- 
ten hadden nagelaten , durfde hij zonder fchrik 
niet denken. Bìj dezen rampzaligen toeftand 
van zijn eigen hart, kwamen nu nog de ram- 
pen, die “hem naderhand hebben getroffen. 
Hij nam nu totalles zijne toevlugt; zelfs vere 
moordde hij zijn eigen kindje in tegenwoor- 
digheid van deszelfs moeder, om,. ware het 
mogelijk, door dit bijgeloovig offer, de kwa- 
de geeften, die, hem vervolgende, zijne ver- 
nieling dreigden, te verzoenen. Geen won- 
der nu, dat in dezen toeftand, welken wij 
als de ffraf eener hel mogen befchouwen, 
Machmoed Badar Oe Dien noch BEE 

noc 
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noch zelfs lust; of den moed had; om zijù 
paleis; maar nog veel minder, om zijnen Misfigief 
en de graven zijner voorvaderen te laten vers 
zorgen. Ziedaar dan een Aziatisch Vorst met 
alle zijne fchatten en al zijne grootheid! 
Hoe menig dwaas droomde van het geluk van 
een ferail, fchatten en magt! Nu wij de- 
zelve kennen, weren wij ook, hoe vele ram- 
pen daaraan verbonden zijn. Maar wij zien 
dan ook in Mechmoed Badar Oe Dien den 
mensch, zoo als hij zieh overal doet kennen; 
misdaden maken hem diep rampzalig. Geene 
fchatten , geeh aanzien ; geene onbepaalde 
magt, konden de wroeging van het gewe- 
ten flillen van dezen dwingeland; en eindelijk 
ftortte hij in zijn onherftelbaar verderf; waarin 
hij, nog op het fort Oranje gevangen ziten- 
de; zijn halftarrig en goddeloos karakter niet 
veranderde. Maar laten wij van dit affchu- 
welijk wezen onze aandacht vestigen op zij- 
ne hoofdplaats, alwaar geene minder ftof tot 
treurige gewaarwordingen ons omringen. Al- 
le gebouwen en huizen, van den eerften Prizij 
af tot de kleine hut van den fchamelen ar- 
beider toe, zijn vervallen, verwaarloosd, en 
hebben het treurig voorkomen van cenen ake- 
ligen ondergang, zoo alsmede de kaaijen, 
trappen, bruggen en wegen. De mecfte der 
ingezetenen van den hoogten fland tot de laag- 
fte klasfe is arm. De Priaijs, die geene Fr 
ftricten of dorpen hebben, verkoopen de er- 
fenisfen van hunne ouders, leven daarvan, en 
verarmen dagelijks. Zij bezien het overleg 
niet, of liever zijn zoo onverfchillig, dat zij 
niet eens bedenken, als zij het goud, de ju- 

wee- 
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weelen, en andere zaken van waarde, te zag 
men op eenmaal verkochten, daarvan eene 
fom zoude kunnen komen, groot genoeg om 
handel te drijven, waarvan zij zich zouden 
kunnen onderhouden. De andere ftanden be- 
ginnen, door het vertier, hetwelk de groote 
Milfraive bezetting en de handel geven, zich 
wat te herfellen;, en van hen zijn de eerfte 
zigtbare blijken van welvaart te verwachten, 
Van waar deze armoedige toeftand in een land, 
waarvan de Vorst fchacrijk was, hetwelk kan 
geacht worden den veerde grond der 
aarde te bevacten, en alwaar de middelen van 
vervoer over water zoo gemakkelijk zijn, en 
de uitvoer van koopwaren naar buiten door 
geene ongemakken worde belemmerd? De Vor- 
{ten zijn rijk geworden door de tinmijnen van 
Banka en de peper uit hun cigen Rijk. In vroe- 
gere tijden hebben daarin verfcheidene Priaijg 
gedeeld; en over het algemeen hadden vele 
ingezetenen een ruim beftaan door Banka, 
Toen Banka verloren ging, en de aankweeking 

‘van peper vernietigd werd, waren ook de 
bronnen opzedroogd, waaruit zoo veel voor 
deel getrokken was. De inrigting, in het bin- 
nenfte gedeelte van heet Rijk van Palembang 
gemaakt, en de misbruiken van gezag door 
de Dienangs, konden geene andere uitwerkfe- 
len hebben, dan wij nu ondervinden, namelijk, 
geen landbouw, geene nijverheid, een alge 
meene ftaat van ellende , waaruic luiheid en on- 
verfchilligheid moesten volgen; en zoo moest, 
toen de beide hoofdbronnen van welvaart opge= 
droogd waren, van lieverlede de hoofdplaats 
vervallen ; waarbij men dan nog voegen moet 

H een 
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een oorlog, waartoe toch elk, de een meer 
en de ander minder, heeft moeten bijdragen; 
en een beleg van 1819 tot 1821 , waare 
door alles ftiÌltond, en duurder moest worden. 

De middelen ter verbetering van dezen ake- 
ligen toeftand zijn, de zorg voor een ragtvaar- 
dig beftuur , waar door van “zelve alle willekeue 
rise handelingen van anderen ophouden; en 

et gevolg daarvan zal wezen, verbetering van 
het zedelijk karakter der. ingezetenen. Deze 
verbetering zal hunne buitengemeene verftande- 
lijke vermogens ontwikkelen ‚ niet, zoo als 
vroeger , om er kwaad mede te doen, maar 

om dezelve aantewenden tot eigen voordeel, 
ter verbetering van hunne omftandirheden en 
welvaart. Maar wat zal dit alles mogen helpen, 
als er geene bronnen van beflaan. zijn zal 
welligt iemand denken. Ook hem zuilen wij 
te vreden ftellen. | | 

De liewing der hoofdplaats, zoo als wij vroe- 
ger opgegeven hebben, is volkomen gefchike 
voor eene. groote handelplaars. Alle foorten 
van koopvaardiifchepen kunnen tot binnen dee 
zelve komen, en de gelegenheid- voor den han- 
del zeer voordeelig zijnde tusfchen Java, en inde 
ftraat, die moet worden doorgevaren, om naar 
Malakka, Benealen, China, Siam, de Manila’s 
en andere plaacfen te kome ‚zoo kan het nier 
misfen, of, indien er voorwerpen van handel 
zijn, dezelve zullen afwehaald worden. In de 
hoofdplaats zoude zelfs eene zeer ‘goede werf 
met een dok kunnen worden aangele=d, hetgeen 
weinig zoude behoeven te kosten, doordien de 
kleine fpruicjes natuurlijke dokken. zijn. In één 
woord, alles vereenigt zich, om van de hoofd» 

plaats 
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plaats eene veilige en zeer goede handelplaats 
te maken. Middelen om te handelen ontbrês 
ken er niet. De bosfchen, de oevers der ri- 
vieren leveren de kostbaarfte voortbrengfelen ops 
die voor alie markten in Indië gefchikt zijn. De 
bosfchen leveren boven dien de uitgelezenfte 
houtfoorten voor fcheepsbouw, timmerhout en 
meubel - hout. Niets ontbreekter dus, dan de 

nijverheid der ingezetenen, en de arbeid van 
de binnenlandfche “bevolkine ; de grond brengt 
alles in overvioed voort: of die arbeidzaamheid 
aantemaedigen zal wezen, is de groote vraag. 
Z1o wijgeen levendig voorbeeld op Java konden 
aanwijzen 5 zoo onge eigene ondervinding op 
Cheribon ons niet-had geleerd, wat daarvan te 
wachten is, dan zouden wij nog een groot verw, 
toog noodie hebben te fchrijven, hoe een volk, 
zoodanig y gesteld als de inwoners van het Rijk 
van Palembang, tot ijverige arbeiders konden 
gemaakt worden. Thans is dit minder noodig. 
Laten wij er alleen van mogen zeggen, dar 
vrijheid van cultuur en handel dezelve zal onts 
wikkelen 3 doeh deze vrijheid moet, vooraf 
gewijzigd, geleid en bestierd worden. Daar- 
roe behoort groote ftandvastigheid, wolharding , 
geduld en fchranderheid. Maar met eenen goes 
den wil, met dien ijver, welke elken Bini aat 
van het Genboente: moet bezielen, met die. 
geestdrift, welke elken mensch, die niet leeft 
om te eten en te drinken, van zelve doordringt, 
als men iets goeds voor zijn Vaderland en 

voor een volk kan daarftellen, zal het geluk- 
ken, en. mogelijk fpoediger, dan men durft hoe 
pen. Cheribon, dat fteeds van oproerig- 

| H 2 | heid 
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heid befchuldigde Cheribon, levert eene proef 
op, wac men van Ínlanders maken kan. 

Moge het dan aan dit land te beurt vallen, dat 
ambtenaren, met zulk eenen geest bezield, van 
een vast karakter, die niet om zich zelven, 

maar voor het goed, dat hun opgedragen is, 
voor het vertrouwen, dat hun gefchonken is, 
dienen, hetzelve befturen, dan heb ik de beste, 
de grootfte verwachting van het geen het Palem- 
bangfche Rijk, van het geen deze hoofdplaats 
eens worden zal. Dan ziet mijne blijde vers 
beelding reeds de rijk geladene rakits uit de 
binnenlanden ftatig aanftroomen , om hunne 
waren in de wijde magazijnen optefchuren ; dan 
ziet zij reeds de menigte fchepen van allerlei 
optuiging de rivier verfieren3 gewoel en bezig- 
heid langs dezelve; dan zie ik fraaije kaatjen , 
oede huizen, en een vergenoegd , gelukkig en 

welvarend iolk in en langs dezelve wemelen 3 
en dan hoor ik de lofzangen op den Koning der 
Nederlanden, op den Baron van der Capellen, 
en op den Generaal De Kock, die de grondfla, 
gen tot dit heil gelegd hebben; mogten wij ook 
daartoe iets bijdragen, dan wordt de grootfte 
en de hartelijkfte wensch vervuld van den 
fchrijver, die geroepen was, om in dit land 
werkzaam te wezen. 

PA« 
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Een treurig gevoel vervult de ziel van deit 
wandelaar, die in eene dorre woestijn geen 
ftruikje ontmoet, dat zijn oog ten rustpunt kan 
ftrekken, die niets om zich ziet dan een le- 
venloos ruim, door den verren gezigteinder 
omfloten. 

Wie ooit zich in zulk een oord bevond, 
of flechts in den geest zich verplaatst naar 
Afrika's woestijnen, alwaar de brandende ftras 
len der zon, van naakte rotfen teruggekaatst , 
het aardrijk verzengen ; — wie zich daarna terug- 
denkt in onze noordelij ke beemden, en nu hier, 
in deze tropifche luchtftveek de behagelij ie 
vormen van het plantenleven aanfchouwts 
die zal, getroffen van zoo verfchillende eafst 
reelen, ‘gevoelen; dat planten vooral het land- 
fchap bezielen, en door haren cigenaardigen 
tooi op tallooze wijzen fchakeren. | 

Ook Fava kenietieë zich in dit opzigt door 
eene rijke verfcheidenheid. Als een groen 
tapijt fpreidt de vlakte zic» uitvan den oever 
der zee cor aan her gebergte, hetwelk dit eis 

Ï land 
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land als eere keten in de lengte doorfnijde. 
De loodregte ftralen der zon, en de boe 
ge, doch ftecds gelijkmatige, graad van warmte, 
drijven hier inzonderheid den palmboom tor die 
reuzengeflalten, die flechts onder de verzeng- 
de luchtftreek worden aangetroffen. Hier be- 
reiken de meeste onzer vruchten hare hoogtte 
volkomenheid; hier ook tiert het rijstgcwas 
het weligst op ‘de wel bewaterde velden. 

Anders vertoont zich het plantenrijk op het 
gebergte, dat zich van het westen naar het 
oosten ftrekt, en zich foms 1o,ooo voet boe 
ven de oppervlakte der zee verheft. Digtes 
ondoordringbare bosfchen bedekken hetzelve. 
Dagelijks klieft er de blikfem het ruim des 
hemels, en het ratelen des donders weêrgalmt 
in de diepe valleijen ; terwijl de opttijgende dam= 
pen zich om de bergtoppen verzamelen, tot 
zij zich in talrijke ftroomen ín de dalen ont- 
lasten. Hier heerscht de grootfte verfcheiden= 
heid in wasdom en landfchap. Weinige pun- 
ten flechis zijn geheel van Flora’s gaven ont- 
bloot, niet wegens de hoogte der ligging , 
die nergens de fnecuwlijn bereikt, maar: 
door bijzondere en plaatfelijke omftandigheden. 
Alleen de vulcanifche. diepten in vele dier ber- 
gen ftellen perk aan den plantengroei. Uit- 
gebrande lava of zwarte bazakblokken om- 
zoomen die verfchrikkelijke afgronden , uit 
welke vaak met hevig geweld dikke zwavel- 
dampen opwaarts flijgen; doch reeds aan 
deze zoomen, bijzonder van poelen, welke 
bijna zijn uitgebrand, is de natuur ter ver- 
levendiging werkzaam, en bedekt het barre 
gefleente met mos en vlechten, ar 
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dra de aan deze hoogten eigene ftruiken, meestal 
van de familie der EZrice, bij voorbeeld, Andros 
meda, Rhododendrum , Vaccinium? en Arbutuse 
Ontfpruiten, | 

Meer benedenwaarts heeft de plantengroei 
eene nadere overeenkomst met den Europis 
fchen. Hief vallen vele foorten van eiken, 
even hoog als onze Quercus robur, alsmede 
ook eene Lonicerd, eenige foorten van de Bellis , 
eene Viola, eene Veronica; eene Lysimachia, eene 
Swertia, de Valeriana, en meer andere planten 
van Europifche geflachten; de laatfte meest on= 
der de vochtige ftruiken van de Myrica, Rho= 
dodendrum „ of het fraaije Leptospermium Java= 
gien, enz. 

_ Nog lager verfiert de rijkfte wasdom de af hel= 
lingen van het gebergte. Eene menigte van 
bloefems bezwangert hier den dampkring met 
hunne geuren ; en de fappen van zeer vele plan- 
ten zijn hier op het krachtigst. Hier vallen de 
meeste Laurieren , Annonen , Magnoliaceen, en 
de Cedrela en Alyxia bieden er onder andere 
haren bast tot geneeskundig gebruik. 
Ook de freek van de Ficus en Bamboes 
prijkt met geenen minderen rijkdom. Men vinde 
er eene menigte van rankgewasfen; alsmede 
eenen overvloed van Scitamingen. ijn 

De bovenftaande ruwe fchetrs geldt flechts 
het westelijk gedeelte van ons gebergte. Daar 
heb ik den Salak, wiens uitgeftrekte voet 
zich met den oostelijk liggenden Gedé veree- 
nigt, en die tusfchen dezen en den verder 
westwaarts gelegenen Goezong -Karang het 
hoogfte gebergte vormt, gedurende eenigen 
tijd tot de plaats mijner“ botanifche waarne- 
pe le mine 
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mingen gekozen. Heerlijk vertoont zich dig 
berg, die uit den zuidelij! en achtergrond van 
her” fchoone Duitenzorg zich allengskens Lot 
zooo voet hoogte verheft, en wiens verfchil- 
lende toppen van onderfcheidene hoogte als 
het ware eenen halven cirkel befchrijven. De 
meer en meer toenemende cultuur ftreke zich 
aan de noordzijde bijna reeds uit over den ge- 
heelen voet, en een helder groen, inzonder- 
heid dat van de hier zoo gelukkig aangelegde 
koffijvuinen, verdringt meer en meer de don- 
kele bosfchen , die “het overige van den berg 
tot op zijne kruinen bedekken. Zoo hebben 
ook de gaven van Flora bijna alle fporen uit- 
u wische van de vulcanifche fchriktooneelen vant 
vroegeren tijd, welke deze berg ongetwijfeld 
eens moet hebben verwekt; fleches één uitge. 
brande krater bevindt zich op den hoogften” of 
westelijken top, daar nogtans de gefteldheid van 
het geheele gebergte nd t verreden: dac 

eens cen brandende’ poel in zijn binnenfte heeft 
gewoed. 

Ik zal hier echter niet treden in bijzonder 
heden, die tot het doel dezer verhandeling 
niet eigenlijk behooren; even min zal ik ftil-. 
{taan bij de befchrijving eens ftrooms, die uit 
den westelijken top van den Sw/ak ontfpringt, 
en onder de benaming van Zjapus noordwaarts 
zijne wateren rolt over een flecnachrig bed, 
nu eens ondiep en kalm, dan wederom als 
een ontembare vloed. Niemand Leeft ooit 
zijnen oorfprong bezocht, en zelfs de waterval-… 
len , die hij in zijnen loop vormt in het dietfte 
der bosfchen, waren tot dusver e geheel onbekend, 

In deze wilder nisfen, alwaar zich nog geen fpoor 
van 
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wan het hervormend vermogen des menfchch 
vertoont, heb ik in het jongst verloopen jaar 
(1822) eenige weken doorgebragt, en er 
eene menigte van planten omdeed, over welke 
ik thans eenige mijner aanteekeningen zal 
mededeelen, j | 

De Suren behoort tot de hoogfte boomen 
van ons gebergte; zijn bast tot de werkzaam=- 
fte onder de toniek-zamentrekkende genees- 
middelen uit het Plantenrijk, en zijn hout mede 
tot het fchoonfte en duurzaamfte van ons eiland, 

Niettegenftaande deze voortreffelijke cigen- 
fchappen, zien wij ons zeer onvolledig onder- 
rigt omtrent de botanifche kenteekenen’ van dit 
gewas; die van zijne bevruchtende deelen, 
waarvan toch zijne geflachtsbepaling af hangt, 
zijn ons geheel onbekend gebleven. Wel is 
waar, Rumphius geeft ons in het gde deel, 
tab. 39 van zijn Herbarium Amboinenfe, eene 
afbeelding van eenen Swrenus; doch zijne be- 
fchrijving is niet genoegzaam naauwkeurig, om 
dezen boom daarnaar eene juiste plaats in een der 
boranifche ftelfels te kunnen aanwijzen; ook is het. 
waarfchijnlijk ; datde door Rumphius befchre- 
ven Suren der Molukfche Eilanden van den 
onzen verfchilt. In de naamlijst van Javaan- 
fche planten van Noronha, in het 5de deel 
der verhandelingen von het Bataviaasch genoor- 
fchap, wordt de Kajoe- Suren opgegeven als 
een nieuw geflacht, onder den naam van Za- 
brenia, en ook Dr. Horsfield zegt, in het Sfte 
deel dier verhandelingen „ dat, hoewel hij den- 
„5 À E3 zel- 
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zelven in den beginne voor eene Melia heeft 
gehouden, hij, naar de vrucht te oordeelen, 
geneigd is den Suren voor een nieuw 
geflacht aantezien. Ook mag ik hier niet on= 
opgemerkt laten, dat deze zoo belangrijke boom. 
geenszins aan het oog van Profesfor Reinwardt 
zoude zijn ontgaan, had hij gelegenheid ge« 
vonden de vruchten van denzelven te onders 
zoeken; dit heeft echter dien vermaarden kruid 
kundige niet mogen gebeuren, zoodat hij 
omtrent de juiste rangfchikking des Surens 
fteeds in het onzekere gebleven is. 

Ik was om de opgegeven redenen verheugd, 
op mijnen togt naar den Sa/ak van dezen ver- 
bazend hoogen boom de vrucht op te doen; 
doch alle mijne pogingen om tevens in het bes 
zit zijner bloem te geraken, bleven langen tijd 
vruchteloos. Bij het onderzoek dier vrucht 
geloofde ik in den Suren eene Swietenia te 
herkennen; doch eene ontleding der bloefems, 
heeft mij thans overtuigd, dat het eene Cedrela 
is, een geflacht, dat in niets van de Swie« 
tenia afwijkt, dan in het geringer gecal der 
flamina, die bij de laatstgemelde in eene 
gecande buis zamengegrocid, bij de Cedrela 
daarentegen niet aaneengehecht zijn. Zie hier 
mijne aanteekeningen nopens dezen boom! 
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CEDRELA FEBRIFUGA (*). 

C. Polis abrupte pinnaris multijugis , folio- 
lis ovato-lanceolatis inaegualilateribus, 
pPanicula terminali divaricata. 

De hoogte dezes booms bedraagt fomtijds 
meer dan 16o voet, en ik heb ftammen ge- 
zien van 14 tot 16 voet in den omtrek. De 
dikke, taaïje, hoog roode fchors is bekleed met 
cene dikke, vuil bruine, allengskens afschilfee 
rende korst, en de jongere takjes zijn door kleie 
ne ingedrukte wratjes, en door de afgevallene 
beneden knoestige bladftelen, oneffen. Het hout 
heeft eene helder roodbruine kleur, die wel 
cenigzins met die van het Mahagonij overeen= 
komt; echter is het ruig, en daarbij ligter en 
vesl weeker dan de laatstgenoemde houtfoort. 

De overhoekf{che bladen zijn horizontaal 
uitgefpreid, en elk derzelve beftaat uit 4 tot 10 
en meer paren kort gefteelde, bijna regt 
over elkander geplaatfte. vinnen, waarvan de 
bovenfte allengskens in grootte toenemen, 
Dezelve zijn ovaat-lancetvormig, van boven 
tocgefpitst; derzelver binnenwaartfche zijde is 
altoos iets breeder dan de buitenwaarts ge- 
keerde die bij fommige blaadjes eenigzins 

fcheef 

(*) In Willdenow's fpecies plantarum is maar eene foort 
van dit geflacht bekend, de Cedrela odorata ; doch in Ben- 
galen moet eene andere foort voorkomen, de Cedrela Tuna, 
waarvan de bast, even als van de hier groeiende, veel over- 
eenkomst heeft met de Kina, en ook bijna dezelfde uit- 
werking heeft, De befchrijving van de Cedre/g Tuna is mij 
evenwel niet bekend, 

IE, 
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„fcheef beneden toeloopt; wijders zijn dezet. 
ve membraanachtig, glad, geäderd, en de 
aderen hellen op de keerzijde even als de blad- 
fteeltjes naar het paarfche; de lengte bedraagt 
tsfchen de 34-43 duim, en “de breedte 
1324 duim. T erwijl de korte bladfteel 
tjes viegeleuf zijn, is de algemeene fteel rond, 
okerkleurig ‚ met zeer fijne, flechts door ver= 
grooting zigtbare haartjes bezet, en tot over 
de twee voet lang. Aan de groote, terminale, 

fterk verdeelde, en afftaande panicula ftaan de 
takjes en overige verdeelingen overhoeks, 
en de hoekig Zamengedrukre hoofdfteel is 
met zijne ronde takken even zoo gekleurd 
en behaard, als wij bij den bladfteel hebben 
opgegeven. Zeer kleine eivormige bracteën 
worden, zoowel onder de verdeelingen der 
panicula, als onder de korte, fijn behaarde 

loemfteeltjes aangetroffen. De eenbladige:, 
met vijf {lompe tandjes voorziene kelk, en de 
vijf witte bloembladen , zijn insgelijks met fijne 
haartjes bezet, terwijl de vleeschkleurige 
vruchtbodem, de filamenta. en het germen 
wollig behaard zijn, De bloembladen zijn 
ov aal, en wisfelen met de tandjes van den kelk 
af; de (lamina daarentegen met de bladen der 
corolla. Deze laacfte zijn priemvormig, niet 
langer dan de bloembladen, en ftaan op de vijf 
biken van den convexen vruchtbodem; hun- 
pe antheren zijn ovaal, meer aan de beneden- 
zijde dan van boven ingedrukt, en ter zij- 
de aan de filamenten gehecht. Het oblonge 
vruchtbeginfel gaat in eenen dikken flytus 
over, die boven de astheren een fchildvormig 
fligma vertoont. De uitvoerige befchrijving 

van 
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van de wrucht der Cedrela odorata, te vinden 
bij }. Gaertner, in het ode deel van zijn Kars 
pologisch werk, maakt die van onze foort 
overbodig; flechts zij hieromtrent aangemerkt, 
dat her zaadhuis eene omgekeerd eivormige gee 
daante heeft, aan zijn benedeneinde zeer pun= 
tie in den fteel overgaat, en donkerbruin van 
kleur, met ligt bruine wratjes als befpren- 
keld fchijnt. © Het kleine zamengedrukte 
zaad is niet, zoo als bij de door J. Gaertner 
betchrevene foort, aan eene zijde gevleugeld, 
maar aan beide, zijnde evenwel de naar beneden 
gerigte vleugel langer en punciger dan die van 
de bovenzijde. Het zaad lige in eene plooi 
van dit papierachtig vlies, in eene eeniezins 
fchuinfche rigting, zoodanig dat het kleine 
ftompe wortelje naar boven (laat, 

EE an nennen 

Niet te onregt worden de Masnoliaceen 
als eene der fchoonfte familien onder de ge. 
wasfen aangemerkt, en wij vinden er önders 
fcheidene foorten van in de lagere bosfchen 
aan den Sa/ak, die dit kunnen bevestigen, en 
van welke eenige zelfs aan de kruidkundigen 
geheel onbekend gebleven zijn. 
Du is dezelfde familie, tot welke de jama 

pakka behoort, die ons het geheele jaar doot 
zijne bloefems aanbiedt. Deze bloefems dienen 
om hunnen geur en hunne fchoonheid tot 
hoarfieraad aan de Indiefche jeugd, gelijk de 
aarmede ‘bereide kokos-olie tot zalving vaa 

hetzelve gebruikt wordt. Ook nog gedroogd 
geven de bladen dezer bloem aan de kleederen 
genen aangenamen reuk, doch eene hevis 

l 5 ge 
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ge aandoening van het zenuwgeftel en zelfs 
bedwelming volgt niet zeldzaam op het al te 
ruim gebruik der verfche bloemen in flaapver- 
trekken. Nogtans ziet de Javaan vol vreugde 
zijne legerftede daarmede beftrooid, als een 
ftreelend blijk van de genegenheid zijner fchoo- 
ne,en daarom ook verkiest hij deze bloem 
tot het voornaamfte fieraad van zijn bruidsbed, 

Ook van geneeskundige eigenfchappen is 
deze boom geenszins ontbloot, en de bast ver- 
dient te dien opzigte onze geheele aandacht, 
Dezelve bezit namelijk eene aromatieke, rei- 
genaardig bittere extractieve ftof, waardoor 
dezelve een krachtig middel wordt in geval- 
len, waar toniek-prikkelende geneesmidde- 
len aangewezen zijn, zonder dat de omftan- 
digheden gedoogen, zich tevens te bedienen van 
zamentrekkende zelfltandigheden, waarvan in 
dezen bast geringe fporen worden aangetroffen. 
Voordeelige eigenfchappen van dien aard la- 
ten zich ook in de meefte onzer Magnoliaccen 
in eenen meerderen of minderen graad aan- 
wijzen, hetwelk ons niet zeer kan bevreem- 
den, aangezien reeds onderfcheidene uitheem- 
fche gewasfen uit deze familie ons bekend zijn; 
die den voorraad van geneesmiddelen met zeer 
gewigtige voortbrengfelen helpen verrijken, 
en hun ‘verwantfchap tot elkander ook aan 
den dag leggen door overeenkomst van phijfie- 
Sche eigenfchappen. Zoo levert, bij voorbeeld, 
de Drymis Winteri eenen zeer aromatieken 
en tevens bitteren bast op, en het llicium 
enifatum den zoo gevrigen ftar-anijs, de 
Drymis magnoliefolia aan de Zuid- Ameri- 
kanen eenen heilzamen, maagverlterkenden 

bast, 
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bast, die aldaar ook in koortfen wordt gebruikt, 
waarbij men zich ook met vrucht van den 
minder aromatieken, maar fterk bitteren bast 
van Liriodendron Tulipifera bediend heeft; 
alle welke gewasfen tot eene en dezelfde 
familie behooren. Zelfs het zaad van bijna 
alle Amerikaanfche JMagnoliaceen is insge- 
lijks aromatiek - bitter, hetgeen ook, zoo- 
veel ik heb kunnen nagaan, met dat der Jas 
vaanfche het geval is, weshalve de Chinezen 
zich van de zaden van fommige der bij hen te 
huis behoorende Magnolie als van een koorts- 
werend middel bedienen. Het hout van vele de- 
zer gewasfen is wegens duurzaamheid, en den 
tegenftand, dien hetzelve aan den worm biedt, 
niet minder belangrijk voor het huishoudelijk 
leven, Meestal wit, helt de kleur van eeni- 
ge onzer foorten eenigzins tot het roodbrume , 
is redelijk lige en week, zoodat hetzelve tot 
draaiwerk, vervaardiging van kistjes, enz, en zelfs 

_als ligte bouwftof wel verdient in aanmerking te 
komen. Van de in het Zuidelijk Amerika 
groeijende Liriodendron Tulipifera is het 
hout ook tot draaiwerk bruikbaar, en de on= 
befchaafde Amerikaan holt uit den ftam diens 
booms de vaartuigen, waarmede hìj het ge- 
weld der golven het hoofd biedt, Onze ftrand- 
bewoners zouden voorzeker de Mangliet tot 
dat zelfde einde bezigen, indien deze hooge 
boom niet op het meer verwijderd gebergte 
te huis behoorde; de duurzaamheid echter van, 
zijn hout is aan onze Sunda's niet ver- 
borgen gebleven, en federt onheugelijke tijden 
dienen de planken van hetzelve bij voors 
keur toe onderlaag en dekfel voor hunne 

over- 
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overledenen , waar bij zij in het denkbeeld vert 
keeren, dat dit hout zelfs onder den grond 
nog voortleeft, 
Zoo wijst dan de familie der Mfagno/faceen, 

door de groote overeenkomst der phüfiefche cis 
genfchappen van hare deelen, het naauwfte vere 
wancfcbap aan tusfchen hare bewerktuiging 
en her daarvan af hangend ehemiesch zamenftel 3 
en dit verwantfchap vindt zich « nog meef 
bevestigd in den geheelen aard der onders 
fcheidene ceflachten, uit welke de familie def 
Masrnoliaceen is zamengefteld. Trouwens, van 
de vijf genera tot die familie behoorende, kos 
men, zoo als uit de aangegevene wezenlijke 
kenteekenen blijkt, de Magnolia metde Micheliá 
en de Liriodendron , zoo nabij aan elkander , dae 
het mwoeijelijk wordt, ep deze afdeelingen 
der Mfegnoliaceen juiste grenslijnen aan te wijzen, 

MAGNOLIA 

Calix: triphyllus. 
Corolla: hexa . enneapetala. 
Ovaria: bilocularia, disperma. 
Capfilae : wmiloculares ‚ bivalves „ in conums 

dispofttae. Semina pendula. 

MICHEL IA. 

Caïis: triphyllus Cmonophyllo- iere Bi. ) 
Corolla: polypetala. 
Craria: plura, poly/perma. 
Cayfulae: plures, molles Ccoriaceae BĲ) unilo- 

culares, ‘femibivalves, Jpicatae. Semina 
Plura, 

> Lie 
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_LIRIODENDRON, 

Calie: exteriar diphyllus, deciduus C[patha 
ceus?)s interior tripliyllus, corollaeformis. 

Corolla: hewaperala. 
Overia: numerosad, in conum. agsregdta. 
Saimnarae: wriloculares , 1-2 fbermae, in flro= 

bilum collectae, apice an alam productae, 

Men ziet hieruit, dat bij de bepaling dezer 
geflachten voornamelijk op de vrucht het meest 
geler is; dat de Mag Aber eenhuizige, tweet 

klappige, in de gedaante eens pijnappels op= 
cengehoopte zaadhuizen, met twee aan lange 
draden. hangende zaden, moet hebben; dat 
daarentegen het zaadhuis van de Liriodendron 
naar boven in eene foort van vleugel uicloopt 5. 
en dat de zaadhuizen van de Miche! 14, flechts 
in eene fpica naast elkander verzameld, ‘vele za- 
den moeten bevatten. Wat betreft den kelk, zou- 
de dusde Magnolia van de Michelia inniets ver= 
Schillen, daar beide drie kelkbladen zouden moe- 
ten hebben; doch de Micheiia heeft, volgens mij- 
ne waarnemingen, voltrekt geenen veelbladizen 
kelk, en hare bloem is voor het openen flechts 
met eene eenbladige vagina omfloten … die 
weldra atvalt. Dit karakter, gevoegd bij de reeds 
aangegevene. kenteekens, doet ons beide deze 
geflachten ligtelijk van elkander onderfcheiden, 
terwijl ook de plaatfing der bloemen en het ver- 
fchillend getal der bloembladeren een gemak kelijk 
hulpmiddel daartoe aan de hand geven. Onder 
alle bekende foorten van Maenolien komter name 
lijk geene voor, welker bloemen anders dan  cermi- 
aal zijn geplaatst, en bij de Michelia ftaan dezel- 

| ve 
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ve daarentegen in de oksels der bladeren ook 
is het gecal der bloembladen van de Magno= 
lien over het algenieen veel bepaalder, en min- 
der wisfelvallig, dan dat der Michelien, bij 
welke laacfte men fomtiĳds de bloembladen 
vermenigvuldigd ziet ten koste der ffamina;, 
iets dat bij de Magnolien buitengemeen zelde 
zaam wordt aangetroffen. 

Indien dan, zoo als reeds te voren gezegd 
is, her bijzonder zamenftel der vrucht her ze- 
kerfte karakter is tot onderfcheiding van de 
genera van deze plaritengroep; en de overige 
kenmerken tot dat einde flechts als bijkomende 
hulpmiddelen in aanmerking komen, is het 
ten hoogfte opmerkenswaardig, dat, met uits 
zondering van de Michelia, nooit de vrucht 
van eene onzer Aziatijche Magnoliaceen naauw: 
keurig is befchreven geworden. Zie hier de 
woorden van A. P. de Candolle in zijne proe- 
ven over de geneeskundige krachten der plans 
ten volgens derzelver natuurlijke rangfchikking, 
bij gelegenheid, dat hij over de Magnoliaceen 
handelt: 

… Van geene enkele foort der Aziatifche mage 
9 NOLIA of LIRIODENDRON #s ooit de vrucht 
… befchreven, en het is zeer waarfchijnlijk, 

dat dezelve aan de Amerikaanfche niet ge- 
ss lijk komen, Het zoude inderdaad verwonde 
> ring baren, indien geen der reizigers, die 
rn Heit geweest zijn, van de bekende bij- 
3» Zonderheid der MAGNOLIAE, f#amelijk, dat 
s de zaden buiten het zaadhuis aan lan- 
ge draden hangen, melding had ge- 
9 maakt, en vit hun flilawijgen mas men 
9» afleiden, dat dit kenteeken aan de Hrinri- 

’ sand 
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s; fche MAGNOLIAE ontbreekt, daar dezelve 
s… bovendien reeds in den bloei eenigszins van de 
ss Amerikaanfche verfchillen. De Aziatifche 
»» foorten van LIRIODENDRON Schijnen insge- 
s lijks in haren geheelen habitus te zeer van 
»» al de Amerikaanfche af te wijken, dan 
s> dat zij ook in de vrucht van dezelve nict 
»» enigzins zouden verfchillen. Ik waag het 
», derhalve de Kruidkundigen, aan welke zich 
sy de gelegenheid aanbiedt. de vruchten der 
> Aziatifche MAGNOLIACEEN, Ket zij in ver- 
»» zamelingen, of in twinen, of in dzië zelve 
» waar te nemen, hiermede uit tenoodigen, 
„> cene Karpologifche befchrijving van dezelve 
s bekend se maken” (*) 
De wenken van eenen zoo vermaarden na- 

tuurkenner moesten mij te meer ten fpoorflag 
dienen, om zoo doenlijk de vorming van de vruch- 
ten onzer Magnoliaceen te leeren kennen. Ech- 
ter bleven mijne navorfchingen te dien opzigte 
langen tijd onvoldaan, naardien de in onzen plan- 
tentuinalhier ($) voor Magnolien bekead ftaande 
gewasfen tot dus verre geene vruchten heb- 
ben gedragen, terwijl het nazoek dienaangaande 
in onze. bosfchen mij de overtuiging gaf, dat 
dezelve hoogst zeldzaam vruchten geven, wel- 
ke daarenboven als een gelief koosd voedfel, 
door de bewoners dezer wildernisfen , de apen 
en de vogels, gretig worden gezocht. Zoo 
trof ik voor het eerst eene foort van dez? ge- 

| wasf-n 

*) Rumphius geeft ons nogtans in het ede deel, 3de boek, 
23fte kapictel van zijn Herbarium Ainboinenfe eene Karpolo- 
gifche befchrijving van eene foort der Magnoliaceen ; cn uit hete 
geen hij aldaar zegt in het biĳvoegfel tot de Arbor Violarin 
blikt, det hij eene foort van Taluamg onder handen heeft gelade 
C$) Cp Buitenzorg. 
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wasfen” aan in de nabijheid van de Bad'huifche 
Negerijen, waar dezelve op fommige plaats 
fen “de bosfchen langs de fnel- vlietende Tjioe 
djveng met hare geuren vervult; doch in mijne. 
verwachting, van mij hier ten minfte eenige 
inlichtingen te kunnen verfchaffen omtrent de 
vruchten. van dezen prachtigen ftruik, zag ik 
mij reeds toen te leur gefteld. Ik befchreef 
deze foort voorlonpig als eene Magnolia , on- 
der de benaming van Masmlia longifdlia. 
Latere waarnemingen hebben mij van mijne 
cwaling omtrent ditzelfde gewas teruggebragt 
cn het Zijn de digte wouden, waarmede het 
grootfte gedeelte des Salaks is bedekt, en wel 
de zoo vochtige bosfchen nabij de watervallen 
van de 7% iapus, waar ik de vruchten van eenige 

mzer Magnoliaceen het eerst heb kunnen on= 
derzoeken. Mijne waarnemingen over dit on- 
derwerp zijn bevestigend voor de gisfing 
van de Candolle, dat de Aziatifche M- gnolid- 
ceenn van de Amerikaanfche, wat het zamcnftel 
van bet zaadhuis betreft, verfchillen, zoo dat 
ik raadzaam geoordeeld beb, deze gewasfen 
als afzonderlijke genera onder” de Magnolias- 
ceen omsèlislien. 

Het eene van deze geflachten heeft veel 
overeenkomst met de Magrolie en van Amerika, 
en fchijnt tot dus verre met dezelve verwis. 
feld te zijn; het moge den naam voeren van 
Taleuma, door den grooten kruidkurdigen 
A. JL. de Jusfieu gegeven aan een gewas de- 
zer familie, dat uit het Zerbarium van onzen 
Burmannus af komftig is, waarvan evenwel het 
zeadhuis a! te opperviakkig is bekend geweest, 
em cit geflacht in een der botanifche fielfels 

te 
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te. zien aangenomen. Trouwens, ik vermoe- 
de, dat de door Jusftew befchrevene plant tot 
hetzelfde genus behoort als onze Telauma, 
vermits de woorden: „‚Calix , pctala, flamina 
set forte germina Magnoliae, Fructus flrobili- 
s‚formis magnus ovatus, extus fqrarnofus fruamis 
ss crasfis gramubatis [uberof ss perfiftentibus, intus 
ss ligneus “durus Plurimis in ambitu loculis 1 == 
ö fpermis excavatus forte non dehiscentibus ‚ qui- 
9 busdam abortivis”” grootendeels ook op ons 
gewas kunnen worden toepasfelijk gemaakt, 
met uitzondering van het zaadhuis, dat naar 
een gedroogd exemplaar, wat zijn-zamenttel 
betreft, moeijelijk heeft kunnen worden nage- 
gaan. Zelfs de door Rumphius in het 2de 
deel pag. 204, van zijn Herbarium Amboinenfe 
als Zfampacca Goenong befchreven boom, die 
in de Synopfis plantarum van Perfoon, als Li+ 
riodendron Liliifera aangehaald wordt, fchijnt 
mijns inziens meer overeenkomst met de 7u- 
lauma dan wel met den eigenlijken Tulpen- 
boom te hebben. 

Naar de Sundafche benaming van de Marn- 
glict, van eenen boom, die bij deze berg- 
volken in een zoo groot aanzien laat, en die 
bij dezelve tot een zoo heilig gebruik worde 
aangewend, zal men den naam van Manglietia 
welligt niet ongepast vinden. 

Zie hier eene korte befchrijving van het 
karakter der Zalauma. 

TALAUM A. 

Calix: sriphyllus. 
Corolla: hexapeiala. 
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die ia: plura, unilocularia. 
ar uniloculares , valvatim deciduae; 

coalitae in fructum. fbrobiliformem 4 
receptaculum -feminiferum centrale 
fcrobiculatum occultantem. 

Semina: in quogue loculo bina, filo adnexa 
brevisfimo. 

Eene meer uitvoerige befchrijving van eeni- 
ge tot dit genus behoorende gewasfen, en van 
welke ik hier, als handelende over den plantens 
groci van het Salakfche gebergte, de befchrij- 
ving van flechts-eene foort kan mededeelen, 
zal doen zien, dat men met weinige woorden 
zich aldus een duidelijk begrip zal kunnen mas 
ken van dit genus: 

De TALAUMAE zijn heester- of abten 
snet--loof en plaatfing der bloeftms, als bij de. 
MAGNOLIEN 3 van welke de bloemen eenen drie- 
bladigen kelk en zes bloembladen hebben ‚ de. 
vruchtbeginfels eenhuizig zijn, en maar twee 
eitjes bevatten; waarvan de in eenen pijnappet 
vergaderde zaadhuizen, zonder zich in kleppen, 
ze openen „ afvallen, waarna de zaden meest 
paarsgewijze door korte navelftrengen aan den 
gegroefden vruchtfleel blijven zitten. 

Door de boven aangehaalde woorden van 
de Candolle in dit onderzoek voorgelicht, 
noem ik dienzelfden heester, dien ik nabij de 
graven der Badhuis heb aangetroffen, en na- 
derhand ook in het voor ons liggend gebergte 
van den Sa/ak ontmoette: 

T A- 
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TALAUMA CANDOLLIL 

R. foliis oblongis utringue acuminatis, pedunculo 
petiolisque junioribus fysco-villofss. 

Deze omtrent 15 voet hooge ffruik ver- 
fiert de bosfchen, welke tusfchen 2ooo tot 
zooo voet hoogte op den Salak gelegen zijn; 
ik heb denzelven echter niet zoo talrijk gezien 
als in het Bantamfche, 

Reeds beneden verdeelt zich de ronde glad. 
de tronk hier en daar in afftaande, ronde, 
gladde takken, van welke alleen de jongfte, 
even als de bloem- en de jonge blad-ftelen 
metseen vuilgeel wolachtig dons bedekt zijn. 
De bladftelen zijn dikwijls eenigzins omge- 
draaid, 1 tot 14 duim lang, bijna rond, van 
onderen naar beneden toe opgezet, op de 
bovenzijde meer vlak, met eenigzins verhoog- 
de randen, welke om den fteel boven den 
blad-okfel genen flaauw verhoogden kring vor- 
men. De overhoekfche bladen zijn voor het 
grootfte gedeelte nedergebogen, van broos laue 
rieraardige zelfftandigheid , aan beide kan- 
ten fcherp voorgetrokken , met een weie 
nig gegolfde randen; op de bovenzijde glims= 
mend en geïëderd, zijn zij op de keerzijde 
zwak netsgewijze geïderd, niet zeldzaam lan 
ger dan een voet, en 4 tot 5 duim breed. 

Eene groote fchoane bloem ftaat op eenen; 
aan het einde der takken geplaatften , overge 
bogenen, 14 duim langen en ronden bloem- 
fteel. De kelkbladen, ovaal, van boven met 

een puntje, vuilgroen, op beide zijden ver- 
K a hoogd 
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hoogd geftippeld, wisfelen met de bloemblae 
den af, en zijn een derde kleiner dan deze 
laatstgenoemde: Wit als fneeuw , zijn dezelve 
verkeerd eivormig, van eene dikke zelfftandie= 
heid, en voornamelijk naar beneden toe dik- 
ker, en op de binnen-zijde, die gelijk de 
kelkbladen concaaf is, kleverig en met zwak- 
ke zenuwen doortrokken; de drie uitwendige 
bloembladen wisfelen met de drie inwendig 
geplaatfte af, die weinig kleiner zijn. Tal- 
rijke , linievormige filamenten omgeven de 
vruchtbeginfels, zijn onder dezelve vastge- 
hecht, en de meer zamengedrukte vliesachtige 
punt fteekt zelfs nog iets boven de amshieren 
uit, welke aan de zijden der filamenten. draad- 
vormig naar beneden loopen. De vruchtbegin- 
fels, 9 tot 12 in geral, zijn oblong, naar boven 
puntiger, trapsgewijze op eenen “anewerpigen 
vruchtfteel ( Recepraculum,) over. elkander ge- 
plaatst, en ter zijde aan elkander gegroeid. Een _ 
flylus is niet aanwezig, en het fluweelachtig 
puntig fligma zie boven aan de binnenfte zijde 
van de vruchtbeginfels. De zaadhuizen, in gelijk 
geral als de vruchtbeginfels, zijn bij de rijpe 
vracht in de gedaante eens ovalen pijnappels 
ramengegroëid. Elk zaadhuis afzanderlijk heeft 
éene langwerpie vierhoekige gedaante, is van 
buiten convex en wrattig, naar. boven met eene 
buitenwaarts gekecrde punt, lederachtig, aro- 
matiek, eenhuizig, zonder kleppen, van binnen 
bekleed met een ‘papierachtis glad vlies, en 
valt in den rijpen ftaat van het zaad af, wanneer 
de papierachtige binnenranden zich naar buiten 
Omkrullen, Na dat deze kleppen allengskens 
ak | af 
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gfvallen, blijft in het midden der vrucht een 
langwerpige houtachtige fteel zitren, die door 
even zoo vele {malle gootjes uitgegroefd is, als 
er kleppen waren, en in welke gootjes de zaden 
paarsgewijze zitten, elk zaad aan een klein 
draadje. De zaden hebben ecne wigvormige ge= 
daante, zijn zamengedrukt, glad, zwartbruin ; 
overdekt met eene “fponsachtige, fterk glinfte- 
rende, aromatieke; vleeschkleurige huid. Wat 
het bekleedfel van het zaad zelf aangaat, zoo 
is het buitenfte fchelpachtig (#estacea), het 
binnenfte zeer fijn en doorfchijnend. Het Pe- 
rispermium of Albumen gelijkt volmaakt op het 
zaad, is vleezig, zeer wit, en bitter. De 
kiem of de Embryo is zeer klein, melkwit, 
regtftandig. De blaadjes of Coryledonen zijn 
bijna bladachtig en rond. Het worteltje, kor- 
ter dan de Coryledonen, is rond, en mer zija 
einde tegen den vruchtfteel gerigt. 
„Wij zuúllen alsnu overgaan tot de befchrij- 

ving van de Mangliet, van welk genus uri 
flechts eene foort is bekend geworden 5 li 
welke de volgende kenteekens door mij zijn 
waargenomen ; 

MANGLIETI A 

Bracteae: vaginantes irregulariter caducae; 
Corolla : enneaperala. 
Ovaria: plura, unilocularia. 
meerde uniloculares ; femibivalyes, in n flro: 

biluim connatae. 
varen plura (3 tor 12), funiculis umbi- 

licalibus brevibus ansulo capfula- 
rum interno imbricatim affixa. 

E K 3 in 
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In de Munglietia herkennen wij derhalve eerd 
werbroederend gellacht van de Magnolien met 
de Michelien; volgens de plaatfing, der bloes 
men eene Magnolia, ftemt dezelve nog daare 
Eenboven door “de gedaante der vrucht met de= 
ze overeen; doch daarentegen zijn het een- 
bladige bekleedfel der bloem, het niet zelde 
zaam verfchillend geral der bloembladen , ert. 
de veelzadige zaadhuizen, kenteekens, welke 
haar aan de Afichelia doen gelijken. Indien: 
men den aard van de MManglietia in weie 
ige woorden verkoos op te geven ; zoude ik: 
daartoe de volgende kenmerken voorflaan: 

De MANGLIETIAE, boomgewasfen; van ges 
daante als de MAGNOLIAE, met eene eenbladige 4 
den kelk vervangende vagina, meestal met ne- 
gen bloembladen „ en vele inn den vorm eens pijn 
appels bijeengehoopte zaadhuizen „ welke van 
boven naar beneden ter helfte in twee kleppen 
zich openen, en vele zaden aan korte navel- 
firengen trapsgewijze daan den binnenften hoek 
in zich befloten hebben. 

Margliètia glauca heb ik de op den Salak 
gevondene foort genoemd, om dat de benee 
denzijde der bladen zeegroen iss hebbende ik 
wijders de navolgende bijzonderheden nopens 
dezelve aangeteekend: 

Men vindt de Mangliet meestal op eene 
hoogte van 3ooo tot 4000 voet, waar zij fom= 
wijlen de aanzienlijke hoogte bereikt van 80 
tot 100 voet, en naar evenredigheid dik is. 
De takken zijn uitgefpreid, de jonge rond, ge- 
ringd, voor het overige glad, vruilaruin. van. 
kleur, en overhoeks met gefteelde , uitge- 
breide bladen bezet, Her ringsgewïjze voor- 

kos 
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kömen dertakken mag alleen, even als bij al- 
le andere Magnoliaceen, afgeleid worden van 
de likteekens- der eenbladige, meest lancet- 
vormige, en doorfchijnende (fipulae, die aan 
de overzijde des bladfteels aangehecht, hee 
hog teedere blad omfluiten, en eerst afvallen, 
wanneer dit tegen den prikkel van den damp» 
kring beftand is. De bladftelen zijn & duim 
lang; rond; naar beneden toe dikker, en op 
de ‘bovenzijde tegen de bafis met eenen lang- 
werpigen; eenigzins verhoogden zoom; als een 
overblijffel van het afgevallene nevenblaadje. 
De bladen zijn oblong, aan beide de kanten 
puntig, glad, van boven glanzigs van bene 
den zeegroen en vêrhoogd geïiderd, 6 tot 7 
duim lang, en ox tot 3 broei De bloem- 
ftelen komen tegen het einde der takken ge= 
heel enkel voor, zija rond, glad, eenigzing 
overgebogen, en eenbloemig. “Eene okerkleu- 
fige, ‚ ineengerolde vagina omfluit, behalve eenie 
ge reeds vroeger afvallende bract tege, den nog 
jeugdigen bloemknop. en laat beneden de bloem 
eene kringsgewijze verhoogde ftreep na. De 
bloem is zamengefteld uit negen langwerpige, 
puntige, bleekgeele, iets concave bloembladen „ 
waarvan de drie uitwendige geelachtig groen, 
en ook iets grooter en breeder zijn dan de drie 
van binnen geplaatfte bloembladen. De linie- 
vormige, fijn puntige flamentenftaan in groot 
getal over elkander beneden de germina , en de 
fijne punt fteekt verre boven de aan derzelver 
binnenfte zijde aangehechte, linievormige an- 
thera uit. Eene menigte, vier- of meerhoe- 
kige, zamengedrukte, met witte puntjes overe 
{ooide „ en transverfaal. ingedrukte vrucht- 

- K 4. | be- 
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beginfels zijn op eenen kegelvormigen vruchte 
teel over elkander tot eenen ovalen pijnape 
pel vergroeid, en bevarren altiid vele eitjes, 
waarvan fommige niet zelden mislukken. Het 
korte fligma is fcherp puntig, van beneden 
gp de uitwendige zijke met eene weinig ver- 
diepte goot, en aan de binnenzijde fluweel- 
achtig. De rijpe vrucht vertoont eenen ova- 
lén pijnappel, zamengefteld uit eene menigte 
zaadhuizen, welke op eenen beneden naak- 
tên, en door het afvallen der (lamina eenig= 
zins gereepten vruchtfteel vergaderd, met huis 
rie kanten aan elkander zamengegroeid gevon- 
den worden. Van eene houtachtige zelfftan- 
digheid zijnde, vormen deze zaadhuizen vele 
régtlijnige zijden, die tegen de as fmaller wor« 
den; dezelve zijn van buiten iets convex, 
overdekt met witte, verhevene puntjes, en 
eene transverfale goot, waardoor zij zich van 
boven naar beneden ter helfte in twee kleppen 
epenen. Zoodra dit laatfte plaats heeft, fcheis 
den zich de zijden derzelve meer of min van 
een, zonder nogtans af te vallen, en men 
ontwaart in de eenhuizige holte van het zaad- 
huis, die met een caai papierachtig vel be- 
kleed is, 3 tot 19 zaden aan den binnenften 
hoek in twee lijnen over elkander. Ovaal 
van gedaante, zijn dezelve zamengedrukt, dik- 
wijls hoekig, beneden met eenen ingedruks 
ten navel, en door eenen fijnen draad, die 
echter veel korter is dan bij de Masnolien, 
vastgehecht. Het uitwendige bekleedfel van 
dit zaad is vleeschachtig, zeer glad, rood, 
aromatiek= bicter, en naar boven toe het dikfte, 
Eene fchelpachtige, donker zwartbruine glin- 

“fee 
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ftérende fchil volgt op dit vel, en een dun 
vlies omgeeft het Perispermium, dat geheel den 
vorm heeft van de holte der zoo even befchreve- 
ne harde fchil. Het is dienvolgens van beneden 
iets puntig, vleezig, en wit. De zeer kleis 
ne Embryo ftaat regt op in het verdunde ge- 
deelte van het Perispermium. De korte Cotyle- 
donen zijn ftomp, bijna bladachtig, en hee 
ronde, iets puntige worteltje , is benedenwaarts, 
of tegen de aanhechting van het zaad gekeerd. 

Waren ons tot dus verre flechts twee foorten 
van de Michelia bekend geworden, de Miche- 
lia Champaca en de Michelia Thampaca, 
mijn verblijf op den Salak heeft mij nog 
twee nieuwe foorten doen kennen, van de- 
zelfde boomachtige geftalte, met even ho- 
rizontaal uitgefpreide takken, dezelfde wijze 
van plaatfing der bladen en bloemen ‚ als zulks 
bij de beide eerstgemelde foorten plaats heeft, 
zoo dat reeds het eerfte gezigt derzelve ons 
overtuigt, dat ook zij leden zijn van de Miche- 
lien. Zie hier hare befchrijving: 

MiICHELIA MONTANA. 

Mm foliis elliptico-oblongis utringue acutis 
glabris , fpathis periolisque nudis. 

Deze boom wordt nog hooger en dikker 
dan de Michelia Champaca, en is bij de Suns 
da's onder den naam van Gélatrang bekend. 

De takken rond, geringd, aschkleurig, met 
kleine witte verhoogde wratten. 

De bladen overhoeks, op bijna ronde, naar 
beneden dikker wordende, uitgefleufde , } duinr 

K 5 lan. 
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lange bladftelen; dezelve zijn vlak; óp de hoe 
venzijde glanzig, leerachtig, en veelal broos 
op de onderzijde komen de aders overdwars 
verheven te voorfchijn; dezelve zijn 6 tot 7 
duim langs en 2$ tot 3 duim breed: 

De bloemftelen ftaan enkel in de okfels der 
bovenfte bladen, zijn rond; glad, met eenige; 
iets verhoogde; witachtige kringen; dezelve 
zijn eenen halven duim lang, en worden bij, 
de vruchtwording aanmerkelijk langer en ftes 
viger. 

De bloemen w't en we'riekend; Zijn klcie 
ner dan bij de Zjampaca, met een ftomp; 
afvallend en glad omhulfel. Van de negen 
fmal- lancetvormige bloembladen zouden des 
noods de drie van buiten geplaatfte voor kelk= 
vervangende bladen kunnen gehouden worden, 
wijl zij vlieziger en ligter groen gekleurd zijn ; 
de overige daar en tegen zijn zeer dik, op de uit- 
wendige zijde convex, en op de binnenzijde bee 
neden met eene iets verhoogde ftreep. 

De (lamina zijn talrijk (18 tot 24); diep 
beneden de vruchtbeginfels geplaatst, en fleches 
een derde korter dan de bloembladen; de fi/a= 
menten linievormig , Zamengedrukt; puntig , met 
aan de zijden afloopende antheren, 

Zeldzaam meer dan 3 tot 4 langwerpige, 
eenigzins hoekige, zijdeächtige vruchtbegin- 
fels ftaan in eivormige gedaante naast el- 
kander op eenen draadvormigen vruchtbo- 
dem; zij zijn iets gereept, en eindigen in 
eene kleine punt, met een aan de binnenzij- 
de wrattig, overgebogen ffigma. | 

De vruchten, in even groot getal als er ger- 
mina waren, zijn niet in een gegroeid, maar 

ver- 
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vormen, elk vruchtbeginfel op zich zelf; een 
ovaal; kort gefteeld zaadhuis, van boven naar 
de achterzijde toe met een klein puntje, of 
een merk van het f?igmda, Hare fchil is dike 
leerachtig; aromatiek, uitwendig glad; met 
eenige verhoogde witte punten, en van binnen 
bekleed mer eene fijne; zachte; affchilferende 
membraan; ìn twee kleppen openfpringende; 

zitten de zaden (4 tot 12) aan den binnens 
ften hoek der kleppen, of tegen de achter- 
zijde der zZaadhuizen, aan korte fijndradige na= 
velftrengen” boven elkander. De membraan; 
welke aan het langwerpig- hoekige; zwarts 
bruine zaad tot hulfel dient, is glad, vleesch= 
kleurig, en van binnen vol van een kleverig, 
vocht, dat aromatiek-bitter; heet, en zelfs: 
caustiek fchijnt te zijn, dewijl het vel daardoor 
Berk aangedaan wordt; en eene ligt-bruine kleur 
aanneemt; 
De andere nog onbefchrevene foort van Mis 

chelia is onder. den naam van Zjampakka 
poetie bekend; en daar deze in fommige dee= 
len eenige overeenkomst heeft met de “Miche- 
lia Tjampacas ftellen wij ons voor hier alleen 
zoodanige kenmerken derzelve aan te wijzen, 
als door welke beide deze foorten wezenlijk vaa. 
elkander. verfchillen. 

MICHELIA. LONGIFOLIA, 

M. Foliis oblongis- acuminatis basi attenua- 

tis utringue glabris, fpathis pedunculis= 
gue fericeis. 

De Lotten gemmae) zijn bij de Tjampakka 
ftom- 
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ftomper dan bij deze foort, bij welke zij bijna 
priem-vormig voorkomen. 

De bladftelen zijn bij de laatstgenoemde bex 
neden dikker, en flechts die der jonge bladen 
iets zijdeächtig, bij de Michelia Tjampaca 
daarentegen zijn zelfs de oude bladftelen nog 
iets zijdeächtig behaard. 

De bladen, welke bij deze laatfte foort 
zeldzaam de lengte hebben van 8 duim, en 
de breedte van 3 duim, zijn bij onze Mi- 
chelia longifolia gewoonlijk 8 tot 1o duim lang, 
en 3: tot 4 duim breed; daarbij zijn die der 
Tjampakka fijner roegefpitst, van eene meer 
eivormig - langwerpige gedaante, minder broos, 
en op de achterzijde van eene bijna zeegroene 
kleur, en op de middenrib met zeer fijne haart- 
jes bezer. 

Het bloem-hulfel is bij beide deze foorten 
toegefpiest en zijdeächtig: de bloembladen 
van beide membraanachtig, van fmal lancec- 
vormige gedaante, geel bij de Tjampakka, 
zuiver wit bij de Zjampakka poetie. De Eee 
sina Zijn echter bij de evengenoemde lan- 
ger; de vr uchtbeginfels minder talrijk, en 
in eene ovale gedaante op eenen redelijk lan- 
gen fteel verzameld, daar integendeel de zeer 
talrijke vruchtbeginfels der Tyjampakka boven 
eenen korteren en dikkeren fteel zich als een. 
langwerpige kegel vertoonen. 

De bladen der Michelia Tfjampaca loopen 
aan de beneden-punt rond toe, en zijn op 
de keerzijde fijn behaard, zoo dat het dus niet 
moeijelijk vallen kan, alle deze vier foorten 
van elkander te onderfcheiden. 

Daech 
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Doch laat ons nu ten minfte enkele der plant-- 
gewasfen, welke in de meer noord-oostelijke 
ftreken van den Salak gevonden worden, tot 
het onderwerp maken van onze befchouwing. 
Hier daalt de oostelijke voet van deze groote 
bergmasfa allengskens neder in met heuvels afs 
gebrokene dalen; dalen, welke in het jeug- 
dige tijdftip der vorming van ons gebergte door 
lava overftroomd, en doorwoeld van aardbe- 
vingen, eerst federt dien tijd zijn overgelaten 
aan den alles verlevendigenden plantengroei, 
nadat de, door het water af- en aangefpoelde „ 
lagen aarde zich behoorlijk hadden aangezet, 
en, na den terugtogt der zee, in rust de haar 
aanvertrouwde kiemen van wasdom konden ont- 
wikkelen. 

_ Zoo zal dan ook de aangenaamheid en de vrucht- 
baarheid dezer dalen de eerfte aankomelingen 
aangemoedigd hebben zich hier te vestigen; 
en misíchien niet te onregt worden deze ftre- 
ken in de aloude verhalen opgegeven als de 
wieg, zoowel des landbouws, als der Suz- 
dafche bevolking. Maar ook hier ter plaatfe 
vinde zich bevestigd, dat door den mensch de 
woestijnen in lusthoven, en omgekeerd veran- 
derd worden, vermits aldaar groote ftreken., 
welke tijdens den bloei van het Padjajaranfche 
Rijk flechts eenen enkelen tuin zullen hebben 
vertoond, thans als wildernisfen voor ons lig- 
gen, overgegeven aan de ongetemde werking 
van den alom zich uitbreidenden plantengroei. 

Het is op eene dier hoogten „ welke als wil- 
dernis van Snappul (oetan Snappul) is bekend, 
waar ik het eerst de ontdekking maakte , dat 

wij. 
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wij ook op Java den echten Benzoin-boom ‘bes 
ziten. Ik twijfel echter, of dezelve hier oors 
fpronkelijk te huis behoort, dan of dezelve; 
als een, den Oosterlingen heilig gewas, uit 
ge binnenlanden van Sumatra tot ons is overges 
bragt, waarvoor eensdeels deszelfs fchaarsch- 
heid, en anderdeels zelfs het oord fchijnt te 
pleiten, waar hij gevonden wordt, in de nas 
bijheid, namelijk, van den zetel van het Pad- 
jajaranfche Rijk, Genoeg! het is dezelfde 
boom, welke den zoo welriekenden benzoin- 
harst in den handel geeft, een boomgewas, dat 
hier op Java even zoo weelderig groeit als 
op Sumatra, zoodat door de uicbreiding van 
zijne cultuur, die weinig zorg vereischt, een 
nieuwe tak van volks- welvaart zoude. kunnen 
ontftaan. Men heeft flechts optemerken, dat 
Sumatra (en welligt ook Siam) , door de Eri- 
gelsch - Oost - Indifche Compagnie, bijna alle 
overige gewesten vardit voortbrengfel- voor= 
Ziet, dat men dat land tot dus verre alleen in 
het bezit heeft geacht van dit artikel, zoo dat 
aan de bewoners van Sumatra al de voor- 
deelen van die cultuur zijn ten deel gevallen; 
ja dat wij zelve tot bevrediging dier behoefte 
aan hen cijnsbaar zijn , waartegen wij welligt met 
der tijd door middel van deze zelfde cultuur deze 
“fchatting zouden zien terugkeeren in den fchoog 
van ons eigen land, en tor weelde. van den 
handel bijdragen. 

Offchoon nu de benzoin geen geheel onge- 
wigtig geneesmiddel is, zoo wordt toch het 
meerendeel van denzelven , wegens zijnen aan- 
genamen geur, tot het bieranken en tot andere 
Parfumes verbruikt. Zoo als bekend is, Sien 

e 
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dezelve tot dat einde in de Roomsch - Katho+ 
lijke kerken, en het is maar al te waarfchijn- 
lijk, dat men, juist aan dezen harst daartoe aan 
alie overige de ‘voorkeur gevende, dit gebruik 
heeft overgenomen van andere Oosterfche 
volken. Zelfs onze bergbewoners hechten 
eene bijzondere waarde aan ‘de offeranden, wel- 
ke aan graven of andere dierbare oorden met 
dezen harst plaats hebben; eenen moeijelijs 
ken bergtogt ondernemende, voorzien zij zich 
van eene ontftokene toorts van padie-ftroo, en 
dezelve ter zijde van eenen fteen plaatfens 
de, beftrooïjen zij die met Minjang Charsc 
van benzoin }), en-gelooven aldus uit het op» 
flijgen der vermengde dampen te kunnen be- 
oordeelen, of de geesten van het gebergte 
hunne -onderneming al dan niet zullen begun- 
{tigen. 

In de geneeskunde maakt men van dit mids 
del gebruik zoowel in- als uitwendig. Zoo 
dient hetzelve sin longziekten als een de exe 
pectoratie bevorderend middel, en het eigen» 
aardige zuur (acidum benzoicum), waaruit de 
benzoin met harstdeelen en een bijzonder 
aroma is zamengefteld, wordt veeltijds met 
voordeel tegen her dsthmma aangewend. Uit- 
wendig werd de tinctuur eertijds menigvul- 
diger dan tegenwoordig in verouderde won- 
‚den en zweren en bij afsterving, als zuiverend 
@n eene goede etering te weeg brengend mid- 
„del, gegeven, en ook het mengfel dezer ézc- 
tuur met water, dat door de nederploffing van 
de harstdeelen een melkachtig en troebel vocht 
oplevert, heeft zijnen naam als middel tegen 
ge zomerfproeien bijkans geheel een en 

worde 
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wordt meer om deszelfs welriekendheid dan 
wegens het nut gebezigd. 

Wij keeren nu terug tot dezen fchoonen 
boom zelven, en hier vinden wij, dat het niet 
overbodig kan zijn onze aanteekeningen nopens 
denzelven mederedeelen. Immers heeft het 
gezegde van J. Bontius de kruidkundigen lan- 
gen tjd in onzekerheid gelaten, van welk ge- 
was de benzoin eigenlijk afkomftig zij. Naar 
hetgeen deze daarvan zegt, is het waarfchijn- 
lijk ‚ dat hij nimmer den echten benzoin- boom 
op Java heeft gezien, alzoo hij denzelven 
voorftelt als eene foort van rankgewas, en 
zijne befchrijving hoegenaamd geene overeen= 
komst heeft met dien boom, uit welken alleen 
de bekende harst door infnijding en het affnij- 
den der jonge takken wordt gewonnen. Zij- 
ne eigene woorden luiden aldus: (*)) 

> Garcias zegt, dat de benzoin een zeer 
ĳ hooge en dikke boom is; ik echter heb 
8 denzelven op Java, waar toch de beste ben- 
9 Zoin-harst verzameld wordt, van eene ge- 
„ heel andere gedaante aangetroffen, dan de- 
» zelve bij Garcias befchreven is. Zeker is 
„ dezelve eene plant ( of, zoo gij liever wilt, een 
9 boom), die uit eene menigte uitloopers vere 
ss groeid is, even als zulks bij den Smilax aspe- 

ra of de Sassaparilla plaats heeft, met uit. 
…» zondering, dat hier de looten de dikte bereiken 
9 van eenen mans-arm , of zelfs nog dikker , zoo 
»» dat de flam in zijn midden zich fomwijlen ve- 
» delijk dik voordoet, beneden nogtans en naar 

2 Dos 

( ) Jac. Bontii, Medic, Ind, Libr. IV. pag. Ze 
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é boven ich tret witeerloopende ranken veptoont:” 
Meer beteekcnende is daarentegen hetgeen ons 

koor Garcias hieromtrent wordt opgegeven ; hij 
zenr: > Dat het een hooge: bosm. is met eene 
s zeer fraaije kroon van vele val kens, met een 
s vast en digt houts dat de. kleinfte bladen 
5, cenigzins de gedaante hebben van die des 
5 Cirròeisboomat doch welke laotfde. niet zoo groen 
5 enop de achterzijde wit zijn, en dat zie van dé 
 grootere talks ‚n meer met wilze- bladen overs 
be cenkomen.” Keke, 

Onze vaderlaridfche kruidkundige M. Hous 
iijn oordeelt dus te regt in eene -verhande- 
ling, welke wij in het ede tuk der fchrif- 
ten van het Bataviaasch genootfchap. geplaatst 
vinden; dat Gercias hiermede den echten’ ben- 
zoin- boom. bedoeld heeft, uic hoofde dat de op= 
gegevene kehmerken der bladen wel overeen 
te brengen Zijn met die van, een gedroosd 
takje van, den echten benzoin=boom, “dat hem 
destijds door den keer Radermacher van Su- 
matra was overgezonden. Ook. geeft ons 
Heuttuijn bij diezelfde gelegenheid eenige ins 
lichtingen over de bevruchtende deelen van 
dezen “boom, en meent hem dienvolgens on= 
der de Laurieren te kunnen rangfchikken. 
Doch de geheele gefteldheid van ons gewas 
hoofdzakelijk deszelfs regelmatige corolla, de 
plaat{i ng der ffamina, de gedaante van de anthe- 
ren, pg ook het zamentftel der vrucht, in wel- 
ke het Perispermitim niet als bij de Lauricren 
ten koste van di redt ie is verdweneti , maar 

| | den 

Cf) Arom: Hist, Librs L Edit, Clusii pag. 1565 
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de Embryo in het dikke Perispermium gevondeth 
„wordt, overtuigen ons, dat 17. Mouttuijn dien- 
aangaande zich vergist heeft, als behoorende 
de benzoin-boom niet tot de Laurieren, maar 
tot het genus Styrax van de familie der Gua. 
dacaneen van Jusfieu, of die der Ebenaceen 
van Brown. 

De voorname kenmerken van deze familie 
beftaan daarin, dat de fZamina beneden meer 
of min zamenhangen, aan de corolla ges 
hecht zijn, en talrijker zijn dan de infneden 
van de bloem; dat de Zmbryo in het Peris= 
Permium ligt, en dat tot deze groep van gewase 
fen doorgaans boomen behooren met overhoek- 
fche bladen, uit welker okfels de bloemen 
voortkomen. Deze kenteekens in het oog hous 
dende, zal men zien, dat orize boom tot geene 
andere dan deze familie van gewasferi kan be- 
hooren; eene waarheid, welke de kruidkundi= 
ge Jonas Drijander het eerst fchijnt ingezien 
ze hebben, vermits hij denzelven als eenen 
Styrax benzoin doet kennen in het rade deel 
pag. 308 van de Philosophical Transactions 
of the Royal Society of London. Daar ik 
echter dit werk niet in eigendom bezit, en 
niets weet van de bijzondere botanifche waar- 
zemingen van dezen natuurkenner , omtrent de- 
nen bootn medegedeeld, zoo laat ik hier mijne 
aanteekeningen volgen. 

STYRAX DBENZOIN 

Sr: foliis ovato-oblongis acuminatis fiubtus 
albidis, racemis compofttis longitudine 
foliorum, 

De ronde, en beneden zes voet dikke flam 
rijst 
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wijst tot eene hoogte van fomtijds zo tot 40 
voer regt ops en verdeelt zich naaf boven 
in eene menigte overhoeks-ftaande , fterke ; over- 
hangende takken, die wederom verdeeld, klei- 
nere takken uitfchieteù met vele rijzen, welke 
beneden zoodanig verlengd zijn; dat zij bijna. 
dezelfde hoogte hebben, en aldus eene kroon 
vormen van eene rondachtige gedaante. Zijn 
hout is zeer duurzaam; en heeft de gewone 
eigenfchap aller Ebendceen van zeer hard te. 
zijn. De niet zeer dikke fchors heeft de 
kleur van donkerbruin kaneel, is in de lengte 
gegroefd, en ook de ronde voorjarige takken. 
Zijn op eenen ligcbruinen g grond fijn opgereten 5 
de toppen, bladftelen en jonge bladen zijn fchurft 
door een vuilbruin vilt, zijnde de haartjes, 
waaruit het vilt beftaat, bundelsgewijze 
(pilis barbatis) bij een vergaderd. dl 

De bladen ftaan overhoeks op eenen hal-. 
ven duim lange, bijna ronde, zwak uitge 
fleufde, iets verdraaïde bladftelen ; aan de jon-. 
ge vakken zijn de bladen meer ovaal -langwer=. 
pig, aan de andere civormig in de lengte ge=, 
trokken, puntig of grootendeels toegefpiest, bes. 
neden toegerond; of iers puntig, en fomwij- 
Jen zelfs fcheef voorgetrokken, van eene dun= 
leerachtige zelfitandigheid s de rand is meestal 
iets onregelmatig uitgekarteld, de oppervlakte 
glanzig, op de witte, door middel van ver- 
grooting zich viltig vertoonende achterzijde, 
tusfchen de verhevene over elkander ftaande 
ribben , fijn netsgewijs geäderd 3 “zij zijn 4 duim ; 
lang, en bijna 3 duim breed. | 

Ook de eenvoudig zamengeftelde racemis. 
welke naauwelijks zoo lang zijn als de bladen, 

L 2 en 
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en uit-derzelver okfels; zeldzamer uit de eers 
pen, komen, zijn overdekt met een wit , moeis 

jelijk a af te vegen dons; overgebogen, incé. 
eenige overhoekfche , korte verdelingen, waar- 

aan de bloemen op korte ftelen „ enkel of bij 
paren, naast elkander gekoppeld zitten; bezee 
met zeer kleine , puntige bracteën. De ons 
der het vruchtbeginfel geplaattte kelk vers 
toont eene korte, van boven regt afgefnedere 

(calix integerrimus) buis, die even als de 
bloemfteeltjes viltig is, De eenbladige bloems 
kroon is diep vief- tot vìjfdeelig ; onder het 
vruchtbeginfel vastgegord ; met lancetvormige , 
meestal uigefpreide, of in de hoogte gerigte 
infneden. Het geral der (lamina is verfchi!- 
lend; gewoonlijk worden er 7; 9 of 10 
gevonden, die, onderling van gelijke lengte ; 
in de hoogte gerigt zijns de filamenten zijn 
zamengedrukt» zeer fijn behaard, in eene buis 
beneden aan de bloemkroon vastgehecht; de 
linievormige; in twee vakken verdeelde, rege 
op ftaande goudgele antheren geven aan 
de witte welriekende bloem een zeer fraai 
voorkomen. Het ovael- langwerpig vruchts 
beginfel is zijdeächcig; eù bevar 5 eitjes; die 
tot op één na onvruchtbaar zijn. De draads 
vermige flylus is zoo lang als de corolla; 
met een flomp eh eenigzins hoekig (ligmas 
We vrücht is iets grooter dan eene hazelnoot ; 
droog, kogelachtig; beneden plat, en met 
den van een gefcheurden „ platten ; en ronden 
kelk bezet, boven daar en tegen hoekig; 
Baar beneden gedrukt, en in hect midden mee 
eén purtje van den overgebleven flyluss een= 
huizig, is dozelve zonder kleppen, met een 

dad 
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redelijk dik, taai, lederachtig, van buiten vuil- 
wit, en op het gevoel zacht bekleedfel, dae 
van binnen met eene bijzondere, ligebruine 
huid overtrokken is. Uit dit vlies gaan de 
voedende vaten in de noot over,en men bemerkt 
aldus, dat 5 tot 8 breede ftrepen van beneden 
uit den grond naar bowen ftijgen, die bij de 
rijpheid van het zaad bijna niet meer zigtbaar zijn. 
Likteekens, af komftig van deze ftrepen, ziet 
men ook nog op de binnenzijde der fchil 
van de rijpe noot, die kogelvormig, van bo- 
ven en beneden eenigzins plat, bard, ligt bruin, 
en hier. en daar gefcheurd i is. Een enkel zaad , 
dat in gedaante overeenkomt mert de holte der 
zoo even befehreven fchit, zien wij omkleed 
met twee vliezen3 het buitenfte derzelve is 
membraanachtig , iets bruin, en met aders 
doorweven; het andere zeer teeder, van eenen 
witten metaalglans. Het Perispermium is even 
als het zaad ‘gevormd, amandelachti en wits 
De Embryo ligt fchuins en vaak horizontaal 4 
hij is melkwit, en maar een derde kleiner dan 
de breedte van het Perispermium. De Cory« 
ledonen vijn bladaardig, rond, doch beneden 
hartvormig ingedrukt. Het ronde, redelijk dik 
ke wor teïtje is van den navel afwaarts, tegen de 
Zijde van het Perispermium gekeerd. 

Bij elke inkerving, die- iks in den bast van. 
dezen boom deed, kwam er een doorfchijs 
fiend en helder karmijnrood: vocht uit, dat eenen 
zwakken reuk van benzoin , en daar enboven eenen 
zoeten fmaak had; na verloop van eenige uren 
waren deze druppels reeds lijmerig, barftig, 
gn hadden nu. den. aangenamen geur des- bene 

L 3 _zoins. 



166 Befchrijving wan 

zoins in volle mate; nogtans kunnen wij dezen, 
uit oude boomen voortfpruitenden harst niet tot 
de beste foort rekenen, die op Sumatra alleen 
uit de nog jong aangekweekte, 4 tot 6 jarige 
boomen verkregen wordt, en door zijne witte, 
gemarmerde kleur de voorkeur heeft boven dert 
meer bruinen benzoin, dien men uit de oude 
boomen verzamelt. | 

Tot de familie der ZEbenaceen is ook onze 
Diofpyros chinenfis te brengen, welke bij den 
inlander onder de benaming van Kikwee be 
kend is, en waarfchijnlijk op Java niet te 
huis behoort, maar door handel en verkeer uit 
China is aangebragt. De vruchten van dezen 
boom zijn, na pas te zijn rijp geworden , zeer 
wrang, en kunnen eerst dan genoten worden , 
wanneer de haar eigene zamentrekkende ftof 
door eene foort van gisting vernietigd ís, waarna 
zij zoetworden., Eenige Chinezen hebben mij 
verzekerd, dat de gedroogde confituur, welke 
jaarlijks als Kikwee van China ingevoerd wordt, 
van dezen zelfden Diofpyros in hun land be- 
reid wordt. | | 

Ook in den bast van dezen boom vinden 
zich fporen van een zamentrekkend beginfel, 
en het hout is niet minder hard, dan dat van 
den benzoin - boom. | | 

Het komt mij voor, dat deze door mij op- 
geftelde foort wel eenige gelijkenis heeft met 
den Diofpyros Kaki uit Japan, bij welken 
evenwel al de bloemftelen driebloemig moe 
ten zijn, hetgeen bij de onze flechts met de 
mannelijke bloemftelen het geval is, zittende 
de vrouwelijke bloefems enkel in de blacohtere 

j 10+ 
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Drosrvros CHINENSIS 

DP: foliis ohovatis et elliptico-oblongis baft 
attenuatis fupra ad costam ramulis pes 
tiolisque junioribus tomentofis fubtus pu- 
bescentibus , pedunculis femineis unifloris. 

Een tokrijke, ongeveer 25 tot 30 voet hog- 
ge boom, met overhoekfche, fehuins opftijs 
gende, naar boven onregelmatig verdeelde tak- 
ken. De jonge rijzen zijn rond, viltig, wit 
geftippeld. N | 

De bladen verfchillen zeer van elkander, 
daar men er verkeerd eivormige, ovale, en zelfs 
fomtijds bijna ronde, aan een\ en denzelfden 
tak vindt; even zoo onregelmatig is ook der- 
zelver punt; doch kan men eene ftompe punt 
voor de meest eigenaardige aannemen ; naar be- 
neden loopen zij puntig uit „ zijn daarbij mem- 
braanachtig, geaderd, de rand zonder eenige 
infnijding „ fomwijlen gegolfd, de boven - zijde 
flaauw glanzig, en de beneden-zijde van een@ 
grijs-groenachtige kleur, en zoo als reeds bo= 
ven is aangemerkt, fijn behaard. Derzelver 
gemiddelde lengte kunnen wij ftellen op 34tot 4. 
duim, de breedte op e duim. De bladftelen 
Zijn maar kort, eenigzins zamengedrukt, vile 
tig, en zonder goot. 
De witte bloefems ftaan op korte ftelen in 
de okfels vooral der bovenfte bladen, Wat dert 
kelk der mannelijke bloemen aangaat, deze is 
kort, vierdeelig ; zijne infneden eivormig - puns 
tig, aangedrukt, en ciliaar. De corolla vers 
toont zich klokvormig, opgeblazen, naar bos 

| L 4 vert 
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ven onder den kleinen, vierdeeligen zoom naaus 
wer, en ‘vän buiten met fijne wite haren bee 
zet; hare infneden zijn ovaal en omgekruld, 
De flamina Zijn in de” corolla befloten en ten 
getalle van zestien bij paren beneden in dee 
zelve aangehecht; zij zijn zeer, kort, en drae 
gen linievormige, puntige, regtopftaande, in, 
twee vakken verdeelde vreten zijde. Ziek 
openende antheren. In het midden der bloem, 
is een’ fpoor van een hoekig vruchtbeginfel, 
met eenen korten, fchuins-puntigen flylus. 
‘De beneden het vruchtbeginfel geplaatfte 

kelk der vrouwelijke bloem is aanmerkelijk 
groorer, uicdefpreid, en aan den beneden-kant 
van het vrucheberinfel zijdeächtig 5 zijne blad» 
aardiee infneden vertoonen zic h hed van, 
boven ftomp , en aan de kanten met fijne baart 
tjes. De corolla is niet zoo opgezet als b bj 
de mannelijke bloemen, de infneden van den 
zoom gaan dieper, naar. beneden, zijn ftomper; 
en hare zijderanden zijn naar. binnen, gebor 
gen. Acht wel groote, doch onvruchtbare. 
amind’ zijn beneden in de corolla. gehecht. 

Het kogelvormige vruchtbeginfel is vierzijdig 
zamengedrukt. De fly/us priemvormig, bove 
in vieren gefpleten, even lang, als de corolla, 
De fligmata Zijn in tweeën verdeeld, omge- 
Kruld. Ten aanzien der bes zij het gênoeg al 
leen aan te merken, dat dezelve kogèlvormig ; À 
acel, of zelfs oranjëkleurig en glad is, van, 
de grootte van eenen kleinen oranje - appel, 

De kelk is bij het rijpworden der. vrucht 
nog meer uit- en met zijn middengedeelte 
vast-gegroeid in eene holte beneden in de bes, 
welke van-boven iets ingedrukt, met een klein, 

pens, 
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puntje, en met vier afloopende ftrepen Sep 
teekend is. In het algemeen achthuizig, is 
het zaad, dat in elk vak befloten is, verkeerd 
eivormig, zamengedrukt, kastanjebruin, glad, 
en met een fappig vleesch omgeven. Het Pe, 
tispermium., naar “boven toe dunner dan beneden, 
is horenächtig; de groote Embryo heeft eene 
verkeerde igging, met eivormig-puntige , 
bladaardige, aan elk ander. lig gende Cotyledo: 
nén, en ‘een wortektje, dat naauwelijks langer 
dan de Cotyledonen, knodfig en ftomp is. 
_ Wordt de bovenftaande boom in de lagere 
fanden wegens de vruchten aangekweekt, de 
natuur heeft ook aan ef hoogere bosfchen , 
alhoewel fehaars, eenige plantfoorten aange= 
wezen, welke zeer Verkiikitende vruchten 
voortbrengen. Als een voorbeeld hiervan 
moge alleen mijne Garcinia dioica dienen, een 
boomgewas, an wel eenige overeenkomst 
fchijnt te hebben met de door Rumphius bee 
fchrevene Garcinia celebica uit de natuurlijke 
familie der. Gurtiferen, en waarvan de vruch- 
ten eene zeer aangename. zuurachtige verver. 
fching opleveren. En wien is wel onze Gar- 
einia mangostana onbekend, wier vruchten 
door de cultuur zoo zeer veredeld zijn, 
rerwijl de in onze bosfchen zich bevinden- 
de moederplant niet dan wrange en on- 

eetbare vruchten voortbrengt? De vraag is, 
of niet misfchien deze Garcinia, de Tjurie 

der Sundo’s, door aankweeking tot dienzeliden 
trap van veredeling zoude te brengen zijn; en 
of niet welligt de wrange en harstige fchors 
van dien boom tot eenig geneeskundie of 
huishoudelijk gebruik konde gebezigd worden? 

ON 5 Vers 
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Vermits de bloefems van deze Garcinia 
bijzonderheden toonen, geheel van alle 
overige foorten afwijkende, zal eene korte be- 
fchrijving, die zich vooral tot de, voor de voort- 
teling dienende, deelen bepaalt, hier niet te 
onpas hare plaats vinden, \ 

GARCINIA DIOICA 

G: dioica; foliis lanceolatis, floribus cons 
fertis. 

_ De ftam dezes fchoonen booms is regtöpe 
ftaande, wel tot 35 voet hoog, met eene 
onevene, in “de lengte gegroefde, vuilbruine 
fchors. Na de evengemelde hoogte bereikt 
te hebben, verdeelt hij zich in onderfcheidena 
dikke takken, die wederom. gearmd verdeeld 
Zijnde, eene langwerpige kroon vormen. De 
{chors der jongere takken tis donkerbruin, 
redelijk glad, doch in de lengte met fijne res 
ten. De bladen ftaan tegen over elkander, 
op korte, halfronde, iets gedraaide ftelen, en 
zijn lancetvormig, op beide zijden glad, zeer 
fijn en zeer eenvoudig geäderd, van dunne 
lederachtige zelfstandigheid, boven puntig, ook 
wel. met eene ftompe voorgetrokkene fpits, 
van achteren puntig uitloopend, zonder eenige 
infneden, op de bovenzijde glanzig, op de 
benedenzijde ligter groen; volwasfen zijn de- 
zelve 4& duim lang en 13 duim breed. De 
kort gefteelde, bleek-gele bloemen zitten 
aan de jonge rijsies in de bladokfels, en ko» 
men zeldzamer uit de andere, reeds van bladen 
beroofde takken voort, zijnde de vrouwelijke 
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en mannelijke bloemen. door onderfcheidene 
boomen van elkander afgezonderd, 

Mannelijke bloemen, 

De kelk: vierbladig ; de blaadjes rond en cons 
caat. 

De bloemkroon: vierbladig; de blaadjes ovaal, 
concaaf , lederachtig, met eenen ftompen 
dikken nagel. 

De framina: zeer talrijk en kort; ftompe , iets 
hoekige antheren zitten op zeer korte 
Jamenten „ waarmede de convexe vruchts 

_bodem bedekt is. 

Prouwelì ijre bloemen, 

Kelk en corolla: wijken van die der mannelije 
_ke bloem niet af. 

De framina: ten gevalle van ro—12, bene 
den het vruchtbeginfel aangehecht; de 
ftompe, onvolkomene antheren ftaan op. 
iets langere filamenten, dan die der man- 
nelijke bloemen. 

Het pistil: het germen is kogelrond, geftreept, 
met een in vele takjes “verdeeld fligma, 
zonder f7ylus. 

De vrucht: eene kogelronde, van boven mee 
eene holte, en beneden met den kelk 
voorziene , gladde , 610 huizige bes, 
waârvan de uitwendige fchil uit een tas 
melijk week, lederachtig zamentftel beftaat, 

Het zaad: in elk vak een ovaal, zamenges 
drukt zaad, in eene weeke pulpa beflos 

telle 
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ten. Hert uitwendige bekleedfel taai en 
" vezelachtig, het inwendige vliezig, van 
ligebruine kleur. Het Perispermium is door. 
de indrekking van het buitenfte bekleed- 
fel in overdwarfche rigting gereept, 
amandelaardig ; de Embryo linievormig 

‚ gebogen, in verkeerde ftelling, de geheele 
lengte van het Perispermium doorloopend. 

Nog onlangs kwam het mij voor, dat onder 
de Gutriferen ook de twee door mij opgege- 
vene geftachten van Mournschuchia en bipte-, 
rocarpus zouden moeten gerangfchikt wor- 
den. Aan het eerfte dier: genera behoort-even- 
wel eene plaats te. worden ingeruimd bij de 
Salicarien in de nabijheid van “Lager stroemid s, 
en de benaming veranderd te worden. aange- 

zien men nog niet leng geleden een geflache 
uit Brazilie reeds dien naam heeft gegeven, 
weshalve ik denzelven hiermede verander in 
Gratoxylum. Wat den Dipterocarpus aan- 
gaar, zoo zal deze met meer regt geplaatst 
worden bij de Ochmeën, dan wel bij de’ Gut- 
tiferen. 

Zoowel het nut, dat wij misfchien van bei- 
de deze plantfoorten kunnen trekken, als ook. 
het fraaije voorkomen van dezelve, fpoort 
mij aan dezelve nader aantehalen , niertegen- 
Staande reeds hare kenmerken in den Catalogus 
van ’slands plantentuin te Buitenzorg aangerec- 
kend zijn. 

In den roodbruinen, opgefcheurden bast van 
den Cratoxylum is vamelijk in geringe mate. 
dezelfde zamentrekkende zelfstandigheid, wis 
este ECT. 
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doot eefiige der Salicarien als de Urine bevore 
derende middelen in aanmerking komen, en 
andere van meer zamentrekkenden aard heil- 
zaam zijn geworden in verouderde Diarrheën, 
terwijl deze tonieke en zamentrekkende eigen- 
hap nog duidelijker blijke uit haar u wiewendig 
gebruik op de en rede in ganraking gebraare 
fpieren en bloedvaten. Ook in onze Laws 
nia inermis vertoont zich dezelfde eigenfchap 3 
welke tevens vereenigd is met eene bruittoo- 
de verwftof, zoo dat vele inboorlingert. 
de nagels aân handen en voeten daarmede voor 
langen. tijd eene bruin-roode kleur” weten te 
geven, door dezelve te befmeren met de fijn 
gekwerfte bladen van de Patjar mera of de 
Lawfonia inermis, vermengd met iets Gams 
bier en Arans: 

Vereenigen zich met dit zamentrekkend bes 
ginfel; wadrvan wij in deze geheele familie fpos 
ren aantreffen, daarenboven aromaticke cigen- 
end zoo meg men zich te meer van eene 
zoodanige vereeniging gewigtige geneeskundige 
uicwerkfels beloven. Dit is het geval met 
gene foort van het door Porfier befchre- 
ven gets van Aetonyechias dat, door den 
zoon van Linnaeus verworpen; wellier niet te 
opregt door mij als zelfftandig aingemerkt 
wordt; als niet kunnende geteld worden tot de 

_Lawfvnien of tot eenig ander geflacht der Sa= 
licarien. Aangename, aromatiek-bittere, en 
maar weinig zamentrekkende eigenfchappen 
openbaren zich bijna in alle deelen vat dezen 
Kruik; en bijzorider in zijne besfen ‚die “den. 
zelven waardig maken, ilaarogidk nadert 
onderzocht te worden. 

Wij 
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Wij keeren echter terug tot onzen Craroëys 
Zum ; on Maron der bergbewoners, en mere 
ken bij denzelven in het voorbijgaan nog aans” 
dat men zijne houtskolen bij voorkeur in de 
fmederijen gebruikt, als redelijk hard zijnde, 
en weinig afgevende, niettegenftaande de vers 
koling van het hout hier over het algemeert 
op de flordigfte wijze ten uitvoer gebragt 
wordt, 

Tot de voornaamfte kenmerken van dit ges 
flacht behooren de navolgende: 

CRATOXYLUM» 

Calie: 5 partitus, 
Corolla: 5 petala, 
Stamina: numero!à, bafi connata in tres phase 

langes. 
Germen: trigonum, flyli tres; fliomata obs 

longa. 
Capfula : elliptica, trilocularis, trivalvis; res 

ceptaculum columnare triqueiri. Ne 
nSerminas plura, compresfa, fuperne arillata,” 

receptaculo imbricatim affixa. Pes 
rispermium nullum. Embryo rectus; 
radicula longa , infera. 

Mijne aanteekeningen behelzen omtrent des 
zen boom, welken ik naar den ijverigen kruids 
kundigen Hornschuch den triviaalnaam Cras 
oovlem Hornschuchii heb gegeven, de vols 
gende bijzonderheden, 

De hiet dikke, ronde, redelijk gladde ftam 
werfchatt den Sunda's een zoo hard hout; daf 

_ h@ts 
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hetzelve voor eene der beste foorten tot vers 
vaardiging van rijstblokken gehouden wordt, 

De vakken: hebben eenen geelbruinen bast, 
en afftaande;, decusfaat geplaarfte rijzen. 

De bladen: hebben dezelfde plaatfing als de 
jonge rijzen, en ftaan op zeer korte 
bladftelen , zijn langwerpig =lancetvor- 
mig, toegefpicst, laurieraardig , glanzig 5 
derzelver opwaarts gerigte kapten zijn 
iets uitgekarteld (mar ginibus Jub-erofi 15) 
en de middenribbe der jonge bladen is 
fomtijds iets vleeschkleurig. 

De bloemtrosfen in de okfels der boven- 
fte bladen , vormen te zamen befchouwd 
eene lange panicula, aan welke de korte 
gefteelde bloemen. bij hoopjes naast el« 
kander: zitten. 

De bloemen: donker rozenkleurig, hebben 
eenen kelk, die onder het zeadhuis zitten 
blijft, welks ftompe infneden iets kor 
ter zijn dan de verkeerd eivormige, niet 
afvallende , maar’ flechts verwelkende 
bloembladen. Een aanzienlijk getal van 
priemvormige, uiteengefpreide filamenta 
vormen beneden drie bundels, en heb= 
ben kleine bijna ronde antheren, die 
zich in twee vakken openen. Het obe 
longe , driekantige vruchtbeginfel ein- 
digt in drie van een gefpreide, zite 
ten blijvende f7y/i, elk met een oblong 
fligma. Het zaadhuis van eene- lang= 
werpige gedaante, is driehoekig, dries 
huizig, met drie kleppen, welke boven 
aan de punt openfpringen. De mem= 
braanachtige tusfchenfchotten, in ene 

mide 
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zidden ven de kleppen zieende, hänge 
beneden even wast aan den driehoekiven 4 : 

gegroefden vruchtbodem; die. even als 
een pilaar het midden van het zaad: 
huis beflaat, en waafaan benedeit in elk 
vak onderfcheidene langwerpige, Zamen= 
gedrukte. naar boven gevleugelde zaden 
over elkander gehecht zijn: In dit zaad 
is geen Perispermium aanwezig; de Zos 
bryo van längwetpige gedaante is bijna 
regt; melkwit, met kleine flompe Cory- 
ledonen; en eenen ; naar beneden gefigten ; 
langen ; naar onder roe verdikten wortel. 

Onder de geboomten. is de. Palaglar zons 
Ber tegenfpraak een der fchoonfte op Sava. Ik 
heb zijne tot de voortteling bênoodigde werk- 
tuigen het eerst waargeromen op de gemid- 
deïde hoogten van dens Salak ; waar dezelves 
benevens den Kimerak of Kipoetri ie; de Cedrela 
febrifuga; en eenige andere boomfoorten, zijne 
kruin verre boven de overige boomen verheft. Ik 
was verbaasd ; toen mijne oogen voot de ecrfte 
maal de reusachtige gedaante des Palaglars aan= 
fchouwden; als hiet Zeldzaam tot de hoogte 
grocijende van boven ce 160 voet; en tot dert 
omvang van 1o voer: Als een pilaar rijst de 
kolosfale ftam eg en en breide zich alleen 
boveri uit in Eene luchtige kroon, uit ftevige 
takken beftaande, welke verfierd zijn met groo:€ 
costate bladen; en mét bloefems; wier fchoon 
voorkomen geheel beantwoordt aan den liefe- 
lijken geur; “welken zij vitwafemen. 

Uit de izabelkleurige, met ronde, vlakke; 
witichtige wratten overdekte en redelijk di ikke 
fchors ; ‘vloeit door infneden een balfemy welke 

ië 
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in de licht tot eene dikke, (merige; gekors 
telde; terpentijnachtige mas(a ‚ verdikt; waarvan 
de reuk wel eenigzins met dien van de 
Copaive balfem overeenkomt; ook het vaste 
hout is met deze harst-aetherieke deelen door: 
drongen. Het laatfte dient tot bouwftof; 
tot het kolen-branden beveelt het zich bijzon= 
der aan; ef zoude tevens wegens zijnen 
harstachtigen aard tot de bereiding van teer in 
fanmerking kinnen komers De bewoners van 
ons gebergte weten van dezer balfem geen 
ander nut te trekken ; dan tot het maken van lam: 
bouwen ; door groote bladen daarmede te befme= 
ten; welke vervolgens zamengerold hun tot faks 
kels dienen: Deze balfem wordt in alcohol vols 
komen en zeer fchielijk opgelost, en verfpreide 
bij het verbranden eenen niet onaangenamen 
reuk. 

De Dipterócdrpus trinepvis heeft mij ge- 
diend; om naar denzelven die karakters aanteges 
Ven ; waardoor zich die geflacht van alle overige 
enderfcheide Zij zijn de volgende: 

DiPrTeROCARP ü ss 

Calis: cantpanulatus , limbo guinguúefidò ; ; indez 
quali; laciniis duabus majoribus ops 
pofitis , dermam elongato-ligulatis. 

WE NIPE pétald quinguë, inferne coalitas 
Stamina: filamenta numerofú, duplicì ferid 

fgudmulis membranaceis inposita, Ans 
therae aristatae ; cuspidatae: k 

Piftillum. germien fesf les fiy lus subulatús: 
Pericarpium . s HUX Cor jaced, ovata, uniloculas 

Tiss evalvis. 
M Sz 
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Semen: unicum. Perispermium nullints Em 
bryo inverfus. Cotyledones contortus 
Plicatae, Radieula fupera, 

De beide foorten, welke ik tot dut verre 
van dit genus heb ontdekt, wijken van elkans 
der af, voornamelijk in de gedaante van de 
groote vleügels der vrüchten; en daarin, dat 
de botten van de eene foort lang behaard, 
van de andere daarentegen glad zijn. Voor 
het overige verfchilten zij weinig van elkans 
der, en beîde foorten hebben ovaal « langwer= 
pige bladen, die van boven in eene punt 
eindigen, welke daarenboven geribd-plicaat 
Zijn, en eenvoudige, in de oksels der bovenfte 
bladen ftaande racem? voortbrengen. De na 
volgende kenteekenen zullen tot hare onders 
fcheiding voldoende zijn: 

DIPTEROCARPUS RETUSUS 

D. calicis lacintis daabus majoribus ligula 
tis retufis reticulato- nervofis , raceniùt 
axillaribus gemmisque pilosis. 

DiPTEROCARPUS TRINERVISe 

D. laciniis calieis daabus lignlatis obtufis 
obtecta -venofts 5 racemis, axillaribus pt 
bescentibus , gemmis glabris. 

De takken: zijn; nog jong zijnde, rond, dort 
kerbruin, met witte ftippeù ; door het afs 
vallen der flipulae zijn zij ringsgewijze” 
geftreept en door dat der bladen blijs 
ven aan dezelve likceekens terug. D 

e 
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De bladen: ftaan overhoeks, op half ronde; 
vlak uitgefleufde , omtrent drie’ duim 
lange bladftelen. Dezelve zijn laurier: 
aardig, broos, fet beneden gladde ran: 
den, die naar boven vlak uitgerand zijn 3 
op de keerzijde komen de regelmatig ges 
plaatfte ribben fterk voorùuit ; derzelver ges 
wone lengte is van ro tot 11 duim, tere 
wijl zij van 6 tot 6£duim breed zijn. 

De bloemen: vormen doof middel van kortes 
ronde ftelen , welke ten getalle van 5 tot 8 
overhoeks aan eenen “heên. en weder 
gebogenen bloemfteel zijn gehecht, eenert 
eenvoudige racemuss deze algemeene 
bloemfteel is rond, overgebogen, en 
overdekt met een fijn, geelachtig dons, 
Opmerkenswaardig ís de verandering vant 
gedaante, waaraan de kelk bij het rijp 
worden der vrucht onderhevig is. Hij 
ftaat eigenlijk onder de vracht, maat 
aangezien ‘zijn grootste gedeelte zich 
boven het piftil ontvouwt, en ha de bee 
vruchting met hetzelve aaneengtoeic, 
kan hij bok voor femisuperus gehouden 
worden. Deze kelk dan, die tijdens 
het bloetjen izabelkleurig, van buiten 
fijn behaard, en van binnen zijdeach- 
tig was, wiens groote infneden toen 
maar ij duim lane en hog geen derde 
gedeelte van een dili breed waren; vers 
liest allengskens zijn uitwendig behaars 
scl, en terwijl zijn buikachtig gedeelte 
met het meer én meer zich uîtzettend. 
ovarium ineenvloeic, groeïjen voornas 
melijk ‚de. gemelde lange: infnederi’ 

M 3 blad: 
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bladaardig voort; vijf nerven; vatt welké 
drie doorloopen; beginnen zich met de 
netsgewijze vaten meer en meer te onts 
wikkelen ; de kleur der daarin afgefcheis 
dene fappen gaat, na ondericheidene licht- 
roode tinten; eindelijk over tot het 
roodbruine, hetgeen de kleur is van den 
kelk aan de rijpe vrucht, wiens regt 
opftaande vleugels in dien ftaat de lengte 
hebben van 8 duim, en de breedte van 
15 duim. 

De langwerpige, eenigzins fchecve „en van 
boven ftompe bloembladen zijn zonder nagel 
onder het germen gehecht; van redelijk dikke 
zelitlandigheid zijnde, hangen zij beneden op 
eene zoodanige wijze aan elkander, dat de 
ecne zijde van het eene blad door die van 
her andere bedekt is, terwijl zij van boven im 
eene fcheevey iets verdraaide rigting overge- 
bogen zijn; ydoor cene breede, lichtpaarfe 
ftreep, die in de lengte Keeken ts: over deze 
wite „ot duin lange en 2 dum breede bloem 
Bladen heênloopt, verkrijgt de bloem een buis 
tengemeen fraai aanzien, 

De wltjke filamenten komen buiten de co 
Yoila niet te voorfchijn;- zij zijn van boven 
zeer puotig en iets gebogen, beneden zamen 
gedrukt, en op twee rijen van kleine, diet 
om het vrachtbeginfel geplaatfte fchubbetjes 
ingeplant. De vakken der autheren zijn vat 
elkander afgefcheiden„ en: openen zich: zijde= 
Waarts. | 

Her vruchtbeginfel is ovaat- -bolachtig, fijmw 
Behaard, en de flylus reikt niet verre vadia 
ge framina „en draagt een fimpel (Fign 

r 
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De noot is, zoo als reeds gezegd is, bna 
geheel door den kelk omkleed; dezelve is ovaa , 
van boven met een puntje; bijpa houtachtig, 
js dezelve overdekt met benedenwaarts gerizte, 
geelbruine haren; doch van binnen is deze 
houtachtige fchil glad, en omfluic naauwkeurig 
den Embryo, « Deze laatfte heeft de gedsante der 
noot, met die uitzondering, dat hij hoofdzas 
kelijk aan zijne bafis fterk gesrocfd is, Het 
uitwendige zaadvlies, dat den “Embryo omgeeft. 
is papierachtig, zwartbruin, en glinfterend 5 
het daarop volgende is daarentegen veel dun- 
ner, van lichtbruine kleur, en vloeit zoo innig 

met de Coryledonen in een, dat dezelve daare 
door als gemarmerd voorkomen, en vermits 
dit vlies in al zijne kronkels indringt, mag 
ook de oor fprong van de harstachtige, naar 
Copaivz balfem riekende deelen , waarmede 
de geheele Embryo wervuld is, toegefchreven 
worden aan eene afscheiding door dit vlies, 
Genoeg, zoodra de kieming aanvangt, en 
dezelve door licht, warmte en vochtigheid 
genoegzaam begunftigd wordt, begint het 
kleine, ronde , boven verkeerd geplaatfte, pun- 
tige worreleinde zich te verlengen, waarmede 
allengskens de blaadjes naar boven worden ge- 
trokken. Deze uicrekking van het jonge plants 
je heeft tevens ten gevolge , dat de bovenfte 
einden der Cotyledonen als twee linievormige, 
halfronde ftrengen opwaarts getrokken wors 
den, welke laatfte het plantje in zijnen tee- 
deren ouderdom het voedfel toebrengen uit 
het overfchot der teruggebtevene Coiyledonen „ 
hetwelk bij verre na het grootfte gedeelte uit» 
maakt, De fteel van deze pas ontluikende 

M 3 plans 



E92 Befthrijving van 
E> | 

plant ís rond en ruig, zijne blardjes lamcees 
vormig, zamengevouwen, geribd, en ruig- 
‘harig. 

Toen ik de zoo befchreven boomen het 
eerst liet omkappen, betoofde ik mij van de- 
zelve tevens eenen rijken oogst van parafitis 
fche gewasfen, doch vondt mij te dien opzigte. 
geheel en al bedrogen. Niet voor dat de Dip» 
terocarpi eenen zekeren ouderdom bereikt hebe 
ben, na dat de aandrang der fappen naar den 
{plint en de fchors vermindert, en de ei 
genaardige affcheiding der vochten in deze 
deelen bijna heeft opgehouden, fchijnen zij 
efchikt te zijn, om foortgelijke gewasfen op- 
tevoeden. De meeste der overige boomen zijn 
daarentegen bedekt met vele Parafieten, die 
dikwijls vereenigd met andere klimmende 
plantfoorten, de fchoonfte guirlandes vertoo= 
men, prijkende mert de fierlijkfte bloefems. 

Tot de eerfte foort van gewasfen, die. bij 
voorkeur op boomen huisvesten, kunnen wij 
voor Java eenige honderden foorten van 
Orchideën deken ‚ benevens vele Ja- 
vens, Loranthen, Aralien enz., die dan met 
de menigte aan de boomen opklimmende Lig- 
Honien , °Cisfis Contorten, Apocyneën, Ascles 
piadeën, Cucurbitaceën enz. het veelkleurig- 
fte tafereel vertoonen. Ik zoude te wijdloo» 
pig worden, door al de gewasfen hier. te be- 
fchrijven , welke ik van dien aard op. den Sa/lak- 
heb waargenomen, en zal om die reden mij 
alleen tot eenige van de Parafteten bepalen, die. 
tevens, zooveel ik heb kunnen nagaan, nog: 
onbekend gebleven zijn. Hiermede zal ik dan 
deze verhandeling eindigen, en de eigenlijke. 

Klim 
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klimmers, waardoor de toegang der bosfchen 
ons fomwijlen zoo ongemeen moeijelijk ge- 
maakt wordt, in een nader verflag over dit zoa 
plantrijk gebergte, bekend maken. 

Het is waar, dat mij ten opzigte der eigen- 
fchappen van de meeste der thans te verhan- 
delen planten niets belangrijks is bekend ge- 
worden ; maar even min is het bewezen, dat 
zij geheel van nut zouden ontbloot zijn, zoo 
dat het niet dan raadzaam zijn kan, dezelve 
door befchrijving aan de vergetelheid te onc= 
trekken, Zoo veel alleen weet ik van de 
Loranthen te zeggen, dat hunne fchors iets zar 
mentrekkend is,en dat de besfen van eenige 
foorten door de inlanders raauw gegeten wors 
den, alhoewel derzelver fchil eenen wrangen 
fimaak heeft, en het zaad van eene taaije, 
kleverige ftof omgeven is, die hetzel- 
ve oneetbaar maakt, zoo dat niets dan her 
meer uitwendige, gelij-achtge, iets zoete 
vocht de tong onzer inlanders, bij het ge= 
not dezer besfen, ten prikkel dienen kan. 

Alle Zeranthen zijn parafiecisch ; eenige hou« 
den zich flechts op bepaalde plancfoorten ops 
&n worden alleen maar op zekere hoogten van hee 
gebergte gevonden, waartegen het grootfte ge- 
deelte dienaangaande minder kiesch is, zoowel 
wat de ftandplaats als de ligging aangaat, waar 
dezelve voorkomen. In de plaats van eenen 
kelk, is het vruchtbeginfel bij dit geflacht 
van boven flechts omzoomd met eenen gewoons 
lijk iets verhevenen rand ; de dunne buis der corofa 
la eindigt in eenige malle diepe înfneden, 
wier geral bij de onderfcheïdene foorten nict altijd 
hoezee is, maar meestal mer dat der (Pamir 
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overeenftemt, die onder deze insneden in de 
buis der corolla vast zitten. De bes bevag 
maar één zaad, en wordt wegens hare zoes 
ie, (lijmachtige zelfftandigheid gretig door de 
vogels gezocht; de meer vaaïje ftof nogtans, die 
geheel onoplosbaar. is in de dacmvochten, bee 
veilige het zaad tegen de anders onvermijdelijke 
nadeelige inwerking van de fpijsvertering, en 
gelieel niet aangedaan door dezelve, blijit het 
hangen aan de ‘boomen, en groeit met dezelve 
weldra zoo innig in een, dat beide maar een 
enkel gewas fchijnen te zijn. Daarom geven 
onze inlanders aan deze planten ook de bena- 
ming van tay boerong. ( vogeldrek ), of ook 
Mengando, dat zoo veel beteekent als Parae 
fiet. Zie hier dan de befchrijving van acht 
onderfcheidene. foorten van Mengando, bij 
welke ik nog die van den Loranthus pentans, 
drus. zoude kunnen voegen, indien deze nief 
reeds bekend was, | Nx 

LORANTHUS ALBIDUS, 

8. pedunculis confertis, loribus glomeratis ak 
bidis, folüs perintatis ovars- oblongis cos 
riaceis. } 

Even, als andere. Loranthen. is ook bij dezen, 
die bij de Sunda’s Mengando ketjibong gee 
noemd wordt, de tronk in zoo. onregelmatig 
door elkander loopende rijzen verdeeld, dat 
zijne rigtúng moeijelijk kan bepaald worden. 
De voorjarige rijzen. zijn rond, lichtgrijs, 
glad, en ter plaatfe, waar de bloemen zitten , 
ef de bladen aangehecht jn, knoeltig; de 
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fongere rijzen daarentegen zijn meer zamenges 
drukt, bruinachtig grijs. 

De bladen ftagn op vlakronde, uitgefleuf» 

de, eenen halven duim lange bladftelens zij. 
zijn ovaat- langwerpig, gedeeltelijk lancetvore 
mig, van boven puntig, zeer glad, met wei» 
nige aders inhet, en van 3 tot 3: duim 
lang, en 1E duim breed, 
De bloemfleler zijn niet veel langer dan die 

der bladen, iets zamensedruk t‚ ten getale van 
3 tot 6 ter plaatfe van de afgevallene bladen 
of rijzen bij een vergaderd, en aan hunne bafis 
voorzien met vele zeer kleine puntige fchube 
betjes. 
De bloemen ftaan boven op den bloemfteel 

en komen te voorfchijn uit eenen knop van 
eene menigte opeengehoopte bracteën, van 
welke de naar buiten geplaatfte ovaar-puntig 
en concaaf, de ter zijde van den kelk of meer 
naar binnen ftaande tangwerpig en gekield 
zijn. De buis der copolfa is, zonder de infne- 
den gerekend, 14 duim lang, gebogen, in hee 
midden opgeblazen , met zes linievormige , 
X duim lange, fcheef nederwaarts gebogene, 
paarfche infneden, van dikkere membraanach- 
tige zelfftandigheid dan die van de buis, De 
zes filamenten ftaan op deze infneden, die 

‘zij in lengte evenaren; dezelve zijn eenig- 
Zins overgebogen, zamengedrukt, en dragen 
boven aan de binnenzijde de langwerpige gele 
mheren, terwijl zij naar beneden. ftreepsge- 

wijze in de buis der corolla afloopen, en 
even boven de inplanting van dezelve in den 
kelk, als zes iets vooruitftekende knopjes opa 
honden. Het vruchtbeginfel is van boven vlak 
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en oranie-kleurig. De #lylys draadvormis, i® 
zijn midden verdikt, naauwelijks korter dan de 
corolla, met een knopvormig, oranje» verwig 
f!igma. 

LoORANTHUS ATRO-PURPUREUS. 

L. racemis axillaribus confertis, floribus 
tetrandris, pistillo flaminibusque atros 
Purpureis , foliis oppofitis ovalibus fuba 
tus pruinofis. 

De rijzen van dezen Mengando taij boerong 
hangen in eenen baog van boven de boomen 
af, zijn rond, lichtbruin, en op het gevoel 
door kleine bruine ftipjes iets ruw, 

De bladen zitten aan korte, ronde, iets uit» 
gefleufde ftelen; zij zijn glad, geïderd, van 4 
tor 44 duim lang, en bijna ae duim breed, 

Aan elk der in de oksels der bladen ten gea 
talle van 3 tot 5 gewoonlijk geplaatfte korte 
râcemì, vindt men van5 tot 8 bloemen op kortg 
ftelen, en ander het vruchtbeginfel derzelve, 
eene kleine, aangedrukte, ftompe, roestkleu- 
rige bractea. De rand van den kelk is naau- 
welijks zigtbaar, De buis der corolla is be- 
neden dikker, naar boven toe gebogen, in de 
bogt opengefpleten, vuilwit van kleur, met vier 
naar eene zijde teruggebogene , fmalle infneden,. 
De gekleurde filamenten zijn draadvormig, zamen= 
gedrukt, iets korter dan de draadvormige f7y- 
lus, die gebogen, en met een knopvormig 
donker- purperkleurig, van boven ingedrukt 
fligma bekroond is. De langwerpige bes is 
van boven vlak, en opent zich aldaar , wanneer 
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gij gedrukte worde, door een klepje. Hert 
zaad is insgelijks paars, langwerpig - hoekig, 
van boven met vier tandjes, beneden puncig 3 
het bolachtige worteltje is naar boven gekeerd, 

LoOoRANTHUS GEMMIFLORUS, 

EL. gemmis folitariis multifloris, foliis petios 
latis oppofitìs ovatis 1: ovalibus coriaceis , 
ragemis junioribus teiragonis. 

Wij Ee die gewas in de bergachtige ftres 
ken; de takken zijn rond, glad, “bruinachtig; 
doch de jonge en ‘voornamelijk de bloemdrae 
gende rijzen vierkant, 

De bladen hebben ronde, onder derzelver ine 
planting iets gefleufde , van 1 tot 13 duim lange 
blad-ftelen; van parkementachtige zelfftandig= 
heid zijnde, zijn zij aan weêrzijde glad, eenw 
voudig geaderd, van 3 tot 4 duim lang, en bij» 
na e duim breed, 

De bloefems kemen uit enkele, in de blad- 
okfels zittende gemmen, die uit eene menigte, 
tmbricaat over elkander gevoegde concave blaad» 
jes zamengefteld zijn, en van welke de bene 
denfte blaadjes kleiner en ovaal- puntig zijn, 
terwijl de andere eene meer ovale gedaante 
hebben, en ook grooter zijn. De algemeene 
veer (receptaculum)) is vlak, en naakt; 
op denzelven ftaat eene menigte bloefems in de 
gedaante van eenen kwast bij elkander. Geen 
vand van eenen kelk is merkbaar; de tubus der 
corolla is zeer dun, linie-vormig, en van licht- 
gele kleur; de zes priem-vormige infneden 
dijn nedergebogen en karmijn- rood welke, 

kleur 
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kleur cok aan de haar-vormige filamenta eisen 
is. De ffylus is iets korter dan de corolla, 
haar-vormig, met eén puntig fligma, De koe 
gelvormige besfen zijn niet veel grooter dan 
eene erwt, glad, van boven ingedrukt, op 
korte zamengedrukte fteeltjes faande; het zaad 
is mede kogel vormig. 

LORANTHUS VENOSUS. 

&. racemis axillaribus confertis ,  floribus 
pentandris , foliis petiolatis oppofttis alters 
nisve ablongis coriaceis [&bius [ub/an- 
guirneo- venofis. . 

Deze Loranthus komt in de nabijheid van 
Buitenzorg voor, en heeft veel overeenkomst 
met den Loranthus pentandrus; de dikkere 
zelfitandigheid der bladen, die meest tegen el« 
kander ftaan, laten denzelven nogtans gemak- 
kelijk onderfcheiden. - Zijne loten zijn zeer 
verftrooid, rond, aschkleurig, en bruin geftip- 
peld. De omtrek der bladen is zeer verfchils 
lend; veelal langwerpig, en van boven ftomp 
en beneden puntig , zijn echter verkeerd ei-vor= 
mige en bijna ovale niet zeldzaam. Derzel- 
ver bovenzijde is flamuw -glanzig, en op de 
keerzijde zijn de middenrib en de aderen bij de 
volwasten bladen meestal bloed-rood ; zij zijn van 
4 tot 41 duim lang, en van 13 tot over 2 duim 
breed. De bladftelen zijn niet langer dan £ 
duim, bijna rond, op de bovenzijde vlak, 
en van onderen aan de Aaffs fomtijds karmijn - 
rood. De racemi zijn ruim dubbel zoo lang: 
als de bladftelen; de bloemen kort gefteeld.;e 
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en Zoowcl deze ftelen, als eene kleine; flom= 
we eivormige; onder het cylindrieke vruchrs 
eginfel aangedrukre braciea zijn benevens 

de beneden bui ikige corolla witachtig bepoes 
derd. De rand van den kelk is gekorven, en 
de vijf diepe infneden der-corolla overgebo= 
gen en zwavel-kleurig: De stamina hebben 
rde lengte dezer infnedens zijn licht-geel ; draad. 
vormig, om den (Py/us vergaderd, van welken, 
het kogel- vormig (ligma even over dezelve 
ticfteeke. De bes is eivormig-oblong, van 
boven met den kelkzoom belen: en Bhiercha ct 
met een grijs poeder; hare fchil is lederachs 
tig,en bevat in een taai flijm een ovaat-lang- 
werpig zaad, dat aan zijn boveneinde vie 
tandjes heeft: Ontdoet men het zaad van de- 
zen olutineufen rok , zoo komt het Perispermium 
en de ftompe wortel van den Embryo te voors 
fchijn. Het Perispermium iseivormig ; wit ; flijs 
mig, en omfluit flechts het Cotyledon van den 
Embryo; maar niet zijn worteltje; dat vrij naar 
boven ftaat. De Enbr 0 ftaat verkeerd, is 
Ä korter dan het Perispermium, knodsvors 

inig, met het puntig Cotyledon naar beneden 
gerigt. 

LoRANTHUS SPHAEROCARPUS, 

Î. racemis axillaribus solitariis geminisve3 
foliis breviter petidlatis ovato-oblongis 
coriaceis; baccis globosis. 

Deze Parafiet wordt ook bij Buitenzore de- 
vonden. Zine loten. zijn rond, lichtbruin, 
verheven geftippeld, aan- de inhechting der 

| blad« 
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bladftelen iets opgezer. De bladen ziten op 
korte, ronde bladftelen zonder fleuf; zij ein= 
digen van boven in eene ftompe punts 
zijn flevig, glad, op de bovenzijde eenvou= 
dig geaderd, op de keerzijde zonder aders; van 
3E tot 4 duim lang, en gewoonlijk 15 duim 
breed. De kort gefteelde bloemen zitten 
meest over elkander aan de niet vertakte ra 
cemì, welke niet geheel zoo lang zijn als de 
bladen. Onder het eivormige vruchtbeginfel 
ontwaart men drie kleine ftompe Zracteër 
De bleek groeie corolla is, voor dat Zij open 
gaat, naar beneden toe opgeblazen ; naar bovert 
hoekig, en onder den zoom zamengetrokken 4 
hare zes fimalle infheden zijn iets omgekruld, 
en aan de punt karmijn-rood. De zes ffami- 
na zijn tegen elkander gebogen, niet korter 
dan de infneden der corolla; de draad- vormige 
flylus verheft iets boven de antheren een knop- 
vormig, van boven vlak, en met kliertjes be-« 
zet ffigma. De bes is geheel glad, en terwijl 
zij van boven eenen kleinen rand en navel 
heeft, die omgord is met eenen bruinen ring, 
te midden van welken een puntje uicfteekt, 
is zìj beneden met de bovengemelde Aracteër: 
bezer. Het zaad is ovaat, met zes afloopende 
ftrepen deteekend, en de kneds-vormige Zu 
bryoligt verkeerd, met den kogel- vormigen 
wortel naar boven gekeerd, in het vleeschaat= 
dige Perispermium, | 

LORANTHUS AVENIS, 
_L. peduneulis confertis bifloris ; foltis oppos 

fitis lanceolatis aventis; baccis ovalibus.. 

Ik heb deze nieuwe foort flechts een maal 
| op 
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Bp de Laurus microphylld aangetroffen, 
eenen ftraik, die op eene hoogte van on 
geveer 4000 voet het weelderigst groeit. De 
loten zijn heên en weder gebogen; fond; lichts 
graauw, en knoeftig, waar de bladen aange- 
hecht zijn; Deze zijn lederachtig, van boven 
met eene flompe plint, beneden iets puntig, 
scheel glad, zonder aders, op de bovenzijde 
glanzig; tot a dúim lang en 3 duim breed: De 
in de okfels der bladen ftaande bloemftelen zijn 
korter dan de bladen. De bloem nog onbe- 
kend. Boven op de ovale, gladde, oranjes 
gele bes ziet men eenen ingedrukten navel, 
met een puntig overfchot van den (7ylus, en 
onder de bes eenige driekantige bracteën Het 
ovale, geftreepte zaad is omgeven met een 
lijmig vleesch, 

LORANTHUS LEPIDOTUS: 

L. racemis axtllaribus confertiss floribus 
setrandris ; foliis petiolatis ovalibus fubtut 
ferrugineo-lepidotis. | 

Hij valt flechts op eenige boomen, en onder an- 
dere op eere nog, niet bekende eikfoort, de Ouer« 
€us slaberrima; op de toppen des Salaks, en op die 
van andere onzer hooge bergen. Zijn fteel is zeer 
tijk intakken, diein geheele bundels naar bene- 
den hangen; dezelwe zijn rond, grijsachtig 
bruin, ea met fijne wratjes overdekt; daaren- 
tegen zijn de jonge rijzen donker roestkleurig, 
De kort gefleelde bladen zijn federachtig, ge- 
âderd, op de bovenzijde wit gepoederd, 
25 dim lang en bijna een duim breed, ftaans 
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de dezelve bijna vlak over elkander; - De kottg 
Önverdeelde racemi worden in de okfels der 
bevenfte bladen gepaard aangetroffen, en in de 
meer beneden aan de takken ziccende blader. 
zijn dezelve alrijker büeenverzameld; zoowel 
de algemeene bloemfteel,; als de zeef korg 
{telen , aan welke de bloemen Zittens als mede 
de kelk, en de, onder derizelven gehechte; zeef 
kleine; eivormige bracteae, zijn toestkleurigs 
Dezelfde kleur heeft ook de lange; iets over: 
gebogene buis def eofol/d, die aan de eend 
zijde opengefpleten is. De vier linievormige 
infneden zijn kort; haar eene zijde terùggebos= 
gen, en niet weel langer dan de dfäadvormige 
filamenten met hunne oblonge, van achtef 
paarskleurige antheren. De flylus is zoo 
lang als de corolla, draadvormig, donker kars 
Mijn-rood, met een dusdanig gekleurd knod= 
fig fligma. De bes heeft cene verkeerd eivors 
mige gedaante, en is geheel roestkleürig. 

LorRANTHUS FÜSCUSs 

Í. pedunculis axillaribus fubbifidis, pedicel 
lis uuifloris , floribus tetrandris , foliis pes 
tiolatis obovatts, junioribus ellipticis: 

Ook deze Loranthus wordt alleen in ons 
hoog gebergte aangerfoffer. Hij heeft op vend 
na niet het fraaïje voorkomen vân de vooraf 
befchrevene foort, maar een fomber aanzien ; 
veroorzaakt door het vuile en geheel niet les 
vendige groen zijner bladen. Cok zijne los 
ten zijn overhangend, rond, zwart-bruin, geef 
geftippeld. „De bladen ftaan over elkander op 
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korte, bijna fonde , ongefleufde bladftele ; zij 
gijn lederachrië, eù tot op de middenrib, 
welke op de keerzijde vooruit fteekt; zotider 
merkelijk vooruiekomende aders; de gewone 
lengte van dezelve is 1# duim, en hünhe breedten 
weinig meer dan 14 duit.’ De bijna altijd ges 
vorkte bloermftelen zijn korter dan die der blax 
dêr, eù even als de blocmkroppen roòd- 
bruin, terwijl de geopehde bloemen geelachtig 
Zijn. Bij deze valt verder üiets aanteierken, 
dan dat de rand van den kelk order de corof: 
ja zamnengetrokken iss en dat de büis der cofol/d 
flechts kort, cijlindriek ; en dan de ene zijde 
van een efpleten is, Zijnde de vier korte in= 
ieden niet o: ergebogen, Maar naat de eene 
zijde opwaarts gerigt. De bevruchtende dees 
len zijn donker purperkleurigs de (lamina ftaan 
ín eenen halven cirkel om de draad = vormi= 
gen flylus; Zonder dat beïden boven de infne= 
den van de corolia uitfteken. Het fligma is 
kogel vormis; eh de vrucht obovaat, 

Ík zal dan nog laatftelijk eenige van die 
pPlantfoorten befehrijven ; die, even àls de Loe 
vantheh; op aúdere gewasfen woekeren; en 
mij tot dat eitide flechts tot eenige bepaleng 
die; zoo als ik wefmeen, zich tot dus verre 
tan het botanisch onderzoek onttrokken hebs 
ben. Tot deze behooren dan ook fommige 
Bignonien, en ik merke in het voorbijgaan 
bij dezelve alleen op, dat de botanifche merk= 
teekenen der oriderfcheidenie gezera uit de nae 
tuurlijke familie der Bisnoniaczen ons nog niet 

genoegzaatì bekend zijn; en dat vele forten 
welke tot een en hetzelfde genus worden ges 

rahgfehike, fomwijlen 709 zeer vant elkandet 
IN ‚vels 



194 Befchrij ving van 

verfchillen; dat eene hervorming van deze fed 
milie ten hoogfte noodzakelijk wordt, Mise 
fehien zal ook het gezegde op de hier te bes 
{chrijven Bignonien betrekking hebben. 

BIGNONIA ANGUSTIFOLIA. 

B. foliis iufitnis oppofitie, fummis fascicula- 
tis linearibus crasfis, floribus axillarivus 

folitariis, filiquis linearibus. 

De draad-vormige , dooreengeflingerde wor- 
telvezels zijn horizontaal verfpreid over den 
bast des boonis, waarop deze /Signonia groeit. 
De geheele plant is kruid-aardig, en heeft 
eenen ronden, buigzamen; nederhangenden ; 
gladden , licht-bruinen , weinig verdeelden, van 
a tot 3 voet langen fteel. Hare bladen zijn 
glad, breekbaar , van 2 tot23 duim lang, en tot 
E duim breed; ook fontmige van eene lancer = 
vormige gedaante worden onder dezelve aans 
getroffen. _ De bloemftelen zijn naauwelijks 
3 duim lang, eenigzins hoekig. De kelk heeft 
vijf puntige infneden; de corolla is beneden 
rübuleus, meer naar boven buikig, zeer fijd 
behaard, grasgroen, met vijf ongelijksaardige , 
in de hoogte gerïgte lappen „ waarvan de zoom 
paars is, en van welke de drie voorfte klei- 
nere lappen daarenboven nog op de binnen- 
zijde cenen dusdarig gekleurden en iets ver- 
hóogden ffreep hebben. De didynamifche 
flamina zijn ingeplant in het buikächtig ges 
deelte der corollas een vijfde onvruchtbaar flae 
sen fhaar in hun midden, van boven ein= 

digende in con knopje, em dat, zoo als de 
| ove- 
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Overige filamenten, als een verhoogde ftreep 
van binnen de corol/a naar beneden afloopt. 
Niet flechts de vruchtbare sflamenten, maar 
ook de ffy/us komen iets buiten de corolla te 
voorfchijn, en zijn met fijne haartjes bezet; 
de antheren zijn oblong, ter zijde van de fila- 
menten gehecht, violet, en aan hare boven- 
punt twee aan twee verbonden. - Uit het lang- 
werpige, bifulcate vruchtbeginfel, dat door 
eenen iets verheven en gefleufden ring bene- 
den omgeven is, rijst de draad-vormige (Zy- 
lus gebogen opwaarts, en eindigt in een 
fchild-vormig, in zijnen omkring vleeschkleurig 
fligma. De fligua is linie-vormig, rond, 
glad, beneden met den kelk, en met den zoo 
even vermelden ring bezet, en men vindt on- 
der dezelve enkele die één voer, en zelfs nog 
langer zijn; dezelve opent zich in de lengte 
door twee kleppen, en is door een parallel 
papierachtig tusfchenfchot in twee vakken ver- 
deeld, ter zijde van hetwelk de vlakke, lang 
gevleugelde zaden over elkander gehecht zijn. 

BrGNONTA ALBIDA. 

B. foliis oppofitis elliptico- lanceolatis utrit- 
que attenuatis fupra nitidis fubtus albidis 
ad costam fubtus purpurascentibus; fori 
bus terminalibus axillaribusgue confertis 
cernuis. | 

Ik heb deze foort, den Mengando manjal, 
twee malen in bloei a Te in de maand 
October bij foo, in het Bantamfhe, en op den 
Salak, in December, waar dezelve ins gelijke 

N 2 pâ- 
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parafietisch voorkomt. Haar fteng is"heên eft- 
weder gebogen, fchaars verdeeld, rond, 
glad, witichtig, en redelijk eáai. De bla 
den zicten op eenen afftand van 3 tot 5. 
duim paarsgewijze van elkander verwijderd, op. 
Korte, ronde, vleezige, meestal paarskleurige 
bladftelen5 derzelver rand is fijn en weinig 
uitgekarteld; voor het overige zijn zij dik van 
elfltandieheid, scheel elad , vlak „, zonder 
aders, tot 4 duim | lang, en bijna a duint breed, 
De korte bloemftelen zijn draad-vormig, hoe- 
kig, éénbloemig, en ter plaatfe, waar ij uits 
komen, zit eene menigte van kleine, priem- 
vormige , purperkleurige bracteën,. De kelk 
Îs bleekgroen, bekefvormig; met vijf lange 
lancetvormige ‚ zeer puntige, paarfe infne- 
den, die van buiten met eene nerf doortrok- 
ken zijn. De eorolla is gebogen tubuleus, 
van boven iets buikig, niet veel langer dan 
de kelk, mert vijf bijna gelijkäardige, korte, 
regtöp faande lappen; zij is grasgroen van 
kleur, en alleen boven op de binnenzijde 
paars geflipt. De aanhechting der (famina ís 
gel jk aan die van de Bignonia angustifolia; 
dezelve ftean namelijk oppofit met de lappen 
der corolla, zijn didynamisch; tegen elkander 
sebogen, en bij deze foort veel langer dan 
de corolla; beneden hunne inplanting kunnen 
zij ook niet tot op den grond der eorolla af 
loopen, alzoo een boordfel van vele kruidach- 
tige haren zulks belet. De paarfe antheren 
zìm niet aaneengehecht, en het flerile flanserz 
is maar zeer klein, en diep in de corolla 
geplaatst. Het langwerpige vruchtbeginfel zit 
op eenen kleinen, tolvormigen vrachtbodem , 

eine 
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eindigt in eenen draadvormigen ffylus, die, 
zoo als da filamenten met fijne haarties 
bezet is, en, ters gebogen, zijn ovaal, ftomp 
en. paarskleurig (figma nag boven gezelve 
verheft. De vruchten heb.ik nog niet kune 
nen onderzoeken, en, naar het germen te oorr 
deelen, fchijnen dezelve niet. wezenlijk van 

de andere foorten van Biguonien te verfchile 
len. 

Van de vele Solanums onzer bosfchen wor= 
den de bladen van eenige foorten door de in- 
landers gekookt als groente gegeten. Ik kan 
mij niet herinneren, of mijn So/anwm parafte 
ticuns hiertoe ook behoort; het is her eenigtite 
Solanum, dat mij als. paraffecisch bekend is, zoe 

gat ik het hierna den naam heb gegeven van, 

SOLANUM PARASITICUM. 

inerme…, foliis integris. | 
S. eaule frutescente nodofo; foliis la: -lan- 

ceolatis baft viv inaecquulibus utringue 
glabris; pedunculis extra-axìllaribus ml 
tifloris; calice integerrimo. 

Offchoon ik dezen ftruik, bij de Sunda’s 
Ferongan genaamd, met overhangende loten 
meermalen heb waargenomen , trof ik hem 
flechts eens bloeijende aan ìn de laattte da- 

_ gen van de maand Augustus, aan de boor. 
sden van den Fjapus op den Salak. Zijne fte- 

“Jen zijn rond, glad, grijsachtig, en eenigzins 
knobbelig, waar de bladen zitten. Deze ftaan — 
op £ duim lange, ronde, gladde bladftelens 
zij zija membraanachtig, van bleek-groene 
Er kleur „ 
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kleur, flaauw mert aders doortrokken, van 5 tót 
5} duim lang, en van 13 tot 2 duim breed. 

De bloemftelen ftaan folicair nevens de blad- 
okfels, zijn wrattig, en zelden langer dan de 
bladftelen. Elke bloem heeft een draadvormig, 
veeder, van 1 tot 15 duim lang ftecltje. De 
kelk is dopvormig, en de rand zonder infne-_ 
den. De lillagekleurde, radvormige- corol/a 
heeft eenen maar zeer korten zwóus, en haar 
in vijf diepe infheden verdeelde zoom is ne- 
dergebogen, en de punt van elke dier infne- 
den is voorzien met eenen kleinen weêrhaak, 
Bij de genitalien valt niets aantemerken; de 
kleine bes is iets langwerpig rond, glad, oran- 
je-kleurig, twee-huizig, en bevat maar eenige 
platte, niervormige zaadjes, welke met een 
gelijachtig vocht bedekt zijn. DN iS 

Ook eene Premna vindt zich beneden de 
laurier-bosfchen van den Salak parafietisch, 
zijnde mijne 

PREMNA PARASITICA, 

P. foliis fubcordato-ovalibus integerrimis co- 
riaceis in venis fupra et panicula 
ryimnbofa puberulis, 

Deze ftruik, bij de Sunda’'s Fati aroy, heeft 
eenen ronden, gladden. lichtbruinen, van bin- 
nen mergachtigen fteel, die vorksgewijze ver- 
deeld is. De groote bladen zitten gearmd aan 
ronde, beneden verdikte, en van boven iets 
uitgefleufde bladftelen, op eene zoodanige wij- 
ze, dat zij fomtijds zelfs eenigzins fchildvor- 
mig zijn. Zij zijn leêrachtig, vlak, van bar 

ven 
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ven met eene gewoonlijk ftompe punt, met 
gegolfde randen en zijn op de keerzijde zwak 
netsgewijze geïiderd, en aldaar overzaaid met 
vele” verdiepte puntjes. De terminale bloem- 
fteel is bezet met enkele draadvormige bracs , 
ten. De twee lappen, waaruit de kelk be- . 
ftaat, zijn van boven gekorven. De trechter- 
‘vormige corolla is aan hare opening wollig, 
en heeft vier even lange, ftompe, nederger 
bogene infneden. De vier filamenta laan” in 
de opening der corol/a, wisfelen met derzel- 
wer infneden af, zijn draadvormig, naar elkans 
der toegebogen, en dragen ronde antheren. 
Het vruchtbeginfel vertoont zich kogelrond, 
fchijnt vierhuizig: te zijn; de draadvormige (7 
lus gaat over in een in twee gefpleten fligma. 

Eenige peperfoorten Bee: insgelijks aan, 
de boomftammen , fomtijds ook op de met 
mos overdekte bafalsfteenen, die langs de oe- 
vers van den Zjapys opeengeftapeld zijn. De 

drie foorten, welke ik aldaar ontdekte, bes 
hooren tot de afdeeling der Peperomien, met 
veipe fteel en overhoekfche bladen. 

PriPER CANDIDUM. 

P. caule radicante teretis foliis. fpatulatis Lt, 
ovalibus baft attenuatis trinerviis utrin- 
gue laevibus margine puberulis [ubtus 
candidis; fbadieibus axillaribus folisariis 

"…_geminis ternisve. 

De fteel is éénen halven voet lang, weinig 
verdeeld, heên en weder gebogen, naar boe 
ven met enkel fijne haartjes-bezer. De dikke. 

p | N 4 blax 
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bladen ftaan overhoeks op nog geen halven 
duim lange, halfronde, vlak uiegefleufde, en 
meestal eenigzins fijn behaarde bladitelen 3 dezel« 
ve zijn vlak, bleek-groen, van 15 tot ‘bijna 3 
duim lang, en van 14 tot 14 duim breed. De 
bloemkolven zitten in de bovenfte okfels der 
bladen, ieder op eenen draadvormigen bloem- 
fteel, die dubbel zoo lang is gls de dige 
de Koh en zelve zijn a din lang, en iets 
gedogen. 

PiPER LAEVIPOLEUM. 

P. caule repente terctis foliis banceolatis 
ut ‘inque attenuatis trinervi's laevibus fubs 
ts âncaniss [padigibus evectis axillarie 
bus ter minalìbusque distachyi is ternis qua 
gernisve. 

Dit omtrent Éénen halven voct hooge plantje 
groeit voornamelijk op oude boomitammen, en 
tusfchen dik met mos overdekte fteenen aan den 
waterval van den 77 japus, De fteel is heên 
en weder gebogen, fijn gefireept, paars-. 
kleurig, en zende hier en daar een zijdtakje 
af. De beneden geplaattte bladen zijn ges 
woonlijk verkeerd eivormig, terwijl de naar 
boven zittende lancetvormig. zijn. Zij ftaan op. 
zeer kome, icts uitgelleufde, karmijnroode 
bladftelen; van zelfftandigheid zijn zij fappig, 
derzelver bovenzijde heeft. eenen zwakken , flu= 
weeligen wederfchin, en de middenrib is op, 
dezelve iets verdiept; ie lengte bedraagt 1£ 
duim, de breedte over 5 duim. De bloeme 
stelen zijn nier langer dan de blad{telen, ea 

EVER 
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even zoo gekleurd, De kolven zijn van 2 tot 2% 
duim lang, ciĳtindriek, en digt uit hermas 
phraditifche bloemen zamengefteld, Aan elke 
bloem zit beneden eene kleine, ftompe, con= 
vexe , bleekroode, met glinfterende punten 
overftrooide Lractea, waardaor de beide ava» 
le, ongefteelde autheren gedeeltelijk over- 
dekt worden. Hert kogelronde vruchtbeginfek 
is in den kolf zelven geduikt, bezer met glink 
fterende flippen, en een puntvormig, onges 
fteeld (ligma. De kleine ronde vruchten 
zijn bijna ongefteeld, met wratten bedekt, en 
nier grooter dan een kleine fpeldeknop, 

PrPER VMBROSUM. 

P. caule repente flexuofo ffriato, foliis infor 
rioribus alternis orbiculatis, fummis fubs 
oppofttis ovatis fupra nitidis infra albis 
cantibus, fpadicibus axillaribus terminas 
libusque folitariis geminis ternisve. 

Ook dit facculente plantje vindt men tus- 
fchen bafaltblokken en op vermolmde boomen, 
De ftecl is overhoeks verdeeld, opftijgend, 
en beneden iets paarskleurig. De bladfte- 
len zijn nog geen derde gedeelte van eenen duim 
lang, halfrond, en uitgefleufd, De rand der 
bladen is aan de Zafis iets naar beneden gebo 
gen, en op derzelver witte onderzijde zijn 
zij boven de Bafis met drie nerven en eenige 
aders geteekend; de grootere derzelve zijn 13 
duim lang, en 1 duim breed, De bloemfte- 

‘Jen zijn geftreept, iets langer dan de bladtte- 
den, en dragen van 45 tor + duim lange, eenig- 

N 5 zins 
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zins bogtige bloemkolven, welke laatfte , door 
vergrooting gezien, als met glinfterende puns - 
ten beftrooid zich voordoen. Ook hier zitten 
de vruchtbeginfels if verdiepingen, en elk 
gerzelve is bêneden bedekt door eene nier 
vormige, niet afvallende bractea, die in ha- 
ren omkring met vlakke, karmijnroode kliert- 
jes ingevat is; flechts eene enkele, ronde, in 
twee vakken verdeelde anthera komt aan de 
eene zijde van deze bractea te voorfchijn, zon- 
der een fpoor van filament te vertoonen. Het 
fligma is als een flip. Het kleine zaad eivor= 
mig, met verheven puntjes bezet, en met ect# 

melig Perispermium gevuld, 

over 

. 
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OVER EENIGE 

SAVAANSCHE EIKEN, 

Groene foort van geboomte geeft aan de bose 
fchaadjen in de hoogere ftreken van ons ge- 
bergte een zoo eigenaardig en indrukwekkend 
aanzien, als de Eik, Schier vteemd daaren- 
tegen is deze boom aan de alluviale gronden 
van dit eiland; want van veertien verfchillen- 
de eiken, die ik tot dus verre in het westelijk 
gedeelte van Java heb waargenomen, worderi 
flechts zelden de Qwercus elegans en Quercus 
fundaica gevonden op 1500 voet hoogte bo= 
ven de oppervlakte der zee; terwijl al de ove. 
rige foorten eene hoogte van 3ooo tot 8ooo voet 
bewonen. Van daar dan ook is deze nutige 
boom tot nu toe geheel onbekend gebleven; 
want hoe weinigen hebben nog, it zucht tat 
de kennis onzer planten, onze aloude bosfchen 
bezocht? met hoe veel zwarigheid gaat niet 
het vellen van dikke en hooge boomen ge 
paard, en hoe zelden eindelijk vindt men ge« 
legenheid, hetzelfde gewas herhaaldelijk te 
anderzoeken, en.langs dien weg tot de ken= 
nis te geraken van al hetgeen tot de juiste be- 
paling van zoodanig gewas vereischt worde? 

De inlander duarentegen is beter, met onze 
Eiken bekend; naauw cli! ks heeft hij eeneu en- 
kelen houw fn eenca dezer boomen gedaan, of 

hij 

A 
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hij weet terftond, dat het een pasfan, een 
eik, ia-(*) | 

Even als bij vele. der Amerikaanfche eikfoor- 
tens vindt men ook bij verre de meeste der onzen 
met heelrandige bladen (folia integerrima); 
doch van al de zeventien foorten, bij Perfoon 
in zijne Synopfis plantarum befchreven, zou- 
de men, volgens de- aardrijkskundige ligging 
van Java, hier geene andere zoeken, dan 
de Owereus molucca van Rumphius (tom. IL 
t 56), of ook de Owuercus concentrica, het 
eerst door de Loureiro in Cochinchina ont- 
dekt. In het Aerbarium, mij door mijnen 
vriend Profr. Reinwardt nagelaten, vinde ik 
inderdaad een exemplaar als Owercus molucca 
van Java opgegeven; ook bezit ik een blad 
met het bijfchrift: Qwercus molucca celebica. 
Beide echter wijken zoo zeer af van de af- 
beelding en befchrijving van Rumphius, dat 
zij verdienen tot twee verfchillende foorten te 
worden gebragt. Want flechts de af beelding 
en befchrijving van Rumphius heeft den fyste- 
matifchen kruidkenner, bij de opgave der 
onderfcheidene kenteekenen van de Owercug 
molucca tot leiddraad kunnen ftrekken, en 
niemand heeft er ooit een gedroogd exem- 
plaar van gezien. Even min kan ik voer als 
nog eene der hier befchrevene foorten over- 
eenbrengen met de Quercus concenirica, cn 
alleen mijne Quercus depresfa en Quercus a) 

er- 

(*) Eenige der bij de Sunda’s als Pasfan bekende boo- 
men , maken evenwel hiervan eene uitzondering , en behoo= 
ten tot het gezus Fogus, en de Pasfan betg tot een ander. 
geflacht der Amentaceen, 
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berrim& kunnen met haar worden vergeleken, 
Wanneer ‘het karakter van de Qwercus concen= 
trica onduidelijk mogt zijn uitgedrukt. 

Mijn oogmerk is, om aan het Bataviaasch ge- 
HMootfchap een gedeelte van mijne botanifche 
waarnemingen over dit onderwerp medetedeelen, 
ten einde langs dien weg de aandacht op dit 
nuttig boomgewas te vestigen; want zeer ze= 
ker behoeft het hout van eenige der hier be« 
fchreven foorten weinig voor het Europifche 
te wijken in gefchiktheid tot fcheepsbouw en 
timmerwerk ; en het ware misfchien te wen* 
fehen, dat deskundigen, ten aamzien van deze 
gefchiktheid, zich met een nader en naauwkeu- 
rig onderzoek belasten wilden. 

Gaarne had ik gewenscht, dat van alle de 
tien foorten van eiken, tot welker befchrijving 
ik nu zal overgaan, de door den heer Latour 
haar het leven vervaardigde afbeeldingen in 
het koper hadden kunnen worden gebragt, 
Doch men zal ligtelijk befeffen, welke moeite 
daaraan verbonden is, daar alle, tot het ecfen 
in koper benoodigde, werktuigen ons ontbre- 
ken, en niet alleen de platen, maar zelfs de 
pers hier eerst hebben moeten worden aan- 
gemaakt. De heer 4. Ff. Bik, voormalig 
eerfte kunstteekenaar bij het departement van 
landbouw, kunften en wetenfchappen, heeft 
zich evenwel daardoor niet laren affchrikken , 
en, aangemoedigd door de befturende leden 
van het Bataviaasch genootfchap, heeft hij de 
bij deze gevoegde zes geëtfte platen mee on- 
overwefbaren ijver ten uicvoer gebragt. 

Over 
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QUVErcus ELEGANS, Bl 

Qs: folüis obovato-oblongis obtufe acumntinatis 
in _petiolum decurrentibus integerrimts 
glabris, fructibus confersiss calice frur 
ctus urceolato e crenulis concentricis tubers 
culatos nuce hemisphaerica, 

_De bladfteten zijn van 4 tot £ dui zE 
np bir: Zijn van 8 cot iá duim lang 

34 tot 3t breed, 

‚Ik nam dezen 6o voet hoogen boom fleches 
in de bosfchen bij Tjiangasfà in het Bantam: 
fche waars Zijne in de lengte fterk opgeteheurs 
de fchors is aseh-graauw , aan de jonge rijzen 
vuil- bruin, gereept, miet enkele witichtige 
ftippen. De korte bladftelen zijn beneden 
eenigzins opgezet; de groote bladen vlak, even 
op- en nedergebogen, glanzig, leerächtig, 
en cp de keerzijde ftaan de fibben bijna ge« 
heel overhoeks voorvit. De katjes (amenta ) 
komen uit de bovenfte bladsokfels, en wars 
den van 5 tot 7 duim lang; ha dat de vrouwe: 
lijke katjes tot volmaaktheid zin gekomen, vor 
men zij eenen langwerpigen tros, uit bijcene 
gehoopte ongeftcelde vruchten beftaande, De 
vrucht=kelk Ceupula) vertoont zich als cen 
tamelijk vlak, aan de raden veelal zamenges 
drukt fchorcltje 3 op de úitwendige zijde is 
kerzelve met knobbelige tandies bezet, die 
kringsgewijze over clkander geplaatst zijn ; eene 
vlak convexe, in haar midden nedergedrukte 
fchijf (discus) beflaat het binnen-gedceelte van 

de- 
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dezen kelk. De noot is van onderen vlak con- 
caaf, van boven glad, en heeft ter zijde een 
klein puntje.» 

Qurrecus DEPRESSA, Bl. 

Q. foliis ovato -oblangis obtufe acuminatis bafî 
rotundatis integerrimis glaberrimis falcax 
tis, fructibus’ confertis, calice fructus 
Planiusculo baft attenuato concentrice tu- 
bersulaso, nuce orbiculato- deprasfd fulcata, 

„De bladftelen 4 duim lang. 
De bladen van 5 tot 7 duim lang, en van 

2 tot 2f duim breed, 

Ik ontdekte deze foort in de maand April 
jl op den Gedé man deszelfs noordelijke zijde 
bij” Kandang Dadak, waar ik mij op eene 
hoogte van “Booo voet gedurende eenige we- 
ken ‘heb opgehouden. Hier wordt hij naauwe- 
lijks 40, voet hoog, en draagt ook zeldzaam 
vruchten , terwijl hij eenige duizend voet lager 
tot eene aanzienlijke hoogte opgroeit. Zijne 
fchors is vuil-bruin, fterk ‘opgefpleten, zamen- 
trekkend van fimaak ; ‚de jonge takjes licht-bruin, 
met ingedrukte wratjes, ftaan tegen de top- 
pen fomtäjds bundelsgewijze, en zijn door de. 
afgevallene bladen gelikteekend. Opmerkens- 
waardig is het afwijkende i in gedaante en groots 
te der “bladen aan de nog jonge boompjes; 
dezelve zijn namelijk verkeerd ei- vormig, 
in de lengte-gerekt, {lomp toegefpitst, veel 
vlakker, en tot één voer lang. De korte 
bladftelen zijn niet uitgefleufd, beneden aan 

| ha-. 
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hare bafis dikker. De bladen broos « lederäch= 
tig, glanzig, van onderen mer bijna over ele 
kander geplaatfte ribben. De van 4 tot 5£ duim 
lange katjes ftaan in de toppen der jonge rij= 
zen, Zijn zwak gereept, asch-graauw, en 

„zoowel de mannelijke als de vrouwelijke bloe= 
fems zijn om dezelve bij hoopjes verzameld. 
De groote vruchten zitten in de gedaante eener 
ronde druif om den middentteel (avis ) vang 
het katje. De vrucht-kelk is van boven re- 
delijk vlak, beneden eenigzins trechter-vormig, 
uitwendig met rijen van “dikke knobbels be- 
zet, en de groote fchĳjf is van binnen neder- 
gedrukt, en aan hare kanten verhoogd. De 
vlak - halfronde noot is van onderen ingedrukt, 
vertoont zich in het midden aldaar vlak - ver- 
hoogd, doch in den omvang met vele gaat 
jes; van boven is zij ingedrukc, aftoopend 
geftreept, doch evenwel glad, 

QVERCUS GLABERRIMA, Bl, 

Q. flis obloneis obtufe acuminatis bafi ob- 
tufiusculis “integerrimis glaberrimis fuba 
fulcatis, fructibus confertis calice fructus 
Planiusculo fquamofo - tuberculato, nuce 
Jubrotunda, 

De bladftefen 3 duim lang. 
De bladen van 5 tot 64 duim lang, em 

van 2 tot 3 Gt breed, 

Op den hoogen berta van Geer bintin(®, 

wel- 
„l 

_ 6”) Wegens de gedaante van eene vesting aldus genoemd, 
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welke in de gedaante eens hoefijzers in noord- 
westelijke trekking zich {luicr aan den Pan 
garanga heb ik deze fchoone , ongeveer vijftig 
voet hooge, eik-fbort gevonden, Op het eerfte 
gezigt meende ik de Owercus depresfa voor 
mij te hebben; doch de befchouwing der 
vrucht, namelijk de volkomen halfronde noot ; 
en de geheel verfchillende gedaante van den 
vrucht - kelk overtuigden mij “evenwel, dat het 
eene bijzondere foort is. 

De tronk verdeelt zich reeds 235 tot 3o voet 
boven den grond in wijd uitgefpreide takken , 
en is met eene dikke, knobbelige , gefcheur- 
de, vuil- bruine fchors bekleed. De jonge 
loten zijn rond, donker - bruin, met langwer- 
pige verhoogd- ‘ingedrukte wratjes. De ‘korte 
bladftelen beneden knoestig opgezet. De bla- 
den flijf-lederächtig, zeer glad, glinfterend, 
op de keerzijde met fterk vooruitkomende rib- 
ben, zoo dat de tusfchen-ruimten van boven 
convex, van onderen concaaf verfchijnen. De 
katjes ftaan in de toppen der jonge rijzen, 
zijn ongeveer vier duim lang, waar aan de 
vrouwelijke bloefems in knopjes, ieder. knop 
uit drie bloemen zamengefteld, in menigte 
voorkomen, zoo dat de vruchten naderhand 
als druiven ‘zamenhangen. Het kommetje van 
den eikel is voornamelijk beneden platter dan 
dat der Quercus depresfa, en de fchubbetjes 
Zijn daar aan niet zoo ontäard, als bij die 
foort; de fchijf binnen den kelk is effen, in 
het midden een weinig ingedrukt. De vol- 
maakt halfronde eikel ís glad, van boven met 
eene kleine punt. Deze ‘eikels bereiken daar- 

Os en; 
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enboven nooit de grootte van die der Qwer- 
cus depresfa. 

QUERCUS ANGUSTATA, Bl. 

Q. foliis oblongo-lanceolatis utringue acumi- 
natis integerrimis fupra lucidis fubtus 
glaucis , amentis axillaribus termirali- 
busque elongatis, calice fructus planius- 
culo bafi convexo fquamofo, nuce obovato= 
globofa, 

De bladftelen zijn 5 duim lang. 
De bladen zijn van 44 tot 6 duim lang, 

en van 15 tot 13 duim breed. 

In menigte vindt zich deze foort aan den 
oorfprong van den Zjiburrum, aan de noorde, 
lijke afhelling van dat gedeelte des Gedfs, 
het welk als Goenoeng Batoe bekend is. Daar 
zag ik, op eene hoogte van ongevéer 4200 
voet, boomen van deze foort, die boven de 80 
voet hoog waren, en van welke het hout, 
alhoewel nog niet uitgewasfen, een zeer digt 
zamenftel had. Ook zijne kroon breidt zich 
in vele dikke takken uit, en de bast is, even 
als bij de meeste onzer eiken, oneffen opge- 
fcheurd, vuil van kleur, en de jonge loten 
wit gefpikkeld, De bladftelen zijn halfrond, 
van boven vlak, en naar beneden toe dikker. 
De bladen effen, het bovenfte einde is fterk , 
doch niet geheel fpits voorgetrokken, het be- 
neden einde daarentegen grootendeels zeer 
fcherp afloopend; op de bovenzijde jn zij 

ons 
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donker-groen, waar de ribben iets ingedrukt 
zijn, welke laatfte op de donker zee- groene 
achterzijde daarentegen bijna in paren voor- 
uitkomen. De katjes ftaan gedeeltelijk op zich 
zelve in de bovenfte blad-okfels, gedeeltelijk 
vertakt in de toppen; uitgefpreid, zijn dezel- 
ve gereept, wit-achtig bepoederd, en de vrous 
welijke Ziet men meestal boven de manvelijke 
bloemftelen. Men kan beide foorten van katé 
jes ligt van elkander onderkennen, vermits de 
vrouwelijke korter, en voornamelijk beneden 
dikker zijn, en hare bloefems beneden in , van 
elkander verwijderde, knopjes, van boven flechts 
op zich zelve zitten; aan de mannelijke kat- 
jes zijn daarentegen de uit 3 tot 5 bloemen 
zamengeftelde knopjes digter opeengehoopt. 
Aan elk dezer mannelijke knopjes zijn beneden 
drie zeer kleine, eivormig-puntige fchubben 
aangedrukt, van welke de “eene beneden, de 
beide andere ter zijde geplaatst zijn. De zes- 
delige kelk is mede bepoederd, zijne infne- 
den zijn ovaal-puntig, en iets concaaf. De 
tamelijk talrijke filamenten zijn van ongelijke 
lengte om eene verhoogde viltige fchijf ge- 
he cht, met rood - achtige, dubbele antheretie 
Ook aan de vrouwelijke bloemen bevinden zich 
aan den beneden kart eene; of eenige eivor- 
mig-puntige fchubben, iets grooter dan aan 
de mannelijke bloemen. Het ovaar-kogelvor- 
mige vruchtbeginfel is met drie figmara be- 
kroond, en beneden omzoomd met eenen ge- 
fchabden kelk. De meeste vruchebeginfels 
vallen af, weshalve de eikels over het alge- 
meen op zich zelve aan den met witte wrar- 
ten bezetten vruchtfteel worden: aangetroffen. 

OE: Al- 
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Alhoewel het kommetje van der eikel tatfies 
lijk vlak is, zoo komen de randen toch meer 
voor dan bij de navolgende foort; en de bos 
dent is ook veel hooger; op de buitenzijde 
is hetzelve door de, een weinig afftaande, pun- 
ten der vele, over elkander liggende, ifabel< 
kleurige, door vergrooting viltig zich voor- 
doende fchubben een weinig ruig; de bin- 
nenrand van dit kommetje is denten zij- 
deächtig, en de verhoogde discus iets  bultis 
Een cijlindriek punt ftaat boven op de ovaat= 
kogelvormige noot, die van onderen fterk in< 
gedrukt en met kuiltjes gemerkt is, 

Qurreus PsEuDo-MoLuecá, Bl. 

Q. foliis elliptico-oblongis acuminatis baft acus 
tis integerrîmis fiupra lucidis fubtus glaus 
cis, amentis confertis terminalibus ‚ calicé 
fructus plano fquamofo, nuce hemisphae- 
rica. 

De bladftelen zijn £ duim lang. 
De bladen van 5! tot £8 daim-lang, en van d 

tot 23 duim breed, 

Deze eik bevindt zich in dezelfde ftreken als 
de zoo even befchreven foort, en komt dezelve 
ook in groei zeer nabij. De bladen zij ech= 
ter grooter, niet Zoo fmal uitgerekt, en loos 
pen voornamelijk aan de beneden- punt nooit 
zoo fcherp als bij de OQwercus angustata toes 
Daarenboven is de viltige fchijf in de manne- 
lijke bloem vlakker, hare infneden ftomper, 
doch de filamenten langer. Hierbij komt, dat 

de 
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de tanden van den kom des eikels geenszins 
vooruitftaan, dat dezelve geheel vlak op de 
alsemeene axis Zit, en eene van gedaante 
halfronde noot voortbrengt. 

Den navolgenden eik heb ik aanvankelijk 
voor eene bijzondere foort aangezien; volgens 
nadere waarnemingen moet ik echter gelooven , 
dat het flechts eene varieteit is van de Ouer- 
cus pseudo-molucca. Wat de vrucht betreft, 
zoo maakt zij als het ware eenen overgang tot 
de Owercus angustata; maat de vrucht-kelk 
is hier beneden geheel vlak, en zijne fchubben 
zijn veel minder in getal, maar daarentegen 
veel grootef en minder aangedrukt, dan bij 
beide de voorgaande foorten. 

QUERCUS PSEUDOSMOLUCCA, Varietas. 

Q. foliis et amentis pseudo-molucce, calice 
fructus plano squamofò-aspero, nuce 
ovato -fubrotunda. 

Deze hooge boom is op den Salak bij eeni- 
gen onder den raam van Pasfan foefoe, bij an- 
eren onder dien van Pas/an kalimborot be- 

kend, en bewoont in groot getal de boven de 
watervallen van den Zjapus gelegene bosfchen;, 
van waar ik in de maand mei j. l, eenige bloeijende 
takjes ontving. Deze zijn rondglad, flechts 
met enkele witte ftippeltjes gemerkt. De 
bladftelen rond, en zoo als gewoonlijk naar 
beneden toe dikker. De bladen zijn geheel 
vlak, lederachtig, op de keerzijde met onge= 
veer tien paar bijna over elkander geplaatfte 
ribben. De katjes ftaan in trosfen in de bo- 

O4 vene 
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venffe bladokfels, zijn iets gereept, grijsachtig 
beftoft, en zoo wel om de vrouwelijke als 
mannelijke bloemftelen zitten de bloefems zeer 
los, en zelfs nu en dan geheel afzonderlijk, het 
geen nogtans meer bij de vrouwelijke dan bij 
de mannelijke plaats heeft. De tot rijpte ge- 
komene kelk is vlak fchotelvormig, met aan- 
gedrukre, aan de punt afstaande, vrij groote 
fchubben voorzien, en van binnen met eenen 
verhoogden , bultigen discus. De ovaat-ko- 
gelvormige noot is van anderen fterk inge- 
drukt, van boven met een Es en zeer 
flaauw geftreept. 

OQvEreÜs SUNDAICA; Bl 

Q. foliis ellipticis oblongis acuminatis bast 
parum attenuatis integer rimis fupra gla- 
bris fubtus cinereo- glaucis, amentis Jolie 
tariis, calice fractus planiusculo squa- 
moso-aspero, nuce orbiculato - depresf4. 

De bladftelen zijn naauwelijks 4 duim lans, 
De bladen van 64 tort 8} duinr lang „ en van 

ot tot 3% duim breed. 

Toen ik in de mdáand december 1891 de 
bedding van de rivier Zjitapusfang, oostelijk 
van Sadjra in het Bantamfche, opging, kwam 
mij deze 80 voet hooge éik het eerst voors 
naderhand ook op onderfcheidene plaäcfen in 
de refidentie Buitenzorg. Het is dezelfde, 
die in het herbarium van den Heet Reins 
wardt als Quercus molucoa opgegeven wordt. 

Zie 
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Zie hief mijne waarnemingen , destijds nopens. 
dezen boom ter nedergefchreven: 
_ De korte bladftelen zijn rondachtig , onuitge- 
fleufd. De lederachtige bladen zijn vlak; naar 
boven toe in eene ftompe voorgetrokkene fpits , 
en beneden maar een weinig puntig uitloo= 
pende; derzelver bovenzijde is donkergroen, 
en op den anderen kant bevinden zich tot 14 
paar iets vooruicftekende ribben, van welke 
die van beneden, even als de jonge rijzen, 
en de blad- en vrucht-ftelen, met een flaauw , 
vilcachtig dons bedekt zijn. Aan de nog jon- 
ge bladen ziet men kleine zijdelingfche, lan 
cetvormige, fchielijk afvallende flipsslae. De van 
4 tot 5 duim lange katjes zitten op zich zelve 
inde bovenfte bladokfels, in eene vande takken 
afgekeerde rigting, van welke de vrouwelijke 
flechts weinige ongefteelde vruchten opleve- 
fen. Derzelver kom gelijkt een vlak fcho- 
teltje, dat met ovaat-puntige, over elkander 
geplaatfte, bij vergrooting viltig fchijnende 
fchubbetjes bedekt is. De zeer vlak-halfronde 
eikel is van boven iets afloopend geftreept, 
glad, met eene korte, ftompe, witachtige punt. 

QUERCUS PRUINOSA, Bl. 

Q. foliis ovato-oblongis acuminatis bafi ro- 
tundatis fubtus fulvo-leprofis, amentis 
eonfertis, calice fructus planiusculo [qua 
mofo-echinato, nuce ovato-orbiculata. 

Bladftelen naauwelijks 4 duim lang. 
Bladen van 4stot 6: duim lang, en vane tot: 

24 duim breed, 
O 5 In 
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In de ftreken van den oorfprong van dert 
Tjikundul, alvorens deze zijne wateren vers 
mengt met die der meer dan goo voet hooge 
heete watervallen (*)), aan de noordelijke zijde 
tusfchen den Gedé en Pangarango, zien wij 
de bosfchen rijkelijk met dezen prachtigen 
boom verfierd. De tronk wordt ongeveer van 5o 
tot 6o voet hoog, en de wijd uitgebreide 
kroon verfpreidt een zacht lommer over deze 
woeste oorden. | 

De jonge rijzen, zelfs de katjes, en de aan 
de bovenfte bladen geplaarfte linievormige , iets 
concave flipule, zijn vuil-geel viltig, als het 
ware fchurft, zoo als zulks bij de bladen is 
aangegeven, en ook in mindere mate met de 
zeer korte bladftelen het geval is. De bladen 
zijn effen, derzelver voorgetrokkene fpits ein- 
digt ftomp, de middenrib komt op beide zijs 
den vooruit, en is ook op de bovenzijde iers 
viltig, en de ribben ftaan op de achterzijde 
bijna parallel. Aan de terminale katjes zitten 
de vrouwelijke bloefems fomwijlen afzonder- 
lijk, dikwijls ook beneden de meer ineenge- 
drongene groepen der mannelijke bloemen; 

el- 

(*) Deze watervallen, ja deze gehecle ftreek aan den Ge- 
dé, is voor mij nog nooit door eenen reiziger bezocht gewor- 
dens de eetfte logen benoorden, iets meer dan gooo voért 
onder den grooten krater van dezen vulcaan; hef water wordt 
uit bet rotsachtig gefteente in de hoogte gefftuwd, en vormt 
aldas drie van 5 tot 12 voet breede taïker,; die met vrees= 
felijk geweld in den afgrond fchieten, Boven aan de bronnen 
bedraagt de temperatuur van Het watef va f26° tot 128° 
Fahrenheit; beneden bij de vereeniging der drie armen nog 
1o0° Fahrenheit, En zelfs hier ís het plantenleven buitenze- 
woon werkzaam * aan de tanderi; ja zelfs in het heete flijk 
groeijen Zmpatiens , Begonia, mijne vrije Gunnia erofa, 
en ook onder anderen mijn fchoone Laurus citrita. 
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elké groep dezer laatfte met drie kleine, fchecf. 
lancetvormige; aan elkander liggende fchubs 
Betjes. De infneden van den vijf- tot zes-tan= 
digen kelk zijn puncig; én de van 9 tot 12 on- 
gelijk lange filamenten breiden zich om eenen 
viltigen , convexen discus uit; fommige der- 
zelve Zijn onvruchtbaar, de ‘overige dragen 
niervormige, dubbele antheren. Ook de vrou- 
welijke bloemen zijn beneden met fchubberjes 
bezet; haar kelk is uit; over elkander, aan het 
germen aangedrukte , eivormig = toegefpitite 
fchubbetjes zamengefteld. Elk “vruchebeginfel 
eindigt in van 3 of 4 kotte, dikke, beneden 
viltige, boven gladde Rismatd. Niettegen- 
flaande de meeste der vrouwelijke bloemen 
mislukkeú, zoo flaan de vruchten toch we- 
gens hare grootte gedrongen bij elkanderen, 
De groote vrucht-kelken zitten vlak aan de 
axis, en hunúe; met de ftevige punt fterk af 
ftrande fchubben zijn onder het vergrootglas 
viltig; de rand, die den vlak -convexen discus 
van binnen omfluir, is zijdeächtig. Eene ftoms 
pe, viltige punt zit boven op de noot, die van 
onderen fterk uitgehold is. 

Quercus ROTUNDATA, BL 

Q. polis oblongis deurmninatis bafi atennatis 
integerrimis glabris fubtus glamucescenti- 
bus. amentis “axillaribus, oa fructus 

_hemisphaer ico margine _ fquamulis ad- 
presfis cincto bafi tte nuato obliterato, 
nuce fuperne plano-convexa inferne ro- 
tundata, 

| Bla- 
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Bladftelen van £ tot £ duim lang. 
Blade van 4£ tot 5t duim lang, en van n 1 

tot 2 duim breed, 

Het hout van dezen, onder den naam van 
Pasfan koppia bekenden eik, van ongeveer 7o 
voet hoogte, die van den Salak af komftig is, 
is zeer zwaar, en zijne, niet zeer dikke, bruin- 
roode bast heeft eene oneffene en vuil-bruine 
opperhuid. De rijsjes zijn okerbruin , met vele 
ruwe wratjes. De bladen, welker punt iets 
overgebogen is, zijn lederachtig, van boven 
slanzig,, met van 6 tot ro paar op de beneden 
sijde voorilaande ribben doortrokken, waarvan 
de benedenfte paarsgewijze, de bovenfte ge- 
woonlijk afwisfelend geplaatst zijn. De kar- 
jes bevinden zich in de terminale bladokfels, 
en ook in de toppen, zijn veeltijds overgebo- 
en; aan dezelve zijn beneden enkele vrou- 

welijke bloefems boven de meer elkander 
naderende mannelijke aangehecht. De vrou- 
welijke bloemen zijn met drie fligsata be- 
kroond, en de kelk zoowel als het geren 
jets zijder chtig. De noot, welke dicp in der 
kelk is ingefloten, heeft van boven een ftomp 
puntje, is “fomtisds een weinig ingedrukt, en 
daarbij flaauw geftreept; beneden is zij vol- 
komen halfrond. 

Qverecus INDUTA, Bl. 

Q. foliis elliptico-oblongis acuminatis. baft 
acutis integerrimnis slabri is fubtus cinera- 
feentibus, “calice fructus hemisphaerico 

baft 
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bafì attenuato rucofo-edentulo, ruc: he- 
misphaerica depresfa. 

_Flhadftelen wan £ tot 3 duim lang. 
Bladen van 5 totg duim lang, en van 2tot3 

duim breed, 

Ook de kennis van dezen fchoonen boom 
heb ik aan mijnen togt naar den Gedé te danken, 
Dezelve wordt bij “den oorfprong van den 
Tiiburrum, en menig vuldiger nog iets lager 
tusfchen deze rivier en de Zfiwaling aangee 
troffen. Zijn flam is gewoonlijk boven de hon, 
derd voet hoog, en de roodbruine fchors is 
opgefcheurd, aan de takken donkerbruin met 
verhoogde , ‘nedergedrukte puntjes, terwijl de 
jonge rijzen eigenaardig vaal-groen en ‘glad 
zijn. De afwisfelende bladen zijn lederachtig, 
etten, derzelver fpics iets dtomp, en de Eerde 
denrib bot zoowel op de grijsachtig - groene 
boven- als op de lichtgrijze beneden-zijde uit, 
uit welke middenrib doorgaans 1o paar rib- 
ben komen, waarvan de onderfte bijna tegen 
elkander over ftaan; de kleur der jonge bla- 
den is buitengewoon bleek. De lange katjes 
ftaan in de okfels der tegen de toppen meer 
elkander genaderde bladen, zijn eenigzins ge- 
flreept en witachtig; ook ziet men de vrou- 
welijke in een. minder getal doorgaans boven 
de mannelijke katjes, en van beide zijn de 

“bloemen tegen het einde der katjes meer op 
eengehoopt , dan aan hec benedenfte gedeelte 
van de axés, De fch ubhetjes zoowel der man- 
nelijke als vrouwelijke bloemen, zijn priem- 
vormig, De manne! lijke kelk van 5 tot 6 dec- 

| lige 
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lig, iets viltig; de infneden ovaat-puntig; en 
binnen de bloem ziet men van 8 tot vo 
ongelijk lange, haarvormige filamenten, ge- 
hecht om eene wollige fchijf , met kleine, rone 
de, dubbele antheren, De vrouwelijke kelk, 
fchubbig, iets viltig, omfluit het zijde-achtige 
vruchtbeginfel , dat drie korte, dikke, ftompe 
igmata voortbrengt, Aan de rijpe vruchten, 

welke zeldzaam opeengehoopt gevonden wor- 
den, zijn de fchubben aan het kommetje tot 
op cenige flaauwe overblijffelen na, geheel 
verdwenen; hetzelve is geheel houtachtig, en 
de groote noor is tot over de helft daarin be- 
floten 3 deszelfs discus is groot, vlak verhoogd, 
en bultig. De noot is beneden diep in- 
gedrukt, en in den omkring dezer verdieping 
gegroefd, van boven iets nedergedrukt, mert 
eene ftompe punt, dikwijls geftreept. en pas 
rijp geworden zijnde, zijdeächtig glanzig. 

QUERCUS GEMELLIFLORA, Bl. 

Q. foliis oblongo-lanceolatis utringue acumi- 
natis fuperne repando-ferratis fupra ni 
tidis febtus glaucis, pedunculis femincis 
gemellifloris, calice fructus hemisphaeris 
co fquamofo, nuce ovata, 

Bladftelen van 5 tot boven 4 duim lang. 
Bladen van 5 tot 7 duim lang; en van 18 

tot 13 duim breed. 

Deze eik, die onder den naam van PasfZn 
hiries bekend is, bemint zeer de koele hoog- 
„ten op den Salak, van waar mij eenige tak- 

ken, 
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ken in de maand Augustus j.l. werden aange. 
bragt. Het hout, dat ik daarvan bezit, is, 
offchoon deszelfs kleur naar het vaal- bruine 
overhelt, zeer digt, en wordt gezegd bijzon» 
der duurzaam te zijn. De jonge takken zijn 

rond, bijna zwart-bruin, fijn geftippeld, en 
aan de rijzen, welke even als de bladen aan 
de toppen dikwijls bijeengehoopt zijn, zit een 
roestkleurig dons, dat ook aan de jonge blade 
ftelen voorkomt, en zich fomtijds beneden op 
de keerzijde van het blad opwaarts trekt. Men 
ziet dat ook hier de bladftelen beneden een 
weinig opgezet zijn, en dat de fpits der bla- 
den niet volkomen puntig toeloopt. De vrou- 
welijke bloemftelen zijn insgelijks met het 
voorzegde dons overtrokken, meestal korter 
dan de bladftelen, in welker okfels zij op 
zich zelve ftaan, en gewoonlijk twee, of ook 
maar eene bloem dragen, waarvan het germen 
triginisch is, Zonder bijzondere fteeltjes zit- 
ten de halfronde, gefchubde kommetjes der 
eikels op den verdikten vruchtfteel; de mid- 
den in het kommetje ftaande fchijf is iets 
verhoogd en bultig. De eikel gaat reeds uit 
het eivormige in het oblonge over, is glad, 
van boven met een ftomp puntje, beneden in= 
gedrukt, mer eenige kleine holligheden. 
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