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ALGEMEEN VERSLAG
DER

WERKZAAMHEDEN
VAN DE

NATUURKUNDIGE VEREENIGING
IN

NEDERLANÖSCH INDIË;

TOOKGELEZEN IN DE ALGEMEE NE VERGADERING

DOOK

IBr. P. B li S<: K IIü: IS.

President der Vereeniging.

M. H.

Hoezeer onze Vereeniging haren eersten jaardag nog

niet heeft bereikt^ vordert haar reglement, dat in het

begin van elk jaar een Algemeen Verslag van hare

werkzaamheden zal worden gedaan.

W^ij mogen het een verblijdend iets noemen, M, H.

dat, niettegenstaande het nog zeer jeugdig bestaan on-

zer instelling, hare aanvankelijke bloti en de ^verk-

zaamheden, in een half jaar lijds door haar verrigt
,

ruimte van stof geven, om tot grondslag te dienen van

het verslag, hetwelk wij aan U en aan het weten-*

n. 1
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schappelijke publiek verschuldigd zijn.

Die aanvankelijke bloei onzer Vereenig-ing was voor-=

zien en voorspeld. Inderdaad^ de personen en grond-

stoffen voor dien bloei zijn sedert lang reeds aanwe-

zig en hebben vroeger zelfs in nog ruimere mate be-

staan dan thans, doch het heeft tot op de daarstel-

ling onzer inrigting toe^ onder de beoefenaars der

natuurkundige wetenschappen in deze gewesten ont-

broken aan een' band^ die de verspreide krachten van

enkelen vereenigde, die den ijver prikkelde en waar-

door het mogelijk werd^ meer dan op eenige andere

wijze ;, een' omvang van kennis en waarnemingen in

onderlinge overeenstemming te doen werken tot uit-

breiding der wetenschap.

Het is tl allen bekend M. H. op welke wijze onze

Vereeniging tot stand is gekomen. Het was in het

begin van Julij des vorigen jaars, dat eenigen van

ons vriendschappelijk bijeenkwamen en de kiem on-

zer instelling ontstond. Nog in dezelfde maand ^ den

19den Julij ^ werd tot hare oprigting besloten en wer-

den de werkzaamheden aangevangen om haar op be-

hoorlijken voet te Testïgen.

Al dadelijk werd bepaald, dat de werkzaamheden

der Vereeniging zich zouden uitstrekken over de na-

tuurkundige wetenschappen in den uitgebreidsten zin,

doch dat daarbij op den voorgrond moest staan ^ de

nasporing der natuur van Nederlandsch Indië. Dit

onmetelijk veld toch biedt den navorscher nog in al-

le opzigten*en overal in dezen uitgestrekten Archi-

pel , zooveel stof ter bearbeiding aan en nog zooveel

onbekends, dat het niet anders kan of voor ieder,

die daarin wil arbeiden, zelfs bij middelmatige krach-



ten en talenten,, is het loon van lijn streven niet

raadselachtig; ik bedoel het loon^ wat ieder in /.icli

7X'lven vindt door het bewu^lzijn^ niet vruchteloos

(gebouwd te hebben aan den tempel der wetenschap

en daardoor onmiddellijk of middellijk aan de bevor-

deririfj van menscliengeluk.

Overziet men met vlugtige blikken den tegenwoor-

digen stand der kennis van de physisclic^ gcognosti-

sche en mineralogische gesteldheid der menigte van

eilanden, in deze gewesten onder Nederland behoo-

rende^ dan doen zich tallooze vraagpunten voor^ wel-

ker beantwoording voor latere dan de vervlogene tij-

den is weggelegd. — Zelfs nog geen enke^. eiland van

den Nederlandscli Indischen Archipel kan gezegd

worden^ voldoende bekend te zijn^ zoodat^ niette-

genstaande de tallooze en hoog te waarderen na-

sporingen van talentvolle en onvermoeide voorgangers,

nog van volle kracht is^ het ))niultum adhuc restat

Zoo als het gesteld is met de kennis der aardkorst

van deze gewesten, is het ook gelegen met de ken-

nis harer bewoners, met haar plantenkleed en met

hare fauna, ja zelfs met de grondige anthropologi-

sche kennis van de niet kaukasische volkstammen en

rassen, die haar bewonen.

Maar ik behoef U niet in bijzonderheden te schil-

deren, wat aan onze natuurkundige kennis van

deze schoone gewesten nog ontbreekt. Ieder onzer

toch weet , waar en hoe hij met de meeste vrucht

kan arbeiden aan de uitbreiding onzer kennis en

aan de bevordering van w^elvaart, die het gcTolg

moet zijn van het toenemen der bekendheid met de
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rijke aardkorst dezer eilanden en van hare organi-

sche bekleedselen. En onzer aller ijver is daar , om
de handen eendragtig verder aan het werk te slaan^

gelijk wij zulks reeds hebben gedaan.

Een der eerste besluiten van onze Vereeni ging was

dat_, tot oprigting van een Tijdschrift^ aan de na-

tuurkennis van Nederlandsch Indië gewijd. Inder-

daad
_,

wanneer vereenigingen of maatschappijen de

strekking hebben^ aan de uitbreiding der wetenschap

dienstbaar te zijn, is een harer voornaamste plig-

ten_, naar buiten te werken en te trachten, de ken-

nis, in haren boezem bevat, tot eigendom van allen

te maken.

Wij hadden hier de keuze tusschen het uitgeven

van een jaarlijkschen bundel Verhandelingen en tus-

schen een in kortere tijdruimten verschijnend werk.

Die keuze kon echter niet moeijelijk zijn. Alle over-

wegingen deden uitkomen het verkieslijke van de

uilgave van een Tijdschrift, als meer beantwoordende

aan de behoeften des tijds en aan de behoeften van

deze gewesten, als een krachtiger hefboom ter be-

vordering en bekendmaking van nasporingen, en

als een geschikter middel, niet alleen om kortere op-

merkingen van wetenschappelijke of praktische waar-

de, die misplaatst zouden zijn in zeldzamer verschij-

nende v/erken van grooteren omvang, niet verloren

te doen gaan, maar ook om den arbeid van personen,

nog niet tot het lidmaatschap der Vereeniging behoo-

rende , uit te lokken en tot openbare bekendheid te

brengen.

De eenige bezwaren van belang , die zich van de

aijde der Vereeniging der uitgave van zoodanig tijd-



schrift in den weg s lolden ;, waren van gcldelijken

aard^ doch wij waren ovcriuigd van het overkome-

lijke dier bezwaren , indien wij ons slolen aan liet

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Welcnschap-

pen en aanvankelijk de ondersteuning inriepen van

dit geleerd en te regt beroemd ligcliaam.

Wij rigtten dienovereenkomstig volgend adres aan

het Genootschap.

Batavia, 19 Julij löoO.

De geschiedenis der wetenschappen in Nederlandsch

Indië van deze eeuw
_,

heeft het verblijdend verschijn-

sel opgeleverd, dat geen decennium is voorbij ge-

gaan, waarin niet met gunstig gevolg in dezo gewes-

ten is gearbeid aan de uitbreiding der natuur-we-

tenschappen.

Gaat men echter die geschiedenis in het bijzondere

na, dan blijkt het, dat de groote uitbreiding onzer

kennis inde physische geographie , mineralogie, bo-

tanie, zoölogie en anthropologie van deze gewesten

verschuldigd is aan de op zich zelven staande navor-

schingen der natuurkundigen , welke achtereenvolgens

deze gewesten hebben bezocht.

Vertegenwoordigen wij ons de beide eerste decen-

niën dezer eeuw, dan treffen wij slechts de namen aan

van Rafflrs, die, niettegenstaande de last van het

gouvernement dezer bezittingen op hem rustte, de

kennis der natuur van Java en Sumatra met rasse

schreden deed vorderen, en van IIorsfield, die, gelij-

kelijk omvattende scheikunde, physische geographie

,

mineralogie, geologie, botanie en zoölogie, in alle



deze takken der natuurkundige wetenschap _, de hech-

tere grondslagen onzer kennis van Java en Banka

heeft gelegd.

In het derde tiental jaren nam de studie dezer

gewesfen in Indie zelf eene hoogere vlugt en groote-

re uitbreiding^ hetwelk mogelijk werd gemaakt door

een grooter aan (al natuurkundigen^ over welker te-

genwoordigiieid Nederlandsch Indië zich had te verheu-

gen. Om ons de ontwikkeling der natuurwetenschappen

in dit tijdvak voor te stellen is het slechts noodig de na-

men te herinneren van Kuhl en Vatx Hasselt ^ Boie,

Blume, Reinwardt, William Jack.

Van 1830 tot 1840^ een tijdvak voor de onderwerpe-

lijke kennis niet minder vruchtbaar dan het vorige
,

blinken de namen van S. Muller^ P. Korthals^ F.

JuNGHUim , L. HoRNER , J. K. Hasskarl.

Wat het laatst verloopen decennium tot die ken-

nis heeft toegebragt is te versch in het geheugen, dan

het noodig zou zijn daarvan thans melding te ma-

ken.

Maar alle de nasporingen dezer eeuw hebben dit

algemeene karakter^ dat zij hebben plaafs gehad ^ zon-

der dat eenige wetenschappelijke band of vereenigde

zamenwerking tusschen de natuurkundigen in Indië

bestond , en hoezeer het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen en het Hooge Bestuur de-

zer gewesten velen hunner in hun wetenschappelijk

werken hebben ondersteund , en op de waarde der

publikatie van de plaats gehad hebbende ontdekkin-

gen weinig af te dingen valt_, lijdt het in ons oog

geen twijfel of de bedoelde nasporingen en ontdek-

kingen en de daaruit te maken praktische toepassin-



gen zouden nog talrijker en vruclitljrengeruJer zijn

geweest;, wanneer eenig organisch verLand lussclicn

die studiën had plaats gehad.

Wij weten het, dat het personeel van in Nederlandsch

Indic aanwezige natuurliundigcn steeds zeer gering is

geweest en zich op een gegeven tijdstip steeds (ot

zeer enkele personen heeft bepaald^ en daaraan is ge-

wis toe te schrijven ; dat eene vereenlging_, in den zin

als wij bedoelen, minder daarstelbaar was.

Maar de tegenwoordige tijd heeft daarin eene ver-

andering gebragt en wat vroeger minder mogelijk

was^ beschouwen wij thans niet alleen als mogelijk,

maar ook als noodzakelijk, om te verzekeren de meest

mogelijke uitbreiding van de natuurwetenschappen in

Indie en het nut, wat zij den staat en der maatschappij

kunnen aanbrengen.

Het is daarom , dat wij ons hebben vereenigd.

"Wij wenschen , ieder voor zoo veel in zijn vermogen

is , "aan de opbouwing der wetenschappen te arbeiden

en elkander door zamenkomsten als anderszins in on-

ze werkzaamheden te ondersteunen. Wij zijn van oor-

deel, dat daardoor onze individuele werkzaamheden zich

op eene grootere schaal zullen kunnen uitbreiden, en

dat ieder onzer zich zal kunnen verzekerd houden

van de medewerking en hulp van die kennis van

anderen, welke de noodzakelijke rigting van in-

dividuele studie niet wel in een' persoon laat veree-

nigen.

Maar om ons werken vruchtbaar te doen zijn naar

buiten, beschouvï^en wij het als eene noodzakelijkheid,

dat wij z^men werken om tot stand te brengen een

Tijdschrift, dat de bestemming zal hebben, de resulta-
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ten van ons werken tot algemeene bekendheid te

brengen.

"Wij hebben daarom besloten te trachten, zoodanig

tijdschrift op Ie riglcn.

Wij hebben^ alvorens dit besluit Ie nemen, (jeens-

zins builen overweging gelaten , dut een middel om

verliandelingen over eeu of onder gedeelle der na-

tuurwelenschappen tot publiciteit te brengen, thans

reed.s bestaat in de werken van uw Genootschap, van

hetwelk wij liet tot eene eer rekenen, dat de meesten

onzer leden zijn.

Maar het is ons voorgekomen, dat thans, evenzeer

als a.in de bloeijende voortduring van de uitgave

van 'sGcnootscliaps werken, waarin a/Ze wetenschap-

pen verlogenwoordigd worden, behoefte bestaat aan

een eigenlijk Tijdschrift voor de natuurkundige we-

tenscliappen in het biJ7,onder, welks strekking, hoe-

zeer gedeeltelijk dezelfde als die der werken van het

Genootschap, tevens zij, nieuwe waarnemingen en

ontdekkingen zoo spoedig mogelijk wereldkundig te

maken, en alle bijdragen en berigten op te nemen,

welke, hoezeer van genoegzame wetenschappelijke be-

langrljkiieid , toch minder of niet; doelmatig ge-

plaatst zou(ien zijn in volumineuse werken, welker

verschijning, uit den aard der zaak, op verwijderde

tijdslippen plaats heeft.

Bij do verdere bespreking van dit plan tot oprlg-

ting van een natuurwetenschappelijk tijdschrift zijn

wij echter gekomen op de moeljelijkheden van mate-

rielen aurd, welke zich ons ter bereiking van ons

doel in den weg stellen.

Deze moeijelijkheden liggen hoofdzakelijk in de
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kostbaarheid der uitgave en in de onwaarschijnlijk-

heid, dat de kosten door cvenrcditjc inkomsten zul-

len kunnen worden gedekt. Want het is niet vermoe-

delijk , dat ons tijdschrift zich in Nederlandsch Indië

zal te verheugen licbben over de materiele deelneming

van een talrijk publiek_, terwijl de ondervinding be-

trekkelijk een vroeger in deze gewesten uitgegeven

natuur- en geneeskundig tijdschrift geleerd heeft
_,

dat op belangrijke stoffelijke deelneming in het

moederlnnd geenszins te bouwen is.

Terwijl wij ons deze bezwaren voorstelden^ deed

zich ons echter de gedachte voor, dat deze moeije-

lijkheden te overwinnen zouden zijn_, wanneer wij

de materiele hulp inriepen van Uw Genootschap, het-

welk reeds gedurende meer dan 70 jaren zich tot

taak heeft gesteld kunsten en wetenschappen te be-

schermen en te ondersteunen en zich door zijne on-

bekrompen handelingen en door zijne werken te regt

eene groote vermaardheid heeft verworven.

Het kwam ons voor, dat dergelijke ondersteuning

door Uw Genoolschap met belangstelling zou worden

verleend als liggende geheel in zijne bedoelingen,

uitbreiding namelijk der wetenschap.

En het is daarom, dat wij thans niet aarzelen ons

tot U te wenden met het voorstel, om ons in onze

wetenschappelijke onderneming behulpzaam te zijn,

door te gemoet te komen in de moeijelijkheden van

finantiëlen aard, welke de eenige zijn, die der berei-

king van ons doel in den weg staan.

Ten einde echter al dadelijk kunne worden be-

oordeeld of ons voorstel voor inwilliging vatbaar zij ,

achten wij het ons eene aangename pligt U mede
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delijke omvang der afleveringen zal zijn.

Wij stellen ons voor^ zooveel mogelijk alle twee

maanden één aflevering te doen verschijnen en elke

aflevering te doen bestaan uit p. m. 6 vellen druks,

hoezeer wij den omvang der afleveringen eenigzins af-

hankelijk zuilen moeten laten van de aanwezige

bouwstofi'en. Wij berekenen^ dat de gezamel ijke kos-

ten der uitgave de som van ƒ" 1600 jaarlijks niet zul-

len overschrijden.

Indien Uw Genootschap in ons voorstel wenscht

te treden^ ligt het in den aard der zaak_, niet al-

leen dat wij publiek dankbaar zullen erkennen de

verleende bescherming^ maar ook, dat alle inkom-

sten van het lijdschrift in de kas van Uw Genoot-

schap zullen ierugvloeijen , waardoor de bovenge-

noemde som van f 1600^ vermoedelijk althans_, tot

minder dan f 1000 zal dalen , welke som echter

te hoog gesteld zal zijn^ wanneer het mogt blijken,

dat in Nederland zich meer inteekenaren opdoen^ dan

waarop wij tot nog toerekenen. Onze onderneming

alzoo in Uwe belangstellende ondersteuning aanbeve-

lende^ veroorloven wij ons ten slotte nog mede te dee-

len^ dat het onze levendige wensch is^ zoo spoedig moge-

lijk tot de daarstelling van onderwerpelij k tijdschrift

over te gaan en er ons alzoo veel aan gelegen is
_,
eenig-

zins spoedig uwe beschikking op ons voorstel Ie

mogen vernemen.

(Was Get.) Dr. P. Bleeker.

)) Dr. J. H. Groockewit Hz.

)) CoRKS. DE Groot.
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(Was Get.) P. J. MAiEa.

» P. Baron Mflvill vat» Carnbee.

)) Dr. C. L. A. M. SciiwAisER.

)) n. 1). A. Smits.

» Dr. G. SwAviNG.

De verwachting der Vereenigliifj werd niet te leur

gesteld en al .spoedig na de afzending van boven-

staand adres ontving zij daarop de volgende gunstige

beschikking.

Batavia, 16 Augustus 18o0.

De Direktie van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen heeft met de meeste be-

langstelling kennis genomen van Uwen brief van den

19den Julij jl.

Zij wenscht U geluk met eene onderneming^ welke

zooveel voor de wetenschap belooft^ en verzekert u

bij voorraad, niet alleen hare blijvende belangstelling,

maar ook die hulp en ondersteuning, welke van

Uwe zijde van haar mogten worden verlangd en bin-

nen het bereik van *s Genootschaps middelen zijn.

Zij treedt voorts geheel in uw voorstel en geeft

U met genoegen de verzekering, dat de kosten van

het door U op te rigten tijdschrift door het Genoot-

schap gedragen zullen worden, onder de voorwaarde,

reeds door U gesteld, dat de inkomsten van liet lijd-

schrift in de kas des Genootschaps zullen terugvloeijen,

zullende echter de administratie van het tijdschrift

aan U worden overgelaten.

Eene tweede voorwaarde stelt de Direktie hierin.
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dat door het dragen der geldelijke lasten , de gewone

leden van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en Weienschappen , door U beschouwd worden als

aanspraak te hebben op een exemplaar van het tijd-

sclirifj^ zullende daardoor tevens de verbreiding van

helzelve hoogelijk. worden bevorderd.

Indien door U in deze laatste voorwaarde getreden

zal worden^ magligt de Direktie U^ tot de uilgave

van het bedoelde lijdschrift op kosten des Genoot-

schaps over te gaan^ terwijl zij ^ in het belang der

wetenschap
_,

gaarne zal zien^ dat met die uitgave

nog in den loop dezes jaars worde begonnen.

De Direktie voornoemd;

De Pi^esident.

Dr. S. A. BUDDINGH.

De Secretaris.

Dr. P. BlEEKEB.

Onmiddellijk na het ontvangen dezer gunstige be-

schikking werden de bouwstoffen voor de eerste af-

levering van het tijdschrift ter perse gelegd^ en in

Oktober waren de beide eerste afleveringen in het

licht verschenen.

Het verheugt ons M. H. ^ U thans reeds te kunnen

wijzen op den nagenoeg voltooiden eersten jaargang

van ons lijdschrift; en zulks verheugt ons te meer,

omdat buiten den kring onzer Vereeniging getwij-

feld werd aan het slagen harer pogingen. En daar

gewoonlijk in alle zaken de beginselen het moeije-
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lijksle zijn en deze met, zoo wij ons vleijen_, {joeden

uitslag- zijn bckroond^, gaan wij met grook-r vertrou-

wen nog dan tijdens liet ontslaan onzer inrigling,

de toekomst Ie gcmoet en beloven wij ons van onze

gemeenschappelijke pogingen verdere nuttige uitkom-

sten voor de kennis der natuur van deze hoog be-

voorreglc gewesten.

Natuur- en scheikunde^ pliysisclic gcographie en

geologie^ botanie en zoölogie zijn in dezen jaargang

in talrijke verhandelingen vertegenwoordigd. De in-

zending van bijdragen blijft levendig voortgaan en

belooft; nog ruimeren oogst voor den tweeden jaar-

gang
_,

dien wij voornemens zijn^ nog in den loop

dezes jaars te voltooijen.

Een oordeel over den inhoud van den eersten

jaargang veroorloven wij ons niet. Dit is de taak

der publieke wetenschappelijke opinie.

Ten einde echter die beoordeeling van geen onjuist

standpunt uitga ^ moeten wij een paar woorden in

het midden brengen. Wij hebben het onraadzaam

geoordeeld ons altijd aan de streng wetenschappelij-

ke vormen te houden en gemeend_, ook die stukken

te moeten opnemen _, welke
_,

hoezeer door geene na-

tuurkundigen van vak geschreven^ toch welenswaar-

dige opmerkingen bevatten omtrent de natuurlijke

gesteldheid van landen en volken of omtrent het

voorkomen en de levenswijze van planten en dieren.

Elke steen aan den tempel toegebragt is noodig voor

zijne voltooijing. Waarderen wij alzoo eiken steen

als een onmisbaar gedeelte van het geheel.

Voorts mogen wij niet verzwijgen^ dat de deelna-

me aan het tijdschrift in Indië^ onze verwachting ver-
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re overtroffen heeft. Meer dan 200 exemplaren wor-

den verzonden aan H. H. dirigerende en gewone le-

den van liet Bataviaascli Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen, welke heeren, krachtens de hier

boven reeds vermelde overeenkomst, die exemplaren

gratis ontvangen. Doch bovendien is_, op Java alleen,

reeds voor meer dan 100 exemplaren ingeteekend
j,

terwijl de inteekeningen van de buitenbezittingen

en van Nederland nog worden ingewacht. — Deze rui-

me deelneming achten wij een belangrijk verschijn-

sel, omdat wij meenen daaruit te mogen opmaken ^

dat de wetenschappelijke zin in deze Indien meer en

meer toeneemt; en het zal onze Vereeniging tot geene

geringe voldoening zijn, wanneer zij zal mogen zeg-

gen, dat haar bestaan krachtig heeft medegewerkt,

om dien wetenschappelijken zin te bevestigen en te

ontwikkelen.

Ten opzigte van ons tijdschrift hebben wij verder

nog mede te deelen, dat het in Nederland verkrijg-

baar zal worden gesteld en dat voorloopig SO exem-

plaren zullen worden gezonden aan den boekhan-

delaar Van Heijwikgen te Utrecht^ die verklaard

heeft der verbreiding van hetzelve door zijnen han-

del bevorderlijk te zullen zijn.

Wanneer de eerste jaargang voltooid zal wezen,

zullen geschenkexemplaren worden gezonden aan de

voornaamste wetenschappelijke genootschappen in Ne-

derland en aan de voornaamste akademies elders in

Europa.

Een andere stap in het belang onzer Vereeniging

is gedaan den 27sten Augustus jl. doordien wij ons

hebben gewend tot het Gouvernement dezer bezittin-
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f]eii^ tc'U einde ophcnïn^j Ie erlangden der bezwaren^

welke op (Ie korrespondentie der Verecnigingf en op

het iljdsclirift rusten^ zoolan(j die ondorw'ürprn zijn

aan de lasten
_,
welke op de gewone briefwisselinfj en

het verzenden van boeken en manuscripten drukken.

Het smart ons M. ïï.^ U niet te kunnen bcrirjlen

dat de beschikkinof op dit adres^, vervat in het rcge-

ringsbesluit van den 19den Octobcr j. 1. No. h, zóó

{junslig is als wij hadden verwacht; — als wij had-

den verwacht zeg ik ^—niet omdat wij meenden daar

op regt te hebben ^ maar omdat wij niet konden

vermoeden dat aan onze Vereenijjing^ zou ontzegd

worden^ wat aan verschillende in deze Indien ver-

schenen tijdschriften toegestaan werd. Hoe weinig:

opwekkend die beschikking echter voor ons was^ meen-

den wij aan den anderen kant uit datzelfde besluit

te mogen opmaken^ dat de Regering met welgevallen

de opkomst onzer Vereeniging zag^ vermits daarbij

waren gevoegd eenige koncessien ten opzigfe van de

aankondiging van het Tijdschrift^ benevens de toe-

zegging, dat uit de gouvernementsarchieven ten be-

hoeve van het Tijdschrift der Vereeniging zouden wor-

den afgegeven die stukken , welker publiekmaking

in het belang der natuurkundige wetenschappen wen-

schelijk werd geoordeeld.

Laat ons dus erkentelijk zijn voor het toegestane

en hopen wij, dat een tweede adres, verzonden den

l'iden November jl., gerugsteuud door hetgeen wij reeds

ten nutte der wetenschap hebben verrigt , een gunsti-

ger besluit zal ien gevolge hebben; — en ver-

trouwen wij daarop te meer, daar de regering reeds

begonnen heeft ons enkele bijdragen, handelende over
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gevonden kwikzilver in de lage landen van Demak

en over de mijaontginning Oranje-Nassau op Borneo^

ter plaatsing in ons Tijdschrift aan te bieden.

Intusschcn waren wij overgegaan tot de inwendi-

ge organisatie en tot het ontwerpen van een regle-

ment der Vereeniging.

Het lag in den geest van ons streven, een aantal kun-

dige mannen in Iiidië;, in de natuurkundige welen-

schappen ervaren^ aan ons te verbinden en tot leden

onzer instelling te benoemen^ terwijl wij ^ in het

belang van ons werken vermeenden^ dat ook de zoo-

danigen in Indië tot het lidmaatschap verkiesbaar be-

hoorden te zijn^ welke door het inzenden van voor

openbaarmaking vatbare bijdragen voor het Tijdschrift

of door het inzenden van mineralogische, geologische,

botanische of zoölogische verzamelingen , zich jegens

de wetenschap en jegens onze Vereeniging verdien-

stelijk zouden maken.

De reeds door de Vereeniging publiek gemaakte

verhandelingen kunnen getuigen M. H. van den

gunstigen invloed w^elke de benoemingen tot het

lidmaatschap onzer Vereeniging voor de wetenschap

hebben gehad en het is ons een genoegen hier te

kunnen vermelden, dat velen der H.H. leden reeds

bijdragen hebben geleverd. Wij betuigen daarom

gaarne onze erkentelijkheid aan de H.H., G. F. de

Bruijn Rops^ D. W. Rost vaw Tonjungeiv, J. E. Teijs-

MAW, G. E. Bleckhian, e. f. C. Kreijewberg CU J.

WoLFF, die het Tijdschrift met hunne bijdragen heb-

ben verrijkt of bouwstoffen daarvoor toegezonden.
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Voorts werd bepaald;, dat uit de leden der direk-

lie jaarlijks zou gekozen worden een President , een

Secretaris tevens hibliotlieJinris en thesaurier en een

Jloofdredakteur voor hel lijdschrift en dal de (ol de-

ze belrekk.ingen verkozcnen met 1° Jaiiuarij van elk

jaar zouden altreden^ doch onmiddelijk weder verkies-

baar zijn.

In het belanfy der Verecnig^ing werd het verder

wenschelijk geacht^ Honoraire en Korresponderende

leden aan haar te verbinden^ ten gevolge waarvan

verkiesbaar werden gesteld:

Tot het Honorair lidmaatschap ^ alle in Neder-

landsch Indië woonachtige personen, aan of van welker

maatscliappelijken invloed en zucht tot bevordering der

naluurkuiidigc weienschappen de Vereeniging bescher-

ming en ondersteuning te danken ofte verwachten heeft.

Tot het Korresponderende lidmaatschap , alle na-

tuurkundigen^ buiten Nederlandsch Indië woonach-

tige welke zich eenen gevestigden naam in de na-

tuurkundige wetenschappen hebben verworven.

Betrekkingen met geleerde Genootschappen op het

vasteland hebben wij nog niet aangeknoopt ;, len zij

met de Eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch

Instituut van AVelenschappen, aan welke wij bij

brief van den 2^sten November jl., een exemplaar

gezonden hebhen van het tijdschrift^ met aanbod om
der klasse naar ons vermogen behulpzaam te wezen

in het verschaffen van die inlichtingen of tot het

bewerkstelligen van die onderzoekingen ^ welke de

klasse in het belang der wetenschap wenscht te er-
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aanknoopen van betrekkingen met andere genoot-

schappen buiten Nederlandsch Indië te moeten ver-

schuiven^ tot dat wij op vasten voet zouden zijn

gevestigd en tot dat de eerste jaargang van het tijd-

schrift in Europa bekend zou zij o.

Dezelfde redenen hebben ons geleid om tot nog

toe niet over te gaan tot de benoeming van Korrespon-

derende leden.

Wat de finantiële aangelegenheden der Vereeniging

betreft, hieromtrent kan ik kort zijn. Bij artikel 39

van het reglement is bepaald^ dat bij het eerst te

leveren Algemeen verslag zal moeten aangetoond wor-

den of de Vereeniging eenige geldelijke kontributie

der leden behoeft.

Zoo als onze inrigting thans bestaat M. H. is de

noodzakelijkheid van zoodanige kontributie nog niet

gebleken.

Tot nog toe hebben alle onze bijeenkomsten bij

afwisseling plaats gehad ten huize van een der te

Batavia aanwezige dirigerende leden^ zoodat het nog

niet noodig is geweest, voor die bijeenkomsten een af-

zonderlijk lokaal te bezitten^ — en ieder onzer heeft

gaarne zijn aandeel gedragen in de kosten
_,

welke

zelfs bij de meest spaarzame inrigting niet te ver-

mijden zijn. Er bestaan geene bezwaren
j, om dit jaar

op dezelfde wijze voort te gaan en wij vleijen ons,

dat onze uitgaven nog met eene niet onaanmerke-

lijke som zullen verminderen^ wanneer ons de gevraag-

de portvrije korrespondentie en de portvrije verzen-
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ding van wctenscliappelijkc manuskriplcn en verza-

melingen zal zijn toegestaan.

Eene andere vraag is liet echter of ecnigc gelde-

lijk bijdrage der gewone leden niet noodig zal zijn_,

wanneer h-et de wensch der Vereeniging mogt wor-

den eene bibliotheek_, eene leesinrigling en eene ver-

zameling van natuurkundige instrumenten in het

leven te roepen, gelijk zulks reeds door enkele leden

is ter sprake gebragt. Indien de algemeene wensch

der leden zal zijn^, dat tot de oprigting daarvan wor-

de overgegaan^ dan twijfelen wij niet of ieder onzer

zal genegen zijn daartoe eenige geldelijke bijdrage te

besternmen.

Er blijft ons over, berigt te doen van hetgeen

onder het personeel der Vereeniging meldenswaardigs

is voorgevallen.

De Direktie bestond aanvankelijk uit de oprigters

der Vereeniging, vermeld onder het boven medege-

deelde adres.

Sedert zijn van Batavia , vertrokken de HH. Corivs.

DG Groot en Dr. J. H. Croockewit Hz. ; de heer De

Groot naar Soerahnja; — de heer Croockewit in gou-

vernementszending naar Billiton , om de minera-

logisclie gesteldheid van dit eiland uit te vor-

schen. Dien ten gevolge is de direktie uitgebreid en

zijn de gewone leden de H. H., J. G. R. Stei^metz

en D. W. Rost van Towwkgen tot dirigerende leden

verkozen geworden.

Kort nadat onze Vereeniging was tot stand geko-
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men^ werd ons medelid Da. G. L. A. M. Schwaner

tot haren president gekozen. Niet lang- echter had

de heer Sghwankr onze bijeenkomsten gfeleid of zijne

ambtsbetrekking- riep hem weder naar ^orneo, dat

gewiglige eiland^ omirent hetwelk hij reeds in uit-

gebreide verslagen schatten van kennis heeft neder-

gelegd^ welke ;, in archieven van het gouvernement

berustende^ voor de wetenschap nog niet toegan-

kelijk zijn gesteld doch vermoedelijk spoedig zul-

len worden. Bij de verkiezingen voor dit jaar heb-

ben wij. wegens het aanstaande vertrek van den heer

ScHWANER, tot de keuze vaü een' nieuwen president

moeten overgaan.

Deze keuze heeft zich bepaald op ons medelid den

heer P. Bauon Melvill vat^ Garinbbe.

Naauwelijks echter hadden wij ons geluk gewenscht

met deze keuze, waardoor zoo waardig werd voorzien

in het verlies^ door het noodzakelijke aftreden van

den heer Sgiiwaker veroorzaakt^ of er deden zich ver-

schillende omstandigheden voor, welke den nieuw

benoemden president noopten^ het voorzitterschap

niet te blijven op zich nemen. Wij hebben gemeend

de beweegredenen daartoe van den heer Melvill te

moeten eerbiedigen en hebben daardoor reeds tot

een* derde verkiezing voor het presidium moeten over-

gaan. Dize keuze is gevallen op referent.

In het Sekretariaat der Vereeniging was reeds in

Augustus j. 1. voorzien ;, door de benoeming daartoe

van ons medelid Dr. G. SwAviiyG. Bij de verkiezin-

gen voor 18al is de keuze uitgebragt op ons mede-

lid den heer H. D. A. Smits, welke zich deze verkie-

zing heeft laten welgevallen.
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In de vervulling der belrekking van Hoofdredak-

leur van het tijdsclirift is door de nieuwe verkie-

zingfen g-ecne verandering^ gekomen,

In het begin dezes jaars oordeelden wij ons genoegzaam

gevestigd om over Ie gaan tot de benoeming van Hono-

raire Leden. Dien ten gevolge zijn als zoodanig verko-

zen Z. lï. K.B. HiiRTOG VAiN Saxen Weiriar-Eiseïnach^ Gene-

raal der Infanterie^ Kommandant van het Indische Le-

ger, en Dr. W. Bosgii_, Chef der Geneeskundige dienst in

Nedevlandsch Ind.ie , President van het Bataviaasch Ge-

nootschap van Kunsten en Wetenschappen. ZIl. voor-

noemd en de heer Bosch hebben deze verkiezingen
,

onder voor onze Vereeniging zeer vereerende termen

aangenomen.

Het aantal gewone leden der Vereeniging bedraagt

thans §0. De namen volgen hieronder in alphabe-

tische orde.

Z. H. Akwasi Boachi^ Prins van Ashantee, In-

genieur voor het Mijnwezen in Nederlandscli

Indië.

Dr. J. R. A. Bauer , Offic. v. gez. 2de ld.

L. W. Beijeriinck
;,
Kapitein Adjud. v. Z. H. den

Generaal Komm. v. h. Ind. leger_, R. O. N. L.

en R. O. V. d. Witten Valk.

G. M. Blegkman^ Luit. ter zee 2de kl.

Mr. J. H. Graaf van den Bosch ^ Resident toege-

voegd voor de Kochenille-teelt op Java, R. O. N. L.

G. F. De Bruijn Kops, Luit. ter zee 2de kl.

G. G. Van Dentsch, Majoor der Artill., R. O. N. L,

H. GiABBEEK Van der Does ^ Luit. ter zee 1ste kL

Dr. J. EiNTHOVEis Olfic. v. gez. 2de kl.



Dr. P. f. H. Fromberg, Landbouwkundig che-

mist V. N. I.

J. Groll , Luit. ter zee 2de U. R. M. W. O. en R. O.

St. Anna Sde kL

O. F. W. J. HuGüEiMN^ Ingenieur v. h. mijnwezen

in N. I.

J. A, Krajenbrink , Ingenieur gedetach. bij de

Kultures.

E. F. G. Kreïjeivberg^ Apoth. 2de kL

F. H, W. KuijPERS
_,

Kapitein der Artillerie.

J. H. De Lange ^ Geographisch Ingenieur v. N. Indië.

F. E. H. LiEBERT , Ingenieur v. li. mijnwezen in N. I.

H. A. Modderman^ Luit. ter zee 2de kL

Dr. o. G. J. MoimiKE, Offic. v. gz. 2de kL R. O. N. L.

J. MuKNiGH^ Offic. van gezondh. 2de kL

Dr. P. L. Onren
_,

Stadsgeneesheer te Soerahaja.

F. D J. Van der Pant^ Adsistent bij het Landbouw-

scheik. labor. te Buitenzorg.

S. Sghreuber , Ingenieur v. h. Mijnwezen in N. Ind.

H. W. ScHWANENFELD , Offic. vau gcz. 2de kL

G. Stompendissel^ Apoth. 2de kL

J. E. Teijsman, Eerste Hortulanus bij 's lands plan-

tenluin te Buiteiizorg.

Dr. A. J. D. Steenstra Toussaint , Praktiserend Ge-

neesheer te Batavia.

G. F. Uhlenbeck , Luit. ter zee ïste kL R. M. W. O.

4de kL

P, F. G. Vreede
;,
Kapit. der Artillerie.

J. WoLFF^ Offic. V. gezondh. 2de kl.

Zoo jeugdig als onze Vereeniging nog is, heeft zij

echter reeds een zeer gevoelig verlies geleden door het
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afsterven vaneen liarer voortrelï'el ij ks(e leden
;,

\vijlcn

den heer J. Van lÏEuiNiiNGEN. Wij en allen die hem

kenden koesterden van dezen jeu(jdif|en en onver-

moeiden onderzoeker der natuur grootc vervï^achtin-

gen, doclr liij ontviel ons reeds ^ toen die verwach-

tinoen zicli pas bejjonnen te verwezenlijk^'n. Wij

hebben gemeend aan de nagedachtenis van Van IIeij-

NiwGEN verschuldigd te zljn^ het korte levensberigt^,

wat in ons tijdschrift is opgenomen.

Ik ben genaderd aan het einde van dit verslag.

Ons halfjarig beslaan heeft reeds goede vruchten

gedragen. Het voegt ons thans M. H. op het docr-

geloopen tijdvak terug te zien^ niet met zelfvoldoe-

ning^ maar met den vasten wil , om elk dergelijk

tijdvak wat ons wacht
_,
althans niet Tuinder yruchi"

baar te doen zijn in goede uilkomsten.

Wenden wij daarom verder onze krachten aan^

ieder met de middelen die hij beschikbaar heeft of

zich te scheppen weet, ieder vooral in de speciali-

teit^ die de studie zijner keuze uitmaakt of tot welke

zijn stand of betrekking in de maatschappij hem het

meeste is leidende.

De natuurkundige wetenschappen zijn elke op zich-

zelve van zoo grooteu omvang, dat leeftijd en talen-

ten van één mensch naauwelijks toereiken, niet alleen

tot hare volledige beoefening maar zelfs tot de vol-

ledige studie van een tak eener wetenschap. Slechts

door eene verdeeling der krachten kan alzoo bereikt

worden de groote wetenschapelij ke eenheid, waarnaar

ons aller streven moet zijn ; even als in het industriële
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slechts door verdeeling van den arbeid de grootste uit-

komsten worden verkregen. — Onze Vereenigingis daar^

om organisch verband en eenheid te brengen in het

geheel van de door elk onzer in bijzonder verkregcne

uilkomsten en die naar buiten te doen werken. Dat

is haar hoofddoel. Moge zij meer en meer aan deze

nuttige en edele roeping beantwoorden.



EXTRAKT UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMEENE VER-

GADERING DER NATUURKUNDIGE VEREENIGING
IN NEDERLANDSen INDIË

,

©tljouben te öotiiuiti op ïDonïiierbng ï>cn 203tett fcbnmiij 1851.

De vergadering had plaats 's avonds teu 8 uur , ten huize

van het Dirigerende lid der Vereeniging , den heer J. C. II.

Stkinmetz.

Tegenwoordig waren de

Dirigerende Leden :

De HH. Dr. P. Blbeker , President.

P. J. Maier.

P. Baron Melvill van Carnbee.

D. W. Rost van Tonningen.

J. G. R. Steinmetz.

H. D. A. SsiiTS , Sekretaris.

De Honoraire Leden

Z. H. K. B. Hertog van Saksen Weimar Eisenach , Generaal

der Infanterie , Kommandant van het Indische

Leger , en

Dr. W. Bosch , Chef der Geneeskundige dienst , President

van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen

vereerden de vergadering met hunne tegenwoordigheid.

Voorts namen deel aan deze vergadering de

Gewone Leden:

De HH. L. W. Beijerinck.

„ J. Groll.

F. H. W. Kuijpers.

II. 2.



De HH. S. H. De Lange..

„ J. MuNKicn.

,, Dr. A. J. D. Steenstra Toussaint,

zijnde bijkans alle overige Leden der Vereeniging buiten Ba-

tavia woonachtig.

De President opende de vergadering met eene toespraak,

waarin hij een kort overzigt gaf van hetgeen in vroegeren en

lateren tijd in het belang der Natuurkundige Wetenschappen

in Nederlandsch Indie verrigt is geworden en waarin hij deed

uitkomen, dat de nasporingen van den tegenwoordigen tijd

meer hebben toegebragt tot de kennis der natuur van Neder-

landsch Indië, dan de nasporingen van de vorige eeuwen te

zamen.

Hierop rigtte hij het woord tot de tegenwoordige HH. Hono-

raire en Gewone Leden , hen welkom heetende in deze eerste

algemeene vergadering en besloot met de voorlezing van het

Algemeen Verslag der Werkzaamheden van de Vereeniging ge-

durende de eerste 7 maanden van haar bestaan t. w. van den

19den Juiij 1850 tot den 19den Februarij 1851.

Batavia, 21 Februarij 1851.

Mij bekend

:

Be Sekretaris der Natuurkundige Vereeniging

,

H. D, A. Shits.



LENGTE VAN DEN TIJDB/VL TE BATAVIA., AF-

GELEID VAN DIE VAN DEN TIJDBAL TE
CALGLTTA,

DOOR

H. 1>. A. SMITS.

Aan den lieer A. P. Klkiiv
,
gezagvoerder van de Ncderland-

sclie bark Magdalena , hebben wij de rnedcdceling te danken

van de volgende belangrijke waarneming.

Aan ]boord van dien bodem bevinden zich twee lijdmeters

van HoinviE , te Amsterdam, no. 123 en 115; deze zijn verge-

leken met den tijdbal te Calcutta van 10 tot 21 Februarij en

na de reis van die haven naar Batavia, met den tijdbal op

laatstgenoemde plaats van 22 tot 29 Maart. De vergelijkingen

op den 26, 27, 28, 29 Maart wijzen wel ecne geringe ver-

meerdering van dagelijksche versnelling der tijdmeters aan,

doch van af 26 Maart zijn de tijdmeters te 12 u. in plaats van

te 8 u. 's morgens opgewonden , zooals vóór dien tijd altijd

was geschied en hieraan meenen wij de geringe toeneming van

versnelling der tijdmeters gedurende die drie dagen te moeten

toeschrijven.

Waarnemingen te Calciiita.

Datum. Aanwijzing op den

1851. No. 123.

10 Februarij. 6u 20m 51.S5

11 ., 21 1.5

12 „ 21 11.5

15 „ 21 41.0

18 22 11.0

19 „ 22 21.0

21 „ 22 40.0

No. 115.

gu 20™ 58.S5

30 12.5
'

30 26.5

31 9.0

31 52.0

32 7.0

32 34.0
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Volgens Raper ligt de tijdbal te Calculta in 880IT O. Lo

van Greenwich , zoodat uit de bovenstaande waarnemingen wordt

afgeleid , dat den 21 sten Februarij

de tijdmeter no. 123 vóór is op den Middelb. middag te

Grw. 15m 48s en dagelijks versnelt 9s,86;

de tijdmeter no, 115 vóór is op den Middelb. middag te

Grw. 25ni 42s en dagelijks versnelt 14s.l4.

Waarnemingen te Batavia.

Aanwijzing op den Middelbaren Middag te Batavia.Datum.

1851.

22 Maart.

23 >i

24 )>

25 )t

26 »

27 )y

28 5>

29 »

No. 123.

5u 13^t 32S.5

13 42.0

13 52.0

14 2.5

14 13.5

14 24.5

14 34.5

14 45.0

No. 115.

5u 25in 33S.5

25 47.5

26 2.0

26 17.0

26 32.5

26 48.0

27 2.5

27 17.5

Aanwijzing van No. 123 den 22sten Maart te 0^ Batavia

5u I3m 32S.5

Was vóór den 21 Febr. 15™ 48^

Versnell. tot 22 Maart

te O ure Batavia. . . . 4m 45s.43 20m 33s.43

Midd tijd Grw. 4" 52m 59^.07

„ „ Batavia 12

L. in tijd 7" 7m Ü.93s

L. O. van Grw. 106» 45' 14"

Aanwijzing van No, 115 den 22sten Maart te O ure Batavia

5u 25m 33s.5

Was vóór den 21 sten Febr. 25m 42s

Versnell. tot 22 Maart

te Ou Batavia . . . . 6m 49s.32 32ni 31s.32

Midd. tijd Grw. 4u 53"i 2s.l8

Midd. tijd Batavia 12ii

\

L. in tijd. 7u 6m 57^.82

L. O. van Grw. IO60 44' 27"
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Dezo lengte stemt zeer juist overeen mol de waarneming

van den uitgang der zonsverduistering van 15 April 1847, te

Batavia waargenomen door den luit. ter zco Grom. en mij zel-

ven (o. a. medegedeeld in het Tijdschrift voor Nedcrlandsch Indië

jaargang 9, aflevering 3), welke voor de lengte van den tijdbal

gaf lOGo 45'47'* O. van Grw.
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OTEK DB

IN HET WESTELIJKE GEDEELTE VAN TANAH LAWÜT

(EILAND BORNEO),

Opgemaal:t naar een rapport van

Onder slle landen van den Indischen Archipel, munt vooral

het eiland Bornco uit in rijkdom aan verschillende mineralen.

Vooral is zulks het geval met de thans reeds vrij v/el bekende

Zuid- en Oostkusten en het zijn hoofdzakelijk goud, platina, tin

en magneetijzer, welke, of alleen of vermengd met diamanten,

aldaar aangetrolTen worden.

Plaatsen, waar vooral goud voortkomt.

^Yat den rijkdom aan deze mineralen betreft, behooren voor-

al de Gouvernements-landen Tanah laivid. Koessan en Pagat-

tan, hst eerste wat goud, ijzer en platina, de beide anderen

w^at goud en diamanten aangaat, vermeld te woorden. Het is

bijzonder in het westelijke gedeelte van Tanah laicut en wel

in eene rigUng van het Z.W. naar het N.O., over eene uitge-

strektheid van meer dan 26 Eng. mijlen, dat het goud in groote-

re hoeveelheid dan elders aangetroffen wordt. Ten oosten van

kampong Takisson of bij den berg Sianang een' aanvang ne-

mende , verbreidt deze goudstreek zich langs de gebergten Di-

diringer over kampong Plaijhari naar de bergen Mongojinga

pekat , Batoe koeroeh en Pomatton belarang naar de vallei van

de Soengi Tabaneo , tusschen de bergketens Beratoes en den

Gocnoeng Bilam tot aan den Goenoeng Martoeoe, van waar zij

zich tot in de Vorstenlanden Karang intang en Batoe api voorzet.

ïusschen deze streken heerscht evenwel nog een aanmerke-
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lijk verschil in rijkdom aan goud, om wclko reden het was-

schen van hetzelve in het platte land grootendeels opgegeven en de

mees'e mijnen tegenwoordig in de gebergten, tot aan den

voet van den Goenocng Sekoempang , bewerkt worden. De

plaatsen, waar lieden nog goud gewasschen wordt, zijn:

Plaijhari, Pantjior , de noordzijde van den berg Kramean

,

Pontain , Sg. Baroc , Madja , Poelo Nangka , Tapiras , Sg.

Langat , Tisibankal en Battongy terwijl die, welke vroeger

bewerkt werden doch thans zijn opgegeven, bij Priangan

,

Ambawang
f
Tapan en Kaiapan liggen.

Aantal ^nijnwerkers.

De uitgestrektheid dezer landen in ^aanmerking genomen

,

is het gemiddelde getal mijnwerkers al zeer gering , zoodat

men kan aannemen , dat, zooals uit onderstaande opgave blijkt,

hun getal niet boven 250 kan gesteld worden , waaronder 75

Chinezen, 120 Daijakkers, waarvan de meesten in dienst van

Chinezen zijn, en slechts 60 andere Inlanders.

Aantal mijnwerkers op elke plaats.

NAMEN DER PLAATSEN.

Kamp. Plaijharu

„ Pantjior.

Sg. Baroe.

„ Katapan,

„ Pontain,

2de mijn bij Pontain,

Sg. Madja en nog vijf omliggende

mijnen.

Poelo Nangka.
Tapiras.

Sg. Langat.

Tisibankal

Battong.

Aan den Goenoeng Kramean.
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Geologische gesteldheid van den bodem.

De geologische gesteldheid der bovengenoemde streken is

nagenoeg overal dezelfde en het is alleen in de het naast aan

de oppervlakte gelegene gedeelten , dat ecnig verschil op te

merken is. De grond bestaat op de meeste plaatsen uit eene

roode zandhoudende klei , welke tot in het okerkleurige

overgaat en somtijds aan de oppervlakte met een ijzerhou-

dend konglomeraat en andere steensoorten vermengd is. De

diepte dezer het naast bij de oppervlakte liggende gronden is zeer

verschillenden wisselt tusschen de drieën negen voeten af. Op

andere plaatsen weder, zooals te BaUong, Tapiras, Tisibankal,

Langat en Pantjior is de grond geeler en tevens met minder

zand en ijzerdeelen vermengd , terwijl de diepte tusschen een

en vier voeten verschilt.

Beneden deze lagen van verschillende diepte nu vindt men

eene bedding , waarin zich het goudhoudende konglomeraat

bevindt en welke bestaat uit eene laag rolsteenen, welke met

elkander eene racer of min kompakte massa uitmaken, die zóó

hard is, dat ze met breekijzers moet verbrijzeld worden , ter-

wijl hare dikte van eenige duimen tot 5| voeten afwisselt

Het gehalte aan goud van zulk eene laag of ader hangt niet

van hare dikte af maar wel van het aanwezig zijn eener zeke-

re steensoort (groene kwarts), zooals bepaaldelijk eenstemmig

door de Inlanders en Chinezen opgegeven wordt. Deze bed-

ding, Passinga genoemd, bestaat grootendeels uit rolsteenen van

kwarts , benevens kalk , kalkspaath , ijzersteen enz. , welke

zamengehouden worden door een grofkorrelig zandachtig ce-

ment ( overblijfsels van verganen zandsteen ). Beneden deze

goudhoudende gesteenten ontmoet men in het algemeen eene

van het bruine in het geele overgaande klei, veelal van eene

schieferacbtige struktuur , welke pandoekan ( dat zooveel als

doode grond beteekent ) , genoemd wordt. Zoodra de mijn-

werkers tot aan dit laatstgenoemde gedeelte der lagen door-

gedrongen zijn , houden zij op met graven , want lager vond

men nooit een spoor van edele metalen.



ïlct goud nu, wat gevonden wordt , harmonieert in zekt^r

opzigt met de hoedanigheid van den grond, waarin liet wordt

aangetroffen. Bestaat deze uit donl<er roodc klei , dan is ook

het goud donkergeel of, zooals de Inlanders het noemen, raas

toewa en de hoegrootheid van het karaat aanmerkelijker dan die

van het geeie of hgtgeele, zooals dat, wat uit da Daijaksche en

Doessow-landen aangevoerd wordt. Is de grond evenwel ligt

geel, dan is ook het goud van dezelfde kleur en, zooals zoo-

even opgemerkt is, van een minder karaat-gehalte en wordt

alsdan door de Inlanders met den naam van mas moeda aan-

geduid; men vindt er soms stukken in van \ tot 1 tail zwaar,

welke stukken ook meer dan het vorige goud met zilver zijn

vermengd en harder.

Het goud, dat uit de l)a§aksche en i?oes5on-landen tot ons

komt , wordt in den regel met tien gulden minder betaald dan

eene gelijke hoeveelheid van dit metaal, uit Tanah laimit komende.

Wijze van Ontginning.

De ontginning heeft op twee wijzen plaats. Alle inlanders, welke

goud zoeken, maken eenvoudig een vierkant gat van twee vademen

diepte of wel graven hetzelve zóó lang uit , tot dat zij aan het

goudhoudende konglomeraat gekomen zijn, halen vervolgens

hier het zand weg , hetwelk zij in de naaste riviertjes of

beeken in houten bakken uitwasschen , even als dit bij het

wasschen van diamantenhoudend zand gebruikelijk is.

Indien nu de opbrengst het bewerken van een dusdanig gat

of geul met goed gevolg bekroont, maakt men in de nabij-

heid een tweede, dan een derde gat enz. en graaft den

goudhoudenden grond tusschen en in deze gaten zoo veel mo-

gelijk geheel uit. Is evenwel de opbrengst der eerste proef te

gering, dan wordt oogenblikkelijk de arbeid gestaakt en an-

dere betere plaatsen ter ontginning opgezocht. Veela! vindt

men deze bewerkte gaten aan of in de nabijheid van den voet

der bergen of ook wel in den omtrek der rivieren. Uit de

beddingen zelve van deze laatsten wordt weinig goud gewasschen.

De tweede wijze van ontginning is ingevoerd door de Chi-
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nezen , welke, ongeveer 22 jaren geleden, begonnen zijn den

grond in de nabijheid van Priangan te bewerken. Deze wordt

op eene veel grootere en meer regelmatige schaal gedreven dan

de boven vermelde en Pariko genoemd.

Na het terrein behoorlijk onderzocht en goed bevonden te

hebben en bekend geworden te zijn met de diepte , waarop

zich hetgoudhoudende konglomeraat bevindt, leggen de Chine-

zen op den goed afgebakenden grond en dwars door eene

vallei heen eenen dam of dijk , welke tot eene hoogte van

twee tot zes vademen opgehoogd wordt. Hierdoor wordt

natuurlijk het in deze vallei stroomende riviertje in zijnen loop

tegenhouden en rijst , waardoor men dan een groot gedeelte

van het jaar, ten minste stellig de ganscbe regenmoesson, van

overvloedig water, voor het afwasschen van het goudzand be-

noodigd , verzekerd is. Deze dijken zijn stevig gemaakt en aan

den waterkant met paalwerk of allang-allang bekleed , soms

ook wel met planken bevestigd , om de groote watermassa

genoegzamen tegenstand te kunnen bieden. Met de grootste

zorg en moeite wordt elke beek of bron naar zulk eenen vij-

ver heen gevoerd en dikwijls niet opgezien tegen den arbeid

om eenen veertig voeten hoogen heuvel, welke een riviertje van

eene andere vallei tegenhoudt, door te graven , ten einde ook

dit water naar het reeds tegen den opgeworpen dijk staande

aan te voeren. Heeft nu de vijver het benoodige water ontvan-

gen om gedurende eenigen tijd met vrucht te kunnen werken,

zoo wordt boven op den dijk eene soort van afloop gemaakt

om het overtollige water weder in zijn vroeger bed te laten

afvloeijen, of, waar zulks niet geschiedt, eene geul uitgegraven

om tot hetzelfde einde te kunnen dienen ; bovendien is zulk

een dijk met een of twee sluizen voorzien , welke, zooals la-

ter blijken zal , de werkplaatsen van het benoodigde water

moeten voorzien. Verder worden op het afbellende terrein

verscheidene smalle doch diepe grachten gemaakt, totdat men

op den goudhoudenden grond gekomen is, en daarna nog die-

per gegraven, tot dat men de naast bij liggende laag, bestaande uit

de reeds vroeger aangehaalde klei (schicferthon) bereikt. Deze
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grachten worden zóó aangelegd, dat het door hetzelve te stroo-

men water steeds een genoegzaam verval heeft en dus kracht

genoeg blijft bezitten om ook de verst verwijderde punten te

doorstroomen om eindelijk weder tot in zijne vroegere bed-

ding terug te keeren. Van af deze grachten worden later on-

der regte hoeken andere kleine grachten evenwijdig met het rivier-

tje aangelegd en vervolgens op deze wijze beide zjjdcn van

den dijk in vierkante terreintjes verdeeld, welke op een vol-

gend bewerkt en uitgewasschen worden, zoodat later, beneden

eenen dergelijken dijk, meestal eene groote effeno vlakte ontstaat.

Zal er nu goud gewasschen vfordcn, dan werpt men het-

goudhoudende zand, na het eerst door omhakken wat ver-

deeld te hebben , door middel van kleine spaden in de laagste

gracht , vult deze er bijkans mede aan en houdt aan het lagere

einde door eene soort van mand de aarde tegen , opent de

sluis en Iaat er water over heen vloeijen, terwijl alles nog

aanhoudend door omroeren in beweging wordt gehouden en

men de groote brokken steen er uitneemt, zoodat ten laat-

ste niets anders dan het zwaardere zand en de metalen terug-

blijven. Heeft men eenige dagen zich hiermede bezig gehou-

den, dan zoeken de mijnwerkers nog de achtergeblevene groote

steenen uit, waarbij het dikwerf gebeurt, dat aanmerkelijke stuk-

ken goud gevonden worden. Zoodra dit is afgeloopen , haalt

men groote houten bakken voor den dag, vult deze met het

achtergeblevene zand aan en wascht het, terwijl men aan den

bak eene draaijende beweging geeft, in water af, zoodat ten

laatste op den bodem van dezen bak een zwaar en grijs goud-

houdend zand terugblijft , hetwelk alsdan met eenige meer-

dere zorg nogmaals gewasschen en zoo van het grootste

gedeelte der vreemde zelfstandigheden bevrijd wordt , terwijl

het goud grootendeeis terug blijft. Dit aldus verkregen goud

wordt nu in eene kom gedaan, in welke het door mid-

del van water en schuins houden afgespoeld wordt. Aan het

boveneinde der gracht begonnen zijnde, gaan de werklieden

steeds achteruit gaande met hunnen arbeid voort, tot dat zij

op die plaats der gracht gekomen zijn, waar zij met eene
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mand gesloten is. Hier aangekomen maken zij de sluis digt,

vullen de gracht op nieuw met aarde en herhalen verder

den beschreven' arbeid.

Bij grootere mijnwerken maakt men de gracht in de tanah

pedoekan, zooals de beneden de passir voorkomende bedding

genoemd wordt, en wel van twee voeten breedte en gelijke

diepte, jn welke vervolgens de meer goudhoudende en reeds

gewasschen grond verzameld wordt om daarna onder opzigt

van den eigenaar der mijn voor goed gewasschen te worden.

Bij deze laatste bewerking is mede aanwezig een mandoor, door

den naastbijzijnden posthouder gezonden, die voornamelijk erop

letten moet, hoe groot het bedrag van het gevondene goud is en o

hetgeen aan het gouvernement afgeleverd wordt wel in de ver-

houding van Vjo tot de gevondene hoeveelheid staat. Behalve

deze uitzondering blijven de overige werkzaamheden dezelfde»

Het gevonden goud wordt ten laatste nog eens gewasschen ,

boven vuur of in de zon gedroogd en door een stuk mag-

neetijzer volkomen gezuiverd. Heeft men nu op de boven be-

schrevene wijze een dusdanig aardblok uitgewasschen dan be-

gint men aan een tweede, vervolgens aan een derde enz. Is de

winst te klein, dan Iaat men ze liggen en vervolgt het werk

bij een volgend en gaat hiermede zoo lang voort als het de

moeite beloont en het water in genoegzame hoeveelheid naar

de plaats der ontginning kan aangevoerd worden. Ontbreekt

een van deze voorwaarden , dan zoekt men andere plaatsen op.

Zooals reeds aangemerkt is , gaat het voorkomen van het

goud met verschillende vermengingen van andere metalen ge-

paard: zoo komt het tePlayhari, waar tegenwoordig het goud

zoeken alleen door inlanders en wel in het klein gedreven

wordt , vermengd met platina , kwik en diamanten voor. Te

Katapan, door de Chinezen verlaten en evenzoo uitsluitend

door inlanders bewerkt, vindt men het evenzoo met kwik en

platina vermengd en wel van het laatstgenoemde metaal in de

verhouding van V, der gevondene hoeveelheid goud. Te Soen-

gi matjan , op dezen oogenblik de grootste mijn , bedraagt

het platina, zoowel als van vier in den omtrek liggende
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kleinere mijnen , nog '/^o van de gevondene hoeveelheid goud.

Aan de Sg. Karang inlang , Sg. Buloe api en bij de5^. Pi-

nang in de Vorstenlanden , verschijnt het onder gelijke om-

standigheden als te Plaijhari; alleen het kwik ontbreekt. In

zeer hoog of zeer laag gelegene mijnen vindt men het goud ge-

heel onvermengd, zooals te Pontain, Sakatoela, Pantjior, Poeloe-

Nangka , Tapiras , Tisihankal , Battang en aan den Goenocng

Kramean , Ambawang enz.

Opbrengst aan goud in verband met den besteden

tijd en verschillende waarde van hetzelve.

De winst, welke het ontginnen van mijnen oplevert , is zeer

verschillend en dikwerf gebeurt het, dat de eigenaar reeds

een paar duizend guldens uitgegeven heeft, alvorens hij met

eenige zekerheid op de terugverkrijging van zijn aangewend

kapitaal en eenige interest rekenen kan. Behalve andere tegen-

spoeden , zijn voornamelijk het tegenvallen van den te be-

werken grond en gebrek aan genoegzamen toevoer van wa-

ter , de twee voornaamste wisselvalligheden , waaraan de ei-

genaars van mijnen blootgesteld zijn.

Wat aangaat de massa en de waarde van het gevonden

goud , verkregen in eene zekere tijdruimte , heb ik gelegen-

heid gehad , het volgende op te merken. Op alle plaatsen waar

het goudgraven door de inlanders geschiedt en dus de eerst

aangegevene wijze van werken gevolgd wordt , kan men

aannemen, dat twee personen bij gemiddelden rijkdom van den

grond , binnen de 6—8 uren eene hoeveelheid stofgoud verza-

melen, in gewigt gelijk aan 1— 1| duit, terwijl bij rijke gron-

den zulks tot 3| a 4 duiten stijgen kan. Stelt men dit gewigt

aan stofgoud in verband met den prijs , dan kan men aanne-

men, dat in het eerste geval van 5—7 gulden en in het laatste

van 15—20 gulden aan waarde verkregen wordt. Het is even-

wel moeijelijk eenen juisten maatstaf hieromtrent aan te ge-

ven , omdat te vele invloeden , zooals gebrek aan water in de

drooge mocsson en aanhoudende regens in de natte moesson^

hierop afwisselend inwerken.



Wat betreft de opbrengst der mijnen bij eene bewerking,

zooals die, welke door de Ciiinezen gevolgd wordt , zal ik hier

eenige voorbeelden aanhalen , waaruit het gezamenlijke bedrag

van eenigen dezer mijnen, bij gelijken en aanhoudenden rijkdom

der gronden, kan opgemaakt worden.

Eene der rijkste is op dezen oogenblik de mijn Pontain ,

gelegen aan de oostzijde van den Goenoeng Pomatton helarang

of Pedakkan benaziw ; zij is tevens de hoogst liggende van alle mij-

nen, zijnde hare hoogte 1156 voeten boven de oppervlakte der zee.

Alhier was het bedrag als volgt:

Van den in de gracht geworpen grond, werd door twee

personen aan goud gewasschen,

in 1 uur 2 min. , een gewigt — 8 duiten.

,, 1 ,, o ,, • • . . ^ j ,,

5» 1 J> "5 J» • • • • —
»

*J ?ƒ

Totaal „ 3 „ 10 „ . . . . - 23 „

Eene hoeveeliieid goud, in gewigt overeenkomende met bo-

vengenoemde 23 duiten staat gelijk l^is tail , en een tail goud

heeft eene waarde van ƒ 120 ; alzoo werd in 3 uren en 10

minuten voor f 153,33 aan goud verzameld.

Van deze mijn kan men aannemen , dat zij gedurende zes

maanden, dus ongeveer 180 dagen, bewerkt wordt; van

dit getal gaat echter een rustdag per week af, zoodat men in

het geheel 156 werkdagen over houdt. De berekening is nu

zeer eenvoudig, wanneer men slechts in het oog houdt, dat drie

uren eene halve werkdag is; dat voorts een gewigt aan goud, over-

eenstemmende met de zwaarte van 18 duiten, gelijk staat mej

een tail , en dit laatste met f 120 betaald w^ordfc ; men ver-

krijgt nu :

156 halve werkdagen x 23 duiten gewigt aan goud s3
35|3<i.u.n

199 ^gjj x/120;:^ ƒ23,880 kopers ƒ 19,900 zilver.

Thans de onkosten aan het ontginnen der mijn verbonden

nagaande en dat zoo wel aan personeel als materieel , zoo

stelt men zulks in eene maand als volgt

;
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a. aan hoofdgeld .... / 4,80

b. aan een mandoer .... 12,00

c. aan acht werklieden . . . 64,00

d. aan rijst en werjduigen . . . 16,00

In een maand aan onkosten . . f 96,80

Dus in zes maanden aan onkosten . . /' 580,80

Opbrengst aan goud in zes maanden . f 19,900,00

Onkosten der ontginning . . . a 580,80

Over aan zuivere winst . . . /" 19319,20

Al brengt men bij het beschouwen dezer berekening ook in

het midden, dat de opbrengst van den aangenomen maatstaf

(a 23 duiten gewigt goud in drie uren), onmogelijk altijd

even groot kan zijn , dan wordt zulks toch ruim opgewogen

,

doordien deze maatstaf slechts over een'' halven tverkdag :=; o

uren gaat en dus slechts de helft van den tijd , waarover men

in zes maanden te beschikken heeft , als grondslag voor deze

berekening genomen is.

Aan de grootere mijn te Sg. Madja maakte ik aangaande

dit alles nog de volgende opmerkingen. Wij wogen van het

in de gracht afgewasschene konglomeraat af 50 ponden , be-

handelden het zooals opgegeven is en vonden aan stofgoud een

gewigt gelijkstaande met dat van 1^ duit. Neemt men nu

aan, dat tot het verkrijgen van dit goud tien minuten noodig

waren , zoo ziet men, dat op zijn minst in twee uren het acht-

voudige van dat gev/igt gewonnen wordt. Hiernaar verkrijgt

men 2% (1) duiten aan gewigt goud X 8 ::; 22-/3 duiten =1
en 42/3 duiten gewigt aan goud, binnen 2 uren door 4 perso-

nen verzameld.

Dit bedrag staat 200 tamelijk gelijk; de grond w^as te

voren niet bewerkt en, zooals zij voorkwam, in de gracht ge-

wasschen en dewijl men gerust stellen kan, dat de zoo even

genoemde winst zich viermalen per dag herhalen kan, zoo be-

draagt zulks i taii 42/3 duit x 4 s 5V3 tail per dag door

(1) Hoe de schrijver die in het begin 1|. duit aangeeft, nu 2|- duiten al

grondslag Yoor zijne berekening aanneemt, is niet regt duidelijk,

Eed.
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vier personen en worden dus door twintig mijnwerkers 28 '/g

tail aan goud bij genoegzamen en aanhoudenden toevoer van

van water en geëvenredigden rijkdom van den grond, per dag

verzameld. Nog binnen kort werd op deze wijze binnen drie

dagen 154 tail aan stofgoud verkregen.

Te Poeloe Nangka was het bedrag aan stofgoud slechts V3

bij gelijke volumina grond als te Madja. Het is zeker, dat bij

een regelmatiger bestuur der mijnen , het goudbedrag veel

grooter en het gouvernement eene meerdere winst verkrijgen

zoude , indien dit het regt om goud te mogen wasschen aan

partikulieren verpachtte. Er bestaan wel is waar bepalingen,

dat bij de ontginning van grootere mijnen, aan den posthou-

der kennis moet worden gegeven, wanneer goud zal worden

gewasschen en zelfs bestaat er tegen de overtreding dezer

wet eene boete , maar wie kan beslissen , wat een veertigtal

palen verder , waar eiken dag door verschillende personen

gearbeid word, voorvalt. De slotsom ten deze is, dat, in

aanmerking genomen den bekenden rijkdom aan goud der

gronden van Borneo , het gouvernement stellig het dubbele

van het goud, dat het tegenwoordig verkrijgt, ontvangen moest.

Het gezamenlijke bedrag van het door de Chinezen gevondene

goud , bedraagt volgens opgave omtrent 300 tail ; ook deze

opgave is bepaaldelijk te min.

De hoedanigheid van het goud is zeer verschillende en de

meerdere of mindere waarde van het karaatgehalte van het

goud eeniger mijnen volgt volgens onderstaande regehng op

elkander, als: 1 Playhari, Ambawang. 2 Eatapan. 3 de oude mijn

van Priangan. 4 Madja en omstreken. 5 Pontain. 6 Nangka.

7 Tapiras, Tisibankal. 8 Battong en Pantjior bij Baroe. 9

Sg. Langat.

Het goud uit de vorstenlanden Sg. Karang intang en Sg.

Batoe api heeft een gelijk nummer in waarde als dat van

Battong. Het goud van boven Koelar komende is nog beter

dan dat van Pas^ir en staat bovenaan, evenals dat, hetwelk

uit de Doesson- en Daijaksche landen bij Langat verkregen

wordt.



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

VAN

EËNIGE OP JAVA VOORKOMENDE MINERALE WATEREN.

DOOR

(Vervolg van Jaarg. I).

Warme bronnen te Tjiratjas in de residentie

Krawang.

In de 3^ aflevGring den 3en Jaargang van het Natuur- en

Geneeskundig Archief voor Nederlandsch Indië is het volgende

omtrent deze bronnen reeds publiek gemaakt (bladz. 451).

„ Tjiratjas. De heeren Blume en Valgk gaven in 1824 reeds

„ eene beschrijving dezer bronnen, uit welke wij (1), naar eene

„ kopie van den heer Stauffenbeil, het volgende ontleenen. Deze

„ wellen liggen in de nabijheid van de kleine dessa Tjiratjas,

„ circa 3 palen ter noordoosten van Wanajassa , en wel in

„ in eene vallei , die door zacht hellende heuvels is inge-

„ sloten. De Inlanders kenden dezelve reeds lang en maakten

„ er gebruik van in rheumatismen en huiduitslagen. Velen

„komen op geringen afstand van elkander uit eenen kleiach-

„ tigen grond in het laagste gedeelte van het dal op ; ande-

„ren zelfs uit de bedding eener beek, die deze vruchtbare

(1) De Redaktie vaa genoemd Tijdschrift.

II.
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„dreven doorstroomt. Het water der warme bronnen is in

„het begin helder, wordt bij verkoeling troebel, met een

5, witachtig vlies overtogen en scheidt een geelachtig bezinksel

„af; de reuk is bij sommigen, vooral des avonds, min of

„meer zwavelachtig en walgelijk. In 16 oneen water eener

j, bron vond men de volgende bestanddeelen: V,o grein kool-

„ zuur Ijzer, 7 grein koolzure kalkaarde , S grein koolzure bitter

-

„ aarde (1), 5 grein zwavelzure kalkaarde en vermoedelijk een

„ weinig kleiaarde en eene harsachtige zelfstandigheid. De hoe-

„ veelheden koolzuur en zwavelwaterstofgas lieten zich moeije-

„ lijk bepalen."

Toen ik den 17den Oetober 1850 de boven bedoelde valloj

in gezelschap der heeren Van den Boogaard en Dr. Bleeker

bezocht, vond ik ongeveer in het midden derzelve de voor-

naamste warme bron in eenc kom met trachietsteencn opge-

damd van ongeveer 6 voeten diameter en 2 tot 2V2 voeten

diepte. De bron, 1436 Bijnl. voeten boven de oppervlakte

der zee gelegen, in de nabijheid der rivier Tjibinong, die deze

vallei doorstroomt , was met een houten hekje omgeven ten

einde haar eenigzins voor buffels te beveiligen.

De barometer tot 0^ temp. en den standaard herleid, wees

s' middags 12 uur 0,721i meter; de temperatuur der lucht was

300 G. en die van de bron 38,9° C. = 102» F. (2).

Het mineraalwater was in de bron grootendeels bedekt met

een wit vlies en met eene groene konfervenachtige zelfstandig-

heid, die doordrongen was van uit het water afgezonderde kool-

zure aarden. Deze zelfstandigheid met water, dat eenige drop-

pels zoutzuur bevatte , behandeld , werd geelachtig van kleur,

en kleurde het water violet. Gedurende het gloeijen ontwik-

kelde deze zelfstandigheid betrekkelijk veel ammonia.

(1) Koolzure aluinaarde in het origineel, hetwelk blijkbaar eene schrijf-'

fout is.

(2) De opgave van de temperatuur der bron heb ik te dankeu aan wijlen i

den heer Staufpesbeil. De bepaling van mij was na de terugkomst et^l

Batavia zoek geraakt.
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Het vlies van de oppervlakte van het water afgenomen zijnde,

vertoonde het water zich niet geheel helder, vermits een zeer

fijn praecipitaat daarin verdeeld bleef.

Hevige gasontwikkelingen hebben op verschillende punten

in de bron plaats , waardoor het water een meer of min ko-

kend aanzien 'verkrijgt. Volgens aan de bron genomen proe-

ven bestonden deze gassen uit bijna geheel zuiver koolzuur-

gas (96,7 volumen-procenten , de rest was dampkringslucht en

waterdamp).

De smaak van het water is flaauw , de reuk onbeduidend

,

het soortelijke gewigt bij 28^ C. ^ 1,0022.

Biaauw lakmoespapier werd in de wel rood, in de lucht

echter spoedig weder biaauw gekleurd; rood lakmoespapier

werd blijvend biaauw gekleurd.

Bij koking werd het water troebel ; onder ontwikkeling van

koolzuurgas vormde zich een witachtig praecipitaat; dit tot droog

wordens toe uitgedampt , bleef een wit , weinig hygroskopisch

zout over, hetwelk na gloeijing eenigzins donkerder van kleur

werd. Dit zout met gedestilleerd water behandeld en gefiltreerd

zijnde, verkreeg men een filtraat van alkalische reaktie en

zwak alkalischen smaak, hetwelk volgens een kwalitatief on-

derzoek bleek te bevatten, Potassium, Sodium , Chlorium en

Koolzuur en naauwelijks zigtbare sporen van Jodium. Het in

gedestilleerd water onoplosbare gedeelte van het zout bevatte

Kieselaarde. Aluinaarde, IJzeroxyde, Kalkaarde , Bitteraarde

en Koolzuur.

Kwantitatieve analyse.

Het hiertoe gediend hebbende mineraalwater was in goed

geslotene flesschen mede naar Batavia genomen. De analijse ge-

schiedde in de maand November. Men kon aannemen, dat

het zuiver en ongemengd mineraalwater geweest was, vermits

er in een tijdsverloop van 5 maanden te voren in de omstre-

ken van Tengeragong geen regen van belang gevallen was.

De proeven tot bepaling der totale hoeveelheid koolzuurgas

werden , voor zooveel noodig , aan de bron bewerkstelligd.
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i. Bepaling der Vaste deelen.

130,252 grm. water gaven 0,283 grm. zout;

100 grm. dus 0,20192 grm. zout, waarvan in water

oplosbaar zijn 0,07548 grm. en

onoplosbaar 0,12644 „

2. Bei)aling van het Chlorium.

260,504 grm. water met salpeterzuur en salpeterzuurzilver-

oxyde behandeld, gaven 0,288 grm. chloorzilver, bevattende

0,07105 grm. chlorium.

100 grm. water dus 0,026761 grm. Chlorium.

3. Bepaling der Koolzure Soda.

De in water oplosbare zouten van 130,252 grm. water met

chloorbaryum behandeld, het praecipitaat, gewasschen, in zout-

zuurhoudend water opgelost en het filtraat met zwavelzure

soda ontleed , gaven 0,083 grm. zwavelzure barietaarde , be-

antwoordende aan 0,037907 grm. walervrije Koolzure soda.

100 grm. water dus 0,029103 grm., bevattende 0,012019

grm. koolzuur.

Bepaling van het Chloorpotassium.

130,252 grm. water tot droogwordens toe uitgedampt , het

zout eenigzins verhit, met gedestilleerd water opgenomen

gefiltreerd , chloorplatina bijgevoegd , bij zacht vuur uitge-

dampt, en met wijngeest behandeld, gaven 0,043 grm. chloorpla-

tina-chloorpotassium, bevattende 0,01315 grm. Chloorpotassium.

100 grm. water dus 0,010096 grm. , waarin 0,004792 grm.

chlorium.

5. Bepaling van het Chloorsodium.

De geheele hoeveelheid Chlorium in 100 grm. water is

volgens 2 s 0,026761 grm.; aan het potassium is gebonden

4 =3 0,004792 grm. , afgetrokken , blijft 0,021969

grm ; gevende 0,036406 grm. Chloorsodium
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6. Kontrók.

De oplosbare zouleii in 100 grm. waler bedroegen volgens

1 =; 0,07548 grm ; de afzonderlijke bepaling gaf

Koolzure soda ..... 0,029103 grm.

Chloorpolassium . . . . 0,010090 „

„ sodium ..... 0,036406 „

0,075605

7. Bepaling der Kieselaarde.

460 grm. water uigedampt., het zout gegloeid, met zout-

zuurhbudend water, waarbij eenige droppels salpeterzuur ge-

voegd waren, gekookt , gaven 0,058 grm. gegloeide Kieselaarde,

100 grm. water dus 0,012609 grm.

8. Bepaling der Aluinaarde

Het filtraat der kieselaarde met chloorammonium en ammo-

nia behandeld, gaf 0,0043 grm. gegloeide aluinaarde, welke

met zoutzuur en eenige droppels salpeterzuur gekookt, ver-

volgens met overmaat van potassa-oplossing behandeld, 0,0004

grm. gegloeid ijzeroxyde bleek te bevatten.

De zuivere Aluinaarde bedroeg dus 0,0039 grm.

100 grm. water dus 0,0008478 grm.

9. Bepaling van het Koolzuur IJzerprotoxijde.

Volgens 8 bevatten 460 grm. water 0,0004 grm. ijzeroxijde;

100 grm. water dus 0,000087 grm. ; beantwoordende aan

0,000127 grm. Koolzuur ijzerprotoxijde , bevattende 0,000049

koolzuur.

10. Bepaling der Koolzure Kalkaarde.

Het filtraat der aluinaarde met oxalas ammoniae behandeld,

gaf 0,457 grm. bij 100» G. gedroogde oxalas calcis , beant-

woordende aan 0,31113 grm. koolzure kalkaarde.

100 grm, water bevatten dus 0,067638 grm. Koolzure kalk-

aarde, waarin 0,029477 grm. koolzuur.
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li. Bepaling der Koolzure BiUeraarde.

Uit het filtraat van het oxalas calcis stelde men 0,602 grm=

phosphorzure bitteraarde-ammonia daar ; waarvan 0,570 grm.

door gloeijing 0,271 grm. phosphorzure bilteraarde gaven; dus

0,602 grm. =: 0,28622 grm.

100 grm. water beantwoorden dus aan 0,06222 grm. phos-

phorzure bitteraarde, waarin 0,022816 grm. bitteraarde, ge-

vende Tnet 0,02'^287 grm. koolzuur 0,047103 grm. Koolzure

bitteraarde.

12. Kontróle.

De in water onoplosbare deeien der vaste doelen in 100 grm.

water bedroegen volgens 1 = 0,126-U grm.; de afzonderlijke

bepaling gaf voor.

Kieselaarde ... . = 0,012600 grm.

Aluinaarde

Koolzuur ijzerproloxijde

Koolzure kalkaardc

' bitteraarde

= 0,0008478 „

= 0,000127 „

= 0,067638 „

= 0,047103 „

0,1283248 „

13. Bepaling van het Koolzuur.

130 grm. uit de bron genomen water onmiddelijk met chloor-

calcium en ammonia behandeld , gaven 0,.597 grm. koolzure

aarden. Hiervan gaven

lo. 0,1.50 grm. in een cylinderglas boven kwik met zout-

zuur behandeld , 35,3 kub. c. koolzuurgas , gemeten bij 30» C.

temp. 0,759 m. druk en 30 - 29,4 psychrometerstand ,
gelijk

30,552 kub. c. tot Oo temp. en 0,760 meter druk herleid

droog koolzuurgas.

0,597 grm. koolzure aarde dus 121,6 C. C.

2o. 0,200 grm. koolzure aarde gaven onder dezelfde omstan-

digheden als sub 1 vermeld is 46,2 kub. c. , of 39,986 kub. c.

droog koolzuurgas bij Oo temp. en 0,76 meter druk; gelijk aan
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119,30 C. C. voor 0,597 grm. koolzure aarde.

1 - 121,6 C. C.

volgens 2 :=! 119,36 „

Dus volgens

gemiddeld ,=: 120,48 ,, ^ 0,23872 grm. Kool-

zuurgas.

100 grm. water bevatten dus 0,18363 grm.

aan de soda is gebonden . . =: 0,012019 grm.

„ „ kal kaard e . . . =0,029477 „

„ „ bitteraarde . . . =0,024287 „

„ het ijzerprotoxijde , . . =0,000049 „

Te zamen z= 0,065832 „ en

afgetrokken van de totale boeveelheid koolzuur, blijft 0,1 17798

grm. vrij koolzuurgas zz 59,452 kub. c. bij Oo temp. en 0,76 m=

druk of 71,526 kub. c. bij 38,9» C. temp. en 0,7214 meter druk

(druk en temperatuur waarin de minerale bron verkeert).

Resultaat.

100 grm. water

Chloorpotassium

sodium

Koolzure soda

' kalkaarde .

bitteraarde .

' ijzerprotoxijde

Kieselaarde

Aluinaarde

bevatten grm.

0,010096

0,036406

0,029103

0,067638

0,047103

0,000127

0,000847

Totaal der vaste deelen . 0,203929

Vrij koolzuur (71,526 G. C.) . . 0,117798

Totaal. 0,321727

en de volgende niet kwantitatief bepaalbare stoffen:

Joodpotassium.

Organische zelfstandigheden.

Dit water heeft eenige overeenkomst met het water van Pe-

lantoengan in de residentie Samarang ; het bevat echter min-
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der vaste bestanddeelen. Daarbij komt , dat het chloorsodium

en het gehalte aan koolzuur ijzerprotoxijde veel geringer en het^

gehalte aan koolzure kalkaarde en kieselaarde veel grooter is; d(

Meselaarde is in betrekkelijk groote hoeveelheid in dit mine^

raalwater bevat.

De hoeveelheid water , die deze bron oplevert , is vrij aan-

merkelijk. Ik heb die hoeveelheid niet kunnen bepalen

,

omdat de bron niet doelmatig ingedijkt is en het opkomende

water , voor dat het van boven door een bamboezen gootje af

kan loopen , voor een groot gedeelte door de trachietrolstee-

nen doorzijpelt. Approximatief levert deze bron 2^ Ned. kan-

nen water per minuut.

Warme bronnen Ajer Batoe Kapor in de residentie

Krawang.

Deze bronnen zijn gelegen 1099 Rijnl. voeten boven de op-

pervlakte der zee , niet ver van eenen fraaijen waterval , ge-

vormd door de uitwatering van het riviertje Tjinanga in de

rivier Tjiassem , omtrent 80 voeten hooger dan de bedding

der rivier, in een ravijntje, 4 palen noordoostelijk van Tenger-

agong.

Langs den korten afstand van den waterval tot bij de mi-

nerale bronnen , vindt men eene betrekkelijk groote hoeveelheid

kalksediment afgezet
, gedeeltelijk van kristalhnischen, gedeelte-

lijk van meer mergelachtigen vorm. Het mineraalwater, het-

welk zich in het ravijntje met het water der rivier Tjinanga

mengt, zet gedurende zijnen afloop dit mineraal af.

Do hoofdwei, die door de zorg van den heer Hofland door

een bamboezen huisje met dak voor den regen beveihgd is, stelt

een vierkant met hout afgeschut bekken daar van ongeveer 8 voeten

iengte en breedte, waarin op verschillende plaatsen onder ontwik-

keling van koolzuurgas het mineraalwater opborrelt. Niet ver van

deze hoofdwei, bevinden zich nog andere wellen met opbor-

relend water , hetwelk betrekkelijk rijk aan koolzuurgas is en

ontledend op de onderliggende aardlaag inwerkt, waardoor
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oono aanmerkelijke roodachtige bedding gevormd is , hoewel

h(!t mineraalwater slectits sporen van ijzoroxydc, hcvat.

De tumpcratuur der hoofdwei vond ik den 22slcn Oktober

1830 'savonds 5»/^ uur 10(),7« F. - 41,5o C. terwijl de tem-

peratuur der lucht op datzellde tijdstip 23,28" C. bedroeg. De

tot 0^ herleide barometerstand was 0,7288 meter.

Smaak van het water prikkelend, uiterst weinig zamentrck-

kcnd; reuk onbeduidend; soortelijk gewigt bij 27"^ C. 1,00143.

De hoeveelheid water, die deze bron oplevert, is vrij aan-

merkelijk. Volgens den heer Stauffenbf.il, (Natuur- en Gcncesk.

Archief III, bladz. VjO) zoude men alle 5 minuten cene gewone

badkuip daai'mede kunnen vullen.

Dampt men het mineraalwater uit, dan wordt het troebel onder

ontwikkeling van koolzuurgas. Er blijft een wit zout over , het-

welk door gloeijen iets donkerder van kleur wordt. Met gedestil-

leerd water behandeld, verkreeg men eene vloeistof, die Soda, Po-

tassa , CIdorium , Koolzuur en sporen van Zwavelzuur heydiUc.

Het in gedestilleerd water onoplosbare gedeelte bevatte Kiesel-

aarde, Kalkaarde , Bitteraarde en Aluinaarde met sporen van

IJzerox§de. Bovendien bevat het water nog Vrij koolzuurgas

en Organische stoffen.

Kwantitatieve analijse.

1. Bepaling der Vaste deelen.

195,4 grm. water uitgedampt
, gaven 0,2754 grm. zout.

100 grm. water dus 0,1409^8 grm , waarvan in gedestilleerd

water oplosbaar zijn — 0,070114 en

onoplosbaar = 0,070834

2. Bepaling van het Chlorium.

130,512 grm. water gaven 0,128 grm. chloorzilver

;

100 grm. dus 0,098075 grm , waarin 0,024190 grm. Chlorium.

3. Bepaling der Koolzure Soda.

195,4 grm. water evenzoo behandeld, als bij het water van

Tjiratjas vermeld is, gaven 0,108 grm. bij 100^ C. gedroogde

zwavelzure barietaarde.
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100 grm. water dus 0,055272 grm. , beantwoordende aan

0,025213 grm Koolzure soda, waarin 0,0)0125 grm. koolzuur,

4. Bepaling van het Chloorpotassium

195,768 grm. water gaven 0,0277 grm. bij 100° C. gedroogd

chloorplatina-chloorpotassium

;

100 grm. water 0,OM 15 grm , waarin 0,001327 grm. Chloor-

potassium, bevattende 0,002054 Chlorium.

5. Bepaling van het Chloorsodium,

100 grm. water bevatten 0,021196 grm. Clilorium. Aan het

potassium is gebonden 0,002054 „ afgetrokken

blijft 0,022142 „ gevende 0,036694

grm. Chloorsodium.

6. Kontróle der in ivater oplosbare zouten.

De direkte bepaling volgens 1 gaf voor 100 grm. water

vasle deelen — 0,0701 14 grm. ; de afzonderlijke bepaling gaf

Koolzure soda (watervrij) . . ;:: 0,025213 grm.

Chloorpotassium ... — 0,004327 ,,

,, sodium ... n 0,036094 ,,

0,066264 grm

7. Bepaling der Kieselaarde.

261,024 grm. water gaven 0,034 grm. gegloeide ^/ese/aarde.

100 grm. dus 0,013026 grm.

8. Bepaling der Aluinaarde.

Uit het filtraat der kieselaarde verkreeg men 0,0008 grm»

gegloeide Aluinaarde met sporen van ijzeroxyde.

100 grm. water 0,0003065 grm.

9. Bepaling der Koohure Kalkaarde.

Uit het nitraat der aluinaarde verkreeg men 0,1115 grm,

bij 100» C. grm. gedroogde oxalas calcis , beantwoordende

aan 0,076378 grm. Koolzure kalkaarde.
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100 grm. water bevatten dus 0,029201 p;rm. koolzure kalk-

aarde, waarin 0,012875 grm. koolzuur.

10. SepaUng der Koolzure BUtcraarde.

Het filtraat 'der koolzure k alkaarde diende ter bepaling der

bitteraarde. Men verkreeg 0,10324 grm. gegloeide phosphor-

zure bitteraarde, waarin 0,037857 grm. bitteraarde, gevende

0,078153 grm. Koolzure bitteraarde.

100 grm. water bevatten dus 0,029941 grm. waarin 0^015438
grm. koolzuur.

11. Eontróle.

De kieselaarde bedraagt voor 100 grm. water =: 0,01302(3 grm.

„ aluinaarde „ „ = 0,000306 „

,, koolzure kalkaarde „ =0,^)29261 ,,

„ ~ bitteraarde „ =0,029941 „

ïe zamcn. =0,072534 „

De direkte bepaling gaf 0,070834 grm.

12. Bepaling van het Koolzuur.

220,950 grm. water met chloorcalcium en ammonia behan-

deld, gaven 0,967 grm. koolzure aarden.

Hiervan gaven 0,828 grm. bij behandeling met zoutzuur

0,362 grm. koolzuur; bijgevolg 0,967 grm. = 0,42276 grm.

Koolzuur.

100 grm. water dus 0,19134 grm.

Aan de soda is gebonden . . = 0,010425 grm.

„ „ kalkaarde . . . = 0.012875 „

„ „ bitteraarde . . . = 0,015438 „

Totaal = 0,038738 „

en afgetrokken van de geheeïe hoeveelheid , blijft 0,152602

grm. = 77,017 kub. c. bij O» temp. en 0,76 meter druk of

92,479 kub. c. bij !06,7o F. en 0,7288 meter druk.
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100 grm. water bevatten grm.

Chloorpotassium 0,001327.

sodium 0,036694.

KoolzAire soda (watervrij) . . . 0,025243.

. kalkaarde .... 0,029261.

bitteraarde .... 0,029941.

Kieselaarde 0,013026.

Aluinaarde met sporen van ijzeroxijde . 0,0003065.

Totaal der vaste doelen. 0,1387985.

Koolzuurgas (92,48 kub. c.) . . 0,152602.

en de volgende kwantitatief niet bepaalbare stoffen :

Zwavelzure potassa.

Org. zelfstandighcden.

Ook in dit water is de kieselaarde in betrekkelijk groote

hoeveelheid bevat.

Wanne bron Tjiberoehoe in de residcnlie Krawanr/.

In den Sden Jaargang, 3de aflevering van het Natuur- en Ge-

neesk-Archief v. N. I. is van deze bron gewag gemaakt.

Ik bezocht haar in gezelschap der heeren Hofland , Blkf-

KER en Van dex Boogaard den 18den Oktober 1850. Zij ligt

aan den voet des 1677 Rijnl. voeten hoogen heuvels Panja-

woeang , ruim 3 palen van Tengeragong verwijderd, noord-

westelijk van den den TanJweban pralioe en 1304 Rijnl. voeten

boven de oppervlakteder zee.

De wel is half ellipsvormig en in de rigting harer grootste

lengte ruim 2 voeten opgedamd; het water loopt daar door

eene bamboezen goot in zulk eene hoeveelheid af, dat in de

20 sekonden een Nederlandsche kan verzameld kan worden

,

dat is , 's daags 4320 Ned. kannen of misschien .5000 kannen

wanneer men de hoeveelheid water in aanmerking neemt,

welke door den dam en den grond doorzijpelt : het afloopende

mengt zich met het water der rivier Tjiberoeboe.
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De grootste lengte der wel bedraagt 10, de grootste breedte

1/|^ , en de diepte des waters gemiddeld 1^ voeten.

Het water in de wel is even als het water te Tjirafjas be-

dekt met eene groene konfervenaclitige zelfstandigheid , door-

drongen van uit het water afgezonderde koolzure aarden en

kieselaarde. In de wel gezien heeft het water eenen groen-

achtigen schijn; in een glas gedaan, vertoont het zich bijna helder;

slechts een zeer fijn wilachtig praecipitaat is daarin verdeeld ;

blijft het eenigen tijd aan de lucht blootgesteld, dan wordt

het troebelder en een wit praecipitaat zet zich op de opper-

vlakte en den bodem van het glas af.

Bijna overal in de wel heeft eene rijkelijke gasontwikke-

ling plaats , die aan het water een kokend aanzien geeft. Vol-

gens de, aan de wel genomene proeven bestond het gas uit

ruim 97 volumenprocenten koolzuur en 3 volumenprocenten

dampkringslucht en waterdamp.

De temperatuur der welwas 106,3o F. — 4l,28o C. 's mid-

dags IV2 uur, bij 90,5o F. luchttemperatuur en 0,724 meter

barometerstand.

Blaauw lakmoespapier werd, zoo lang het in de wel gehou-

den werd , roodachtig ; rood lakmoespapier werd door het

water blijvend blaauw gekleurd. Smaak van het water

prikkelend , flaauw , weinig zoutachtig ; reuk onbeduidend

zwavelwaterstofgasachtig. Soortelijk gewigt = 1,00385. Bij ko-

king wordt het water troebel , onder ontwikkeling van kool-

zuurgas.

Door het kwalitatief onderzoek zijn de volgende bestand-

deelen gevonden : Potassa , Soda , Kalkaarde , Eitteraarde ,

Kieselaarde , Chlorium , Koolzuur en sporen van Zwavelzuur

,

Aluinaarde , IJzeroxijde , Zwavelwaterstofgas en van Organische

zelfstandigheden.

Kwantitatieve analyse.

1 . Bepaling der Vaste deelen.

196,242 grm. water uitgedampt
,
gaven 0,716 grm. zout van

eene witte hier en daar graauwachtige kleur.
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100 grm. water dus 0,36486 gmn»

2. Bepaling van het CMorium.

65,414 grm. water gaven 0,282 grm. bij 100« C. gedroogd

chloorzilver

;

100 grm. water dus 0,4311 grm., waarin 0,10636 grm,

Chlorium.

3. Bepaling van het Chloorpotassium.

130,828 grm. water gaven 0,030 grm. bij lOOo G. gedroogd

ciiloorplatina-chloorpotassium.

100 grm. water dus 0,022931 grm. waarin 0,007003 grm.

Chloorpotassium , bevattende 0,003324 grm. clilorium.

4. Bepaling van het Chloorsodium.

Degeiieele hoeveeliieid chlorium in 100 grm. water is 0,10636

grm. ; na aftrek van dat , hetwelk met het potassium veree-

nigd is , blijft 0,103036 grm.
,

gevende 0,17075 grm. Chloor-

sodium.

5. Bepaling der Koolzure Soda.

130,828 grm. water evenzoo behandeld , als bij het water

van Tjiratjas vermeld is , gaven 0,299 grm. bij lOOo C. ge-

droogde zwavelzure barietaarde , beantwoordende aan 0,13686

grm. watervrije Koolzure soda.

100 grm. water dus aan 0,10461 grm. koolzure soda , waar-

in 0,04320 grm. koolzuur.

6. Bepaling der Kieselaarde.

196,242 grm. water gaven 0,0235 grm. gegloeide iïïe^e/aarc^e.

100 grm. water dus 0,011975 grm.

7. Bepaling der Koolzure Ealkaarde.

Uit het filtraat der kieselaarde verkreeg men op bekende

wijze oxalas calcis, bij lOOo G. gedroogd 0,111 grm. wegende.

100 grm. water beantwoorden dus aan 0,056563 grm.
;
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waarin 0,021(395 grm. kalkajirdc
, guvcndc met

0,017017 „ koolzuur.

0,038742 „ Koolzure kalkaarde.

8. Bepaling der Koolzure Büteruarde.

Uit het filtraat van het oxalas calcis , verkreeg men bij lO()o

C. gedroogde phosphorzurc bitteraarde-ammonia, wegende 0,160

grm.

100 grm. water beantwoorden dus aan 0,081532 grm.; ge-

gloeid- bleven 0,052 grm. phosphorzure bitteraarde , waarin

0,019053 grm, bitteraarde
,
gevende met

0,020328 „ koolzuur.

0,039381 ,y Koolzure bitteraarde.

9. Bepaling van het Koolzuur.

130,8 grm. versch uit de bron genomen mineraalwater wer-

den onmiddelijk met chloorcalcium en ammonia behandeld, het

gevormde praecipitaat gewasschen en bij lOÜo C. gedroogd. Het

woog 0,654 grm.

Het koolzuur werd in een kahapparaatje gewogen, waaruit

bleek, dat deze 0,654 grm. koolzure aarden 0,21719 grm,

koolzuur bevatten.

100 grm. water dus 0,16605 grm.

Aan de soda is gebonden 0,04320 grm.

„ „ kalkaarde „ 0,017047 „

5, „ bitteraarde „ 0,020338 „

0,080575 grm.; afgetrokken

van de geheele hoeveelheid , blijft 0,0S5475 grm. koolzuur-

gas s 43,1387 kub. c. bij O» temp. en 0,76 meter druk of

52,106 kub. c. bij 4l,28o C.temp. en 0,724 meter druk (druk en

temp. der minerale bron).
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100 grm. water

Chlooi'potassium

sodium

Koolzure soda (watervrij)

kalkaarde

bitteraarde

Kieselaarde

Resultaat.

bevatten grm.

0,007003

0,17075

0,10461

0,038712

0,039381

0,011975

Totaal der vaste deelen = 0,372461

Koolzuurgas =: (52,106 kub. c.) = 0,085475

En de volgende kwantitatief niet bepaalbare sloffen.

Zwavelzure potassa.

Koolzuur ijzerprotoxijde.

Aluinaarde.

Zwavel waterstofgas.

Org. zelfstandigliedcn.

Dit water heeft dus groote overeenkomst met dat der bron

Tjiraljas en Baloe kapor.



DERDE BIJDRAGE
TOT DE KENNIS DER

ICIiTHYOLOGïSCIIE FAUNA VAN BORNEO,

MET BESCHRIJVING VAN EENIGE NIEUWE SOORTEN ^

VAN ZOETWATERVISSCHEN

DOOR

a9p. W. S El IE BS M.KM.

Ook deze derde ichthyologische bijdrage belreffende Borneo

heeft de wetenschap te danken aan den ijver , waarmede de

heer J. Wolff de rijkdommen der zoete wateren van zuidoos-

telijk Borneo verzamelt en aan de belangelooze welwillendheid,

waarmede hij die verzamelingen aan mij afstaat. Zonder dezen

wetenschappelijken zin van den heer Wolff , zou de ichthyolo-

gische kennis van Borneo naauwelijks noemenswaardig zijn ,

terwijl de wetenschap thans reeds kennis draagt van meer dan

60 , veelal merkwaardige soorten ,
grootendeels levende in

de zoete wateren van dit in zoo talrijke opzigten merkwaar-

dige eiland.

De derde verzameling Borneosche visschen , mij door den

heer Wolff toegezonden, bestaat uit de hieronder genoemde 23

soorten.

't. Catopra fasciaia Blkr.

2. Ambassis Jj^ol/lii Blkr.

ó. Polynemus longifilis CY.

4. Corvina Wolfjii Blkr.

5. Lobotes hexazona Blkr.

6. Scatophagm argus CV.

7. Toxotes jaculator CV.

8. Mastacembelus enjthrotaenia Blkr,

lï. 4



9. Apocnjptes macrolepis Blkr.

10. Silurus apogon Blkr.

//. „ cryptopterus Blkr.

i2. Pangasius macronema Blkr.

io. Ketengus typus Blkr.

14. Arius borneënsis Blkr.

U. Systomus triincatus Blkr. =: Earbus truncatus ^Ikr

i6. Rohita vittata CV.

/7. Hemiramphus borneënsis Blkr.

i8. Engraulis melanochir Blkr.

19. Coïlia borneënsis Blkr.

^0. Plagusia microlepis Blkr.

21. Ophiurus hypseïopterus Blkr.

22. Tetrabranchus microphthalmus Blkr.

^J. Syngnathus boaja Blkr.

Van deze soorten bevonden zich bij de 2 eerste Borneosche

verzamelingen reeds No. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17

en 23, dus 12, terwijl de overige 11 soorten nieuw zijn voor

de fauna van Borneo , waarvan 9 tevens nieuw voor de we-

tenschap. Van deze 9 nieuwe soorten beschreef ik in dit tijd-

schrift reeds Plagusia microlepis Blkr. , welke onder alle be-

kende soorten van Plagusia merkwaardig is wegens hare kleine

schubben , terwijl ik de korte beschrijving van Coïlia borneën-

sis reeds kortelijk mededeelde in mijne kortelings van de pers

gekomene „Bijdrage tot de kennis . der Haringachtige visschen

van den Soenda-Mohikschen ArchipeV»

Het aantal soorten , mij thans van Borneo bekend, bedraagt

78, t. w.

4. Lates nobilis CV.

2. Ambassis Wolffn Blkr.

5. Catopra fasciata Blkr.

4. Polynemus longifilis CV.

5. Platijcephalus insidiator BI.

6. OColithus borneënsis Blkr.

7. Corvina trackycepkalus Blkr.
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6". Corvina Wolffii Blkr.

9. Loboles hexazona Blkr.

10. Scalophagus argus CV.

//, Toxotes jacukitor CV.

/5. Anabas scandens CV.

^o. Helostoma Temminckii K. v. H.

/4. Osphromenus olfax Commers.

ƒ5. Trichopus trichopterus CV.

i6. „ striatus lilkr.

/7. Beftó anabatotdes Blkr.

/S. OphicepJiahis striatus Blkr.

/^. „ pleurophtliaimus Blkr.

^ö, „ /iicms K. V. H.

2/. j, mkropeltes K. v. H.

;^^. Equula ensifera CV,

^5'. Amphacanthus marmoratus CV.

^4. Mastacembelus erythrotaenia Blkr,

:^5. Apocryptes macrolepis Blkr.

:2ff. „ changua CV.

^7. Gobius borneënsis Blkr.

^5. „ /^oMms cv.

J^^. Periophthahnus borneënsis Blkr.

Jö. Boleophthalmus Boddaertü CV.

J/. Eleotris melanostigma Blkr.

o5. „ !F'o///'üï Blkr.

oJ. Philypnoïdes surakartensis Blkr.

5^4. Glyphisodon modestus M. Schl.

5^5. „ unimaculatus CV.

5tf. Süurus apogon Blkr.

5^7. „ cryptopterus Blkr.

5'5. Bagrus nemurus CV.

55. Pangasius macronema Blkr.

4ö. Eetengus typus Blkr.

4/. j4nMS borneënsis Blkr.

4.2. Clarias punctatus CV.

43^. Barbus melanopterus Blkr.
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44. Earbus ? kalopterus Bikr.

43. Systonius truncatus BIkr. =5 Barbas truncatus Blkr.

46. „ microlepis Bikr. •^ „ microiep is BIkr.

47. Dangila spiïurus Blkr.

48. Rohita Easseltii CV.

49. „ vittata CY.

5Ö. Leuciscus kalochroma Blkr.

5/. ,, dusonensis Blkr.

5^. „ uranoscopus Blkr.

^J. Belone caudimacula CV.

5^. Eemiramphus borneënsis Blkr.

5i5. Panchax tnelanotopterus Blkr.

5tf. Luciocephahcs pulcher Blkr.

57. Aperioptiis pictorim Richards.

55. P«//owa Grayana CV.?

5P, Clupeo'ides borneënsis Blkr.

^ö. i4/o2«a fo/2 CV.

6/. Engraulis crocodilus Blkr.

ö^. „ mdanocMr Blkr.

öJ. Coï/m borneënsis Blkr.

5<^. Ostsoglossum formosumlil. Schl.

ffo. So^ea ommatura Richards.

öö. Achiroïdes melanorhynchos Blkr.

67. Plagusia microlepis Blkr.

65. Ophiurus hypselopterus Blkr.

65. Muraena bullata Richards.

7Ö. Tetrabranchus microphthalmvs Blkr.

7/. Tetrabdon potamophilus Blkr.

75. „ modestus Blkr.

75^. „ naritus Richards.

74. Triacanthus biacideatus Cuv.

75. Syngnathus boaja Blkr.

76. Sphyrna Blochii M. H.

77. Pteroplatea micrura M. H.

75. Amphioxus Bekheri Gray.

Tan de nieuwe soorten der aan het hoofd dezer bijdrage
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bedoelde verzameling behooren er twee tot nog onbeschrc-

'"^ne g<!s!achten, t. w. Catopra fasciata Blkr. en Tdrabranchus

•icrophthalmus Blkr.

Catopra Blkr. is een geslacht, hetwelk na verwant is aan

Nandtis CV. en voor de zoete wateren van Eorneo en Java

schijnt te zijn, wat Nandus is voor de zoete wateren van het

vasteland van zuidoostelijk Azië. Dit geslacht heeft met Nan-

dus gemeen, de afgebroken zijlijn, het getand zijn van het prae-

operkel en van de tusschen- en onderkaaks-, ploeg-, tong-,

gehemelte- en vleugelbeenderen, doch verschilt er van door-

dien de ploeg- en vleugelbeenstanden korrelachtig zijn en in

langwerpige breede groepen geplaatst, terwijl bovendien de

onderoogkuilsbeenderen getand zijn en het operkel twee platte

doch sterke en scherpe doornen bezit. Den naam Catopra

heb ik genomen naar het Maleische woord Kaioprak, den iii-

landschen naam van Catopra nandoïdes Blkr. van Java.

Wat de soorten betreft , is het volgende hier aan te teekenen.

Catopra fasciata is de tweede soort van Catopra , w^elke

mij bekend is geworden.

!n de zoete wateren van Batavia leeft insgelijks eene soorfe

van Catopra , welke ik noem Catopra nandoïdes en die zich,

behalve door andere kenmerken, reeds bij den eersten oogop-

slag van Catopra fasciata onderscheidt door haar geheel groen

ligchaam , zonder eenige bandteekening. Van beide soorten

bezit ik tot nog toe slechts een enkel specimen , specimina

in een' onvolkomen' toestand van bewaring. De Java'sche soort

is uiterst zeldzaam en zal ik binnen kort in eene andere

verhandeling beschrijven.

Corvina Wolffii Blkr. laat zich van de bekende soorten van

Corvina gemakkelijk onderkennen door haren geribten kop

,

draadvormig verlengden eersten buikvinstraal , lange straalach-

tige rugvin, ongevlekt ligchaam en zwarte rug-, aars- en

staartvinnen,

Apocryptes macrolepis Blkr. nadert in verwantschap zeer tot

Apocryptes Henlei Blkr. doch heeft andere kleuren. Ik noem

deze soort macrolepis naar hare groote schubben op de ach-
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terste helft des ligchaams. De staartschubben zijn zoo groot

als het oog of zelfs grooter , terwijl daarentegen de schubben

op het voorste gedeelte der zijden veel kleiner zijn.

Eene zeer merkwaardige soort is Süurus apogon Blkr. Zij

verschilt van de talrijke reeds bekende soorten van Süurus,

door volstrekt gemis van voeldraden en uitwendig niet zigtbare

rijgvin. Welligt zullen deze negatieve kenmerken aanleiding

geven om deze soort tot een afzonderlijk geslacht te verheffen

,

waartoe zij mij echter toeschijnen van geen genoegzaam ge-

wigt te wezen. Immers is het bekend , dat de rugvin bij de

soorten van Süurus tusschen eene vrij volkomene vin en slechts

een kort draadje verschilt , hetwelk bewijst , dat deze vin in

dit geslacht als kenmerk eene ondergeschikte waarde heeft.

Hoezeer nu bij Süurus apogon zelfs geen spoor van draadje

als rugvin is waar te riemen , is toch een zachte overgang

van deze soort tot Süurus cryptopterus Blkr. en Süurus bicir-

rhis CV. te vinden , vermits bij Süurus apogon onder de huid

,

waar anders de rugvin zou zijn , de rudimenten van haar zijn

te voelen, zoodat de rugvin in beginsel bestaat doch onder

de huid verborgen blijft. Wat nu verder de afwezigheid van

voeldraden bij Süurus apogon betreft, indien men hieraan

generische waarde mogt hechten , zal men evenzoo verschillende

geslachten behooren te vormen van de bekende soorten van

Süurus met 2, 4 en 8 voeldraden.

Intusschen is de habitus van Süurus apogon analoog aan dien

der soorten van Süurus, zooals ik dit geslacht aanneem (1). Ge-

wigtiger en standvastiger zijn de kenmerken
,
gelegen in het

tandenstelsel en ten dezen opzigte komt Süurus apogon geheel

overeen met Süurus bicirrhis CV. , Süurus bimaculatus CV.

,

Süurus liypophthalmus Blkr. enz.

Arius borneensis Blkr. behoort tot de afdeeling van het geslacht

Arius met 2 groepen korrelachtige tanden in het midden van

(1) Het is welligt niet overbodig hier in herinnering te brengen , dat

ik onder den geslachtsnaam Wallago die soorten van Silurus afscheid, bij

welke de ploegbeentanden in tiuee groepen geplaatst zijn en de bekspleet

tot onder of achter het oog verlengd is. Zie Natnurk. Tijdschr. v. N.-Ind.

Jaarg. I p. 265.
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liot gehemelte en 5 kieuwstraicn. Deze soort heeft de meeste

overeenkomst met Arius pidada Blkr. , doch verschilt er van

doordien zij de riigvin niet draadvormig verlengd heeft, de

achterste buikvinstraal geheel normaal is , de aarsvin één straal

minder heeft , de rugdoorn niet langer en zelfs korter is dan

de buikvindoórn, het oog grooter is, de gehemcltetandcn klei-

ner zijn, enz.

Hemiramphus borneënsis Blkr. beschreef ik reeds kortelijk

in den eersten jaargang van dit tijdschrift , naar een slecht

bewaard en verminkt specimen , het eenige wat ik toen be-

zat. Het specimen , mij onlangs geworden , bevindt zich in

een' -meer gaven toestand , zoodat ik het minder voldoende der

vorige beschrijving hieronder heb kunnen verbeteren.

Ophiurus hypselopterns Blkr. , dus genoemd naar de betrek-

kelijk hooge rug- en aarsvin dezer soort, behoort tot die af-

deeling van Ophiurus [Ophisurus] , bij welke kaak- en ploeg-

beentanden korrelachtig of stomp kegelvormig en in meerdere

reijen geplaatst zijn en dus tot die afdeeling , onder welke

ook Ophiurus cancrivorus, Ophiurus sinensis^ Ophiurus semicinc-

tus en Ophiurus boro behooren , soorten welke mij, met uit-

zondering slechts der laatstgenoemde, tot nog toe weinig meer dan

slechts bij naam bekend zijn, zoodat ik Ophiurus hypselopterns

slechts voorwaardelijk als nieuw voor de wetenschap beschouw.

De kennis der Indische Muraenoïden en Symbrancho'klen

heeft groote schreden voorwaarts gemaakt door den belangrij-

ken arbeid van den heer J. Macclelland , welks resultaten zijn

nedergelegd in zijne verhandeling over de „ Apodal Fishes of

BengaV opgenomen in „the Calcutta Journal of JSatural Eistory

Vol. V." In die verhandeling zijn verschillende nieuwe geslach-

ten dezer orde opgesteld , doch de steeds toenemende kennis

aan nieuwe soorten van Muraenoïden en Symhranchoïden zal

weldra aantoonen , dat nog talrijke nieuwe geslachten uit de

reeds bekende gevormd zullen behooren te worden en dat

bij die nieuwe opstellingen voornamelijk de groote verschillen

in het tandenstelsel tot grondslagen zullen moeten dienen. Zoo

bevatten de tegenwoordige geslachten Muraena en Ophiurus
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KOg talrijke geslachten in zich , talrijker dan die, in welke de

heer MAccL3i;LLA?iD ze reeds heeft gesplitst. Jk heb dit onder-

werp breedvoeriger behandeld in eene binnen kort ter perse

te leggen verhandeling over de Muraenoïden en Symbranchoïden

van den Indischen Archipel.

Al dadelijk echter heb ik een nieuw geslacht moeten voorstel-

len naar aanleiding van eene soort van de familie der Sijmbran-

choïderif in de zoete wateren van Bandjermassing levende. De

tot dusverre tot deze familie gerekende geslachten zijn Mono-

pterus L&c. [Ophicardia J. M.) , Ophisternonf Symbranchus

,

Pneumohranchus y Alahes en Ptyohranchus. De Borneo'sche

soort, hier bedoeld en door mij Tetrabranchus microphthalmus

genoemd, verschilt reeds bij den eersten oogopslag van Alahes

en Ptyohranchus door de afwezigheid van borstvinnen. Met

Symbranchus laat zij zich niet vereenigen , omdat hare kieuw-

opening dwars geplaatst is en niet overlangs. Van Pneumo-

branchus verschilt zij zeer wezenlijk, doordien zij 4 volkomene

kieuwbogen heeft en van Monopterus en OpMsternon^ door

dien hare kaak- en ploegbeentanden op eene enkele rei ge-

plaatst zijn. Den naam voor dit nieuwe geslacht heb ik ge-

kozen naar de vier kieuwbogen en den naam der soort af-

geleid van hare kleine oogen.



DESCIill'TIOWES 8PECIERÜM DIACjINOSTÏCAE.

rEUCOÏDEI.

Caïopra Blkr.

Piiina dorsalis unica. Dontes niaxillares , palalini el vomo-

rini sctacci ,
pterygoidei et liiigualcs granulosi in Ihurmam mag-

nam oblongam collocati. Os suborbilalo cl. praeopercnluin

denliculata. Opcrculnm spinis planis 2. RIcmbrana brancbi-

ostoga radiis 6. Linea latcralis intcrrupta. RIaxilia superior

protraclilis.

Catopra fasciata Blkr.

Catopv. coi'pore oblongo compresso , altitudine 2i circiter in cjus longi-

tiulinc
,
[hvtitudinc

2.J.
circiter in ejus altitndine ; capite obtuso convexo ,

3\ circiter in longitudine corporis , aeque alto ac longo; oculis diametro

3J- in longitudine capitisj roslro convexo ocnlo breviore ; maxilla superiore

protractili inferiore paulo braviore sub ocnli limbo anteriore desinente;

dentibus maxillis pliiriseriatis parvis antice serie externe majoribus coni-

cis, vomere parvis in thurmam oblongam transversam antice in palato uni-

tis, ossibns palatinis parvis ntroque latere in vittam gracilem disjDOsitis;

dentibus pterygoïdeis granulosis in thurmam magnam oblongam rotimdatam

coUocatis ; dentibus liugualibus granulosis in laminam lageniformem dis-

positis ; denticulis suborbitalibns et praeopercularibus bene, interopercula-

ribus vix conspicuis
;
praeoperculo margine posteriore subverticali, margine

inferiore borizontali, angulo acntiuscule rotundatoj squamis ctenoideis ci-

liis minimis, parto bnsali flabclliformc striatis , lateribus 25 p. m. in serie

longitudinali , 13 p. m. in serie vcrticali; linea laterali singulis sqt:amis

tubnlo simplici notata, sub pinnae dorsalis radiosae parto posteriore in-

tcrrupta et infra sub anteriore cjus parte reincipieutc
;

pinnis basi squa-

raosis , dorsali et auali radiosis rotundatis , dorsali spinosa pai-te radiosa

Immiliore , spinis mediis ceteris longioribus; anali spina media ceteris lon-

giorc; pinnis pectoralibus capite paulo brcvioribus sed ventralibus longio-

ribus, 4|. circiter in longitudine corporis; caudali rotnndata 4 in longitu-

dine corporis; colore corpore pinnisque viridi; lateribus fasciis 12 p. m.

gracilibus transvcrsis sovpcntinis violaceo-nigricantibus.
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B. 6, D. 13/16 vel 13/17. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 14 et lat. brev,

Habit. Bandjennassing, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 105"'.

Corvina Wolffii Blkr.

Corv. corpore oblongo compresso, altitudine 4 et paulo in ejus longitu-

dine; capite obtuso convexo , non truncato , cristis osseis sulcato , 4 in

longitudine corporis ; oculis diametro 4 in loDgitudine capitis ; rostro ob-

tuso convexo , non ante os prominente, oculo non longiore; maxillis subae-

qualibus , inferiore inferne poris 5; dentibus maxillaribus bene conspicuis,

maxilla superiore serie externa majoribus ; rictu parum obliquo sub medio

oculo desinente
;
praeoperculo marginem posteriorem versus cristis 3 spi-

naeformibus ; dorso elevato valde convexo ; squamis lateribus 50 p. m.

in serie longitudinali
;

pinna dorsali spinosa altitudine pinnam dorsalem

radiosam aequante , longitudine li circiter in pinna dorsali radiosa , spina

longissima 2 in longitudine capitis
;
pinnis pectoralibus acixtis 5 et paulo,

ventralibus acutis 4 in longitudine corporis, radio 1» in filum producto;

anali rotundata spina 2* crassa capite duplo et radiis analibus paulo bre-

viore ; caudali rliomboidea 5 et paulo in longitudine corporis ; colore cor-

pore superne griseo-fusco inferne argenteo
;

pinnis dorsali , anali et cau-

dali nigricantibus
,
pectoralibus et ventralibus albis A'^el flavescentibus.

B. 7. D. 10-1/29 vel 1/30. P. 2/16. V. 1/5. A. 2/7. C. 17 et lat. brev,

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 92'",

GOBÏOÏDEI.

Apocryptes macrolepis Blkr.

Apocrypt. corpore elongato antice subcylindrico postice compresso , al-

titudine 11 circiter in ejus longitudine,* capite obtuso convexo 7 circiter

in longitudine corporis ,- latitudine et altitudine capitis If in ejus longitu-

dine
; oculis diametro 5 in longitudine capitis , in 2a quinta capitis pai'te

sitis
, minus diametro i approximatis ; dentibus maxillaribus integris

,

maxilla superiore antice caninis 6 ad 8 , utroque latere parvis verticalibus 18

ad 24 , maxilla inferiore ad sympbysin caninis 2 erectis magnis curvatis,

utroque latere 18 ad 20 subliorizontalibus ; rictu sub oculi margine poste-

riore desinente
; squamis lateribus 75 p. m. in serie longitudinali , anticis

parvis, posticis magnis oculum aequantibus vel oculo majoribus; appendice

anali brevi conica
; pinnis dorsalibus corpore humilioribus , altitudine
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suhacqualiljus , basi unitis , spinos.a rotiijidnla obtiisa
;

pcctnralihus et

vcntralibiis capite vix brevioril)us , snbacqiialibiis
, |icc(oralibns basi sqiia-

niosis; anall sub radio dorsali 3" vel 4" incipicntc ; caudali acuta 4i

nd 34 in loiigitudiiic covporis ; colorc corporc supcriio viridi infcrne argcn-

teo vel flavcsccntc-argcntco
; vostro nigro ; dorso lal iribusqiic maculis mag-

nis fuscis snbncbiilato
;

pimiis dorsalibiis violaceo-liyalinis , vittulis longi-

tndinalibus obliquis vel maculis oblongis obliquis nigricantibns in series

4 ad 6 dispositis; pinnis pcctoralibns viridibus apicera versus nigricanti-

bns , vcntralibns flavis , anali fnscescente , caudali radiis viridibus mem-
brana nigricantc-violacca.

B. f). T>. 6-1/23 vel 1/20. P. 20. V. l/'). A. 1/28. C. IC et lat. brcv.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 220"' et 230'".

SÏLUROÏDEI.

Silurus apogon Blkr.

Silur. corporc elongato compresso , altitudinc 7 ad 8 in ejus longitudine;

capite obtuso dcpresso 5^ ad 55. in longitudine corporis
,

jdIus duplo lon-

giore quamlato; oculis postcris diametro 4 ad 4A in longitudine capitis
,

rictu antice (ore aperto) diametro verticali capite breviore ; maxilla infe-

riore valde ante maxillam superiorem prominente ; dentibus maxillaribus

quadriseriatis acutis curvatis, vomerinis acutis curvatis in vittam semilunarem

vittae dentinm intermaxillarium parallelam dispositis ; cirris nullis conspicuis;

pinna dorsali rudimentaria sub cute occulta , radio vel filo nuUo conspicuo;

pinnis pectoralibus spina ossea radiisque capite brevioribus; ventralibus pec-

toralibus duplo vel plus duplo brevioribns; anali caudali non unita; caudali

profunde incisa lobis acutis 6 ad 7i in longitudine corporis ; colorc cor-

porc superne plumbeo, inferne argenteo
j

pinnis hyalinis , caudali lobis

nigris.

B. 15 ad 17. D. 0. P. 1/14. V. 1/8. A. 79 ad 85. C. 17 et lat. brcv.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo 4 speciminum 118'" ad 175'",

Ariiis horncënsis kr.

Ar. corpore elongato compresso , altitudine 6 ad 6|- in cjus longitudine;

capite convexo aeuto, a rostro usque ad aperturam brancbialcm 4\ ad 4»-,

a rosti-o usque ad apicem cristae interparietalis 3i circiter in longitudine

corporis; latitudine capitis 1^ ad 1|- in ejus longitudine; oculis diametro

3 et paulo ad 4 in longitudine capitis, diametro 1 ad 1|- distantibus ; li-

uea rostro-frontali convexa ; scuto irregulariter vel subradiatim granuloso

gramilis nnmerosis ; crista interparietali tota gr.anulosa apice mediocriter
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longa vel latiore quam longa ; roptro convexo antice rotundato; masilla

superiore inferiore paulo longiore ; cirris , supraraaxillaribus basin pinna-

rum pectoralium subattingeutibus , inframaxillaribus externis oculum vix

superantibus , inframaxillaribus internis oculum attingentibus vel non attin-

gentibus; dentibus palatinis graniformibus in thurmas 2 trigonas in medio

palato collocatis; osse scapulari reticulatim sulcato; spinis dorsali et pectorali-

bus crassis, subaequalibus, lateraliter sulcatis, antice crenulatis, postice den-

tatis, non in fila productis , 5 circiter in longitudine corporis
;

pinna dor-

sali radiosa acuta corpore altiore ; adiposa oblonga rotundata , altiore quam

lata ;
pinnis pectoralibus ventrales non attingentibus ; ventralibus rotun-

datis, 7 circiter in longitudine corporis, radio postico normali ; anali emar-

ginata ; caudali lobis obtusiusculis 5 circiter in longitudine corporis; colore

corpore superne coerulescente , inferne argenteo ; pinnis fuscesceutibus vel

nigricantibus , dorsali adiposa macula magna nigra^

B. 5. D. 1/7. P. 1/10. V. 1/5. A, 7/13. C. 17 et lat. brev.

Habit. Bandjermassing, in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 101'" et 170'".

ESOGES.

Hemiramphus borneënsis Blkr. (diagnosis emendata).

Hemir. corpore elongato compresso , altitudine 12 ad lli. in ejus longi-

tudine , latitudine 1|. circiter in ejus altitudine ; capite 2|- ad 2\ , rostro

3 et paulo ad 3i in longitudine corporis ; maxilla superiore lanceolata du-

plo longiore quam lata, 4\ ad 3|- in longitudine maxillae inferioris ; mem-
brana inframaxillari humili rotundata ; oculis diametro 2 in capitis parte

postoculari , diametro 1 ad 1 et paulo distantibus ; vertice plano ; dentibns

maxillaribus [parvis aequalibus ; squamis marginem versus subcirculari-

ter, medio non striatis , lateribus 38 ad 40 in serie longitudinali ; linea

laterali ventrali conspicua , ad inferiorem partem pinnae caudalis desinente;

pinna dorsali radio 1° ante pinnam analem ins erta , acuta , altitudine cor-

poris altitudinem aequante
;
pinnis pectoralibus capitis parte postoculari lon-

gioribus
; ventralibus acutis antice in 6a septima corporis parte sitis , ca-

pitis parte postoculari brevioribus ; anali acuta dorsali multo bumiliore

caudali rotundata 8|- in longitudine corporis ; colore corpore superne viri-

descente inferne argenteo; pinnis bij alinis , caudali tantum leviter violacea;

membrana inframaxillari nigra.

B. 7. D. 13. P. 1/8. A. 1/11 ad 2/8 (ubi radii postici multifissi). C. 16

et lat. brev,

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 175'" (pinna caudali partim abrupta) et 175"'

(pinna caudali integra).
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MURAENOÏDEl.

Ophiurus hypselopterus Blkr.

Oi^liiur. corporc cyliiidraceo , maxime clongato , altitudinc 4G p. m. in

ejus loiigituclino; capitc convexo corpore non latiore , 12 fero in longitu-

dine corporis ; altitudinc capitis 4 in cjus longitudiuc ; ociilis diametro 15

circiter in longitudinc capitis , plus diametro 1 distantibus ; rostro convexo

ucuto, oculo duplo lougiorc, 5 in capitis parte postoculari
,
partc carnosa

vix ante partcm osseara prominente ; tubulis nasalibus oculo vix breviori-

bus ; rictu post oculos desincnte ; maxilla infcriorc maxiila supcriore multo

brevioro ; maxillis dentibus pluriseriatis conicis granulatis antice tantum

dentibus aliquot conicis, crassis , obtusis ; vomere dentibus pluriseriatis

granulatis in vittam longitudinalem dispositis ; apertura branchiali semilu-

nari ; cute laevi; cauda conica; linea laterali nucha incipiente tubulis sim-

plicibus, contiguis valde conspicuïs
;
pinna dorsali dimidio capitis lougitu-

Jine post aperturam branchialem incipiente et ad apicem caudae desinente,

medio corpore vix liumiliore
;
pinnis pcctoralibus rotundatis completis , ca-

pito quadruplo circiter brevioribus ; anali antice in 3* sexta corporis par-

te incipiente , -| corporis longitudiuis circiter efficiënte , ad apicem caudae

desinente, medio corpore vix liumiliore; coloribus . . . .?

3. 31 p. m. D. 386. P, 12. A. 261 = D. A. = 647.

llabit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo speciminis unici decolorati 640'".

SYMBRANGHOÏDEI.

Tetrabrarchus Bikr.

Arcus branchiales 4. Apertura branchialis transversa. Pin-

ïiae pectorales nuilae. Dentes maxillares et palatini uniseriati.

Tetrahranchus inicrophthalmus Blkr.

Tetrabr. corpore valde elongato , antice cylindrico postice compresso
,

altitudine 28 p. m. in ejus lougitudine ; capite acuto, 11 circiter in longi-

tudins corporis; linea frontali declivi recduscula; oculis minimis diametro

20 circiter in lougitudine capitis ; maxilla superiore paulo ante iuferiorem

prominente; rostro acuto antice rotundato, oculo longiore; rictu post ocu-

los producto, lougitudine 3 fere in lougitudine capitis ; dentibus inframa-

xillaribus conicis , supramaxillaribus vix couspicuis ,
palatinis conicis

;

membrana branchiostega radiis 5 ; cute laevi
;
pinnis dorsali , anali et cau-

dali unitis , subadiposis , bene conspicuis, dorsali paulo ante analem in 6o
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septima corporis parte incipiente ; ano postice in 4a quinta corporis parta

sito ; colore corpore piuuisque viridi-nigricante; piauis viridi vel flavesceute

limbatis.

Habit. Baudjermassing , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 240"'.

Scripsi Batavia Calendis Fehruarii mdccclIo



ClIEILINOIDES,

EEN NIEUW GESLACUT VAN

GLADSCHUBDIGE LABROÏDEN

VAN BATAVIA,

DOOK

( Met afbeelding ).

Onlangs ontdekte ik te Batavia eene nieuwe soort, behoo-

rende tot de familie der Gladschubbige Lipvisschen , doch

zich onder geen harer bekende geslachten latende rangschik-

ken. Ik heb haar alzoo tot een nieuw geslacht moeten ver-

heffen , hetwelk ik , wegens zijne groote overeenkomst met

Cheüinus CV. gemeend heb Cheilinoïdes te moeten noemen,

terwijl ik de soort, naar hare fraaije blaauwe zijvlekken , heb

genoemd cyanopïeura. Dit geslacht heeft bijkans alle kentee-

kenen van Cheüinus , doch verschilt er wezenlijk van door zijn

getand praeoperkel. Geslacht en soort laten zich op de volgende

wijze kenmerken.

Cheilinoïdes Blkr.

Linea lateraüs interrupta. Genae operculaque squamosa.

Praeoperculum denticulatum. Maxilla superior mediocriter pro-

Iractihs. Dentes intermaxillares posteriores uniseriati , anteri-

ores pluriseriati caninis curvatis 6. Dentes inframaxillares uni-

seriati antici caninis 2. Membrana branchiostega radiis 5.
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Cheilinoïdes cyanopleura Blkr.

Cheilinoïd. corpore oblongo compresso, altitudiue 4 in ejus longitudine,

iatitudine 2 et paulo in ejus altitudine; capite conTexo 4^ circiter in lon-

gitudine corporis, vix longiore quam alto; oculis diametro 4 circiter in

longitudine capitis ; linea rostro-frontali declivi convexiuscula; maxillis i

aequalibus 5 superiore ante oculum desinente , dentibus, caninis exceptis , <

parvis , caninis extern is divergentibus ; maxilla inferiore dentibus parvis , ^

caninis parvis rectis; dentibus pharyngealibus inferioribus triseriatis, co-

nicis, rectis, superioribus in ossa 2 ovalia collocatis , conicis, rectis; ver-

tice , genis operculisque squamis magnis tectis
;
praeoperculo margine pos-

teriore denticulato; dorso ventre multo convexiore ; linea laterali singulis

squamis tubulo simplice notata , sub posteriore parte pinnae dorsalis ra-

diosae interrupta ; squamis cycloïdeis centro reticulatis, circumferentia tota

striatis , 22 p. m. in serie longitudinali , 7 p. m. in serie verticali , basin

pinnae dorsalis et analis amplectentibus
;
pinnis dorsali et anali spina pos-

tica cetcris longiore
,
parte radiosa angulata; pinnis pectoralibus acutius-

culis 6 in longitudine corporis j ventralibus acutis, longitudine pectorales

subaequantibus, radio 2" in filum breve producto ; caudali rotundata 5 in

longitudine corporis ; colore corpore superne olivaceo-viridi inferne mar-

garitaceo; lateribus post pinnas pectorales maculis aliquot semilunaribus

pulchre coeruleis in seriem longitudinalem dispositis
j pinna dorsali antice

tota violacea, postics superne violacea inferne coerulea
; pinnis pectorali-

bus roseis, ventralibus coeruleis, anali basi radiisque coerulea ceterum

rosea, caudali basi violaceo-coerulea ceterum sordide aurantiaca.

B. 5. D. 11/9 vel 11/10. P. 2/13. V. 1/5. A, 3/9 vel 3/10. C. 13 etlat.brev.

Synon. Ikan Kahatua Mal. Batav.

ïïabit. Batavia , ad insulas , in mari.

Longitudo specimiuis uuici 130'".

Scripsi Batavia Calendïs Martii mdcccli.



R^PPOltTEM
BETREFFENDE

DE EXPLOITATIE DER MIJNEN

Nederlandsen JTndië.

RAPPORT van den Minisier van Koloniën aan

den Koning.

's GRAVENHAGE, den SOsten September 1850

Bij brief van den heer staatsraad, direkteur vaa Uwer Majesteits kabinet

,

van den 25sten Januarij dezes jaars , No. 37 , is mij hoogstdeszelfs verlan-

gen medegedeeld, om van mij te ontvangen duplikaten van de rapporten

van het departement van koloniën , betreffende den toestand en de middelen
ter uitbreiding en bescherming van het Nederlandsch gezag in 's rijks be-
zittingen in Indie , buiten Java gelegen , met bijvoeging van mijne per-
soonlijke konsideratien en advies te dier zake; ten welken einde Uwe Ma-
jesteit mij tevens deed toekomen afschrift van het advies , dat door den
raad van state , ten gevolge van de bedoelde rapporten , onder dagteeke-
ning van den 7den Junij 1849 , No. 1 , werd uitgebragt.

Bij evengenoemde rapporten van het departement van koloniën , dd. 28
Februari) en 14 April 1849 , No. 15 en 13 , van welke , ter voldoening
aan Uwer Majesteits verlangen , afscliriften hiernevens worden gevoegd, werd

,

na het leveren van eene schets van den toestand van de bedoelde buiten

Java gelegen bezittingen in den Oosiersche7i Archipel^ de meening op den
voorgrond gesteld , dat de maatregelen , verordend bij koninklijk kabinets—

reskript van den 3den November 1843, litt. G 40 , zeer gelieim , het ver-
zekeren namelijk , zooveel mogelijk , van de Nederlandsche territoriale reg-
ten , op zich zelve niet voldoende waren , maar dat aan de ijverige voorzet-

ting van die maatregelen behoorde verbonden te worden eene krachtdadige

exploitatie van de rijke hulpbronnen, welke die buitenbezittingen opleveren ;

dat echter de regering de evengenielde taak niet regtstreeks op zicli kan of

juag nemen , vermits zi^j daardoor hare krachten roekeloos versnipperen en
de koloniale geldmiddelen aan te groot gevaar blootstellen zoude ; doch dat zij

ten deze middellijk behoort te handelen en zich te bedienen vnn den parLikulie-

ren ondernemingsgeest , die moet worden opgewekt
,
geleid en beschermd

,

iu het daarstellen van kolonisatien en mijnontginningen. Het waren voor-
al deze mijnontginningen , waarop de meeste hoop gevestigd werd ; een-
maal in wezen en in werking , zouden deze van zelf de kiemen en brand-
punten van volkplantingen kunnen uitmaken.

H. 5
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Wat betreft de toepassing of uitvoering van deze vooruitgezette beginse-

len , Avordt het stelsel voorgestaan , dat de partikuliere ondernemers zelven

zich. behoorea te begeven naar de uitgekozen plaatsen , ten einde er , on-
der bescherming en medewerking van het gouvernement , de noodige over-

eenkomsten wegens de voorgenomen exploitatie aan te gaan met de in-

landsche bevolking of vorsten , terwijl er geene zwarigheid in wordt ge-
zien , dat de ondernemers , wanneer zij de beschikbaarheid van voldoende

fondsen kunnen aantoonen , al dadelijk naar Indie vertrekken, voorzien

van eenen last op den gouverneur-generaal, om hen inde verwezenlijking

hunner plannen behulpzaam te zijn met ai de onder zijn bereik staande

middelen.
Met de strekking van deze denkbeelden heeft de toenmalige raad van mi-

nisters , blijkens de deswege aan Uwe majesteit gedane rnededeeling , zich

vereenigd.

De raad van state , door Uwe Majesteit ter zake gehoord , was het om-
trent de zaak ten principale met het departement van koloniën eens , doch
was van oordeel, dat de uitvoering niet aan de verwachting zoude beant-
woorden , wanneer men de bepaalde koncessien lot ontginning niet hier te

lande verleende. In allen gevalle achtte de raad het nuttig , dat , alvorens

tot eenigen maatregel van dien aard over te gaan , de gouverneur-gene-
raal van ]Sederhvidsch-Indie werd gehoord over de algemeene voorwaarden

,

waarop de konr^esiien zouden kunnen worden verleend.

ïn het rapport van mijnen voorganger van 28 Februarij 1849, No. 15,
is de meening op deu voorgrond gesteld, dat van de aangeduide middelen tot

bevestiging van onzen invloed in den Indischen-Archipel , dat der mijn-ont-
ginning het meest voor dadelijke praktische toepassing in aanmerking komt,
terwijl dat der koionisatie moet beschouwd worden als een eventueel natuur-

lijk gevolg van het weigelukken van het eersle. In de latere beschouwin-
gen en stukken is dan ook meer uitsluitend gehandeld over de ontginnin-

gen , terwijl over kolonisatie het stilzwijgen wordt bewaard.
Ik kan mij met de meening van mijnen voorganger ten dezen opzigte

wel vereenigen , en zal dan ook de vrijheid nemen , mij , bij de voldoe-

ning aan het tweede gedeelte van Uwer Majesteits kabinets-reskript van 25
Januari] jl. , No. 37, te bepalen tot de bekendstelling mijner konsideratien

en advies over de gedane voorstellen tot het tot stand brengen van mijn-
ontginningen in de Nederlandsche bezittingen in den Indisclieji Archipel
buiten Java gelegen.

De belangstelling welke deze zaak in den laatsten tijd allerwege heeft op-
gewekt, deed mij intusschen besluiten, om, alvorens aan den op mij ver-
strekten last te voldoen , en in stede van , zoo als de raad van state voor-
stelde , den gouverneur-generaal ter zake te hooren , hier te lande eene
kommissie van deskundigen in te stellen , ten einde deze aangelegenheid in

het breede te behandelen.
Daarbij kwam , dat de aandacht meer en meer zich begon te vestigen op

de ontginning van Tin-mijnen , en meer bepaaldelijk van die op het ei-

land Banka., zoodat het mij voorkwam, dat te dezer gelegenheid niet al-

leen de exploitatie van mi^inen in Nederlandsch-Indie , in het algemeen
,

maar ook tevens en in het bijzonder de kwestie der overgave van de tin-

mijnen aan de partikuliere industrie konde worden behandeld en toegelicht.

In die kommissie heb ik geroepen de heeren :

J. Spesglkk
,

president van de kamer van koophandel en fabrieken te

Amsterdam.
A. VAS RiJCKEvoESEL Hz.

, president van de kamer van koophandel en
fabrieken te Rotterdam;

Dr. W. R. Baron van Moevei.1, , lid van de tweede kamer der staten-

generaal.

H. Crooceewit , direkteur van de Nederlandsche bank
;

J. F. W. VAjr Nes , oud lid in den raad van Ifederlaudsch-Indië
,

A. L. Weddik , laatst gouverneur van Borneo , thans waarnemend se-
kretaris-generaal bij het departement van koloniën;
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T. ScUüuiniAN , (liruklcur van de Ncderl.indsclie liandelmaatscliappij
;

Dii. C. SniOKs , dirukluur vau de koninklijke akademie te Dcljt

;

.1. J. A. SANTiiAiJiiifs , direkteur der Oost-Indinchc maatscliappij van ad-

)iiiiiislralie eii lijfrente te ^iinstcrdarii ;

V. OusTiiütJT
,
fjepensioneerd kolonel, oud resident van lianlca;

^V. L, Dii Stuiilkr
,
gepensioneerd majoor van hei, OoiV-/7(f/i4'c/i leger , en

J. T. Cahtüu Vissciiüh , laatst president van liet koUcgie Tan boedel-

jneesteren te Batavia , thans met verlof hier te lande.

IJeze personen kwamen mij voor , door kennis van aljjemeene en bij-

zondere belan'jen en door zaak- en plaatselijke kennis, ^caeht te kunnen
worden, de ref/erinj!; op eene volledifje Avijze , met betrekking tot het on-

derwerp in kwestie , te kunnen voorlichten.

De kommissie, benoemd bij mijne dispositie van 25 Februarij dezes

jaars , bragt op 24 Julij daaraanvolgende haar rapport uil op de aan dezelve

door mij voorgestelde vraag

:

»()f het nuttig kan worden geacht, de tinniijnen op het eiland Ba?i7ca

,

» in liet bijzonder , en de mijnen in NcderUmdscli-Itulic in het algemeen
» aan de parlikuliere industrie over te laten, en zoo ja, op welke wijze

» zulks zou kunnen en behooren te geschieden , ten einde het gouverne-

» ment daarbij geene scliade lijde , en den ondernemers tevens een billijk

» voordeel worde verzekerd."

Ik heb de eer, dat rapport met deszelfs bijlagen üwe Majesteit hierne-

vens aan te bieden.

]Na eenige algemeene beschouwingen , erkent de kommissie eenparig de
nuttigheid van het beginsel , om de exploitatie der mijnen in Neder-
landsch-Indie aan partikuliere industrie over te geven.

Ten aanzien van de toepassing van dat beginsel op de Tin-mijnen zijn

echter de gevoelens der kommissie verdeeld. Zes leden adviseren voor den
afstand van al de mynen op Banka en Bil/iton , terwijl zij zich ten sterkste

verklaren tegen eenen gedeeltelijken afstand, omdat daardoor het gouverne-
ment in konkurrentie zou treden met de partikuliere ondernemers, helgeea
nadeelig zoude werken op de prijzen. Alleen daardoor , dat het gouverne-
ment van het Banka-ün een monopolie heeft, is het mogelijk tot prijzen

te verkoopen , die eene groote winst voor het gouvernement overlaten.

Daarom is dan ook van eenen afstand der tin-mijnen van Batika en Bil-
liton in haar geheel eene betere uitslag te verwachten , wijl de onder-
nemers alsdan meester van de markt blijven. Dit gevoelen is bij de be-
doelde leden zoo sterk , dat zij op den voorgrond stellen , of al de tin-

mijnen of in het geheel geene aan de partikuliere industrie over te geven.

De zes andere leden daarentegen zi_in van oordeel , dat het gevaarlijk zou
zijn op eenmaal over te gaan tot eenen geheelen afstand van al de tin-

mijnen op Banka en BiUiton , vermits door eene proef op zulke groote

schaal genomen , en die uit den aard der zaak geene zekere waarborgen
van welgelukken oplevert , de belangrijke voordeden , welke het gouver-
nement uit de exploitatie van eerstgenoemd eiland trekt , in de w"aagschaal

zouden kunnen worde"h gesteld. Deze leden bevelen eene partiele proefne-
ming in het klein aan , ten einde , bij welslagen , later te worden uitge-

breid ; vijf hunner willen die proef op BiUiton, één op Banka hebben
toegep.'st.

De kommissie gaat vervolgens over tot eene beschouwing van de ver-
schillende andere delfstoffen welke in Nederlandsch-Indie worden gevon-
den , zoo als ijzer , steenkolen

,
goud , koper , kwik

,
platina, enz. Ten

dezen aanzien is de kommissie eeuparig van gevoelen , dat de bijzondere

ondernemingsgeest moet worden opgewekt tot exploitatie dier rijkdommen,
en dat de reeds beslaande gouverneraents - ondernemingen (zich thans
voornamelijk bepalende tot die der steenkolen op Bornco) aan de partiku-
liere industrie behooren te worden overgegeven. Wat betreft de toepassing,

is de kommissie van oordeel, dat het opperbestuur in Nederland tot beginsel

moet aannemen en manifesteren , dat onze buitenbezittingen in den Indi-
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schen Archipel zooveel mogelijk ter ontwikkeling wotden overgelaten aan

aan eiken Nederlander , die OTertuiging kan geven van den wil en de mid-
delen te bezitten , om die ontwikkeling te bevorderen

; dat daar , waar

's gouvernements gezag voldoende gevestigd is , den ondernemers be-
scherming zal worden verleend , en dat in die landen , waar zulks het ge-
val niet is , 's gouvernements invloed op de hoofden der bevolking zal

worden aangewend , ten einde dezelve voor de onderneming te winnen
,

waardoor deze ten minsten zullen worden teruggehouden om aan pei'sonen

en zaken , die door het gouvernement blijkbaar worden gewaardeerd en
aanbevolen , moeijelijkheden te berokkenen.

De weinige bekendheid van de bedoelde buiten-bezittingen , zoo met be-
trekking tot de ertsen en andere voortbrengselen des lands , als met opzigt

tot de statistiek, leidt daarna de kommissie tot het advies, om van gou-
vernementswege ten deze opzigte , vooral wat de mineralogie aangaat

,

een algemeen onderzoek te doen bewerkstelligen ; welk onderzoek , naar
het oordeel der kommissie , zou moeten omvatten :

a. De gesteldheid van den bodem in betrekking tot de erts-riikheid

,

den aard der delfstof, de hoedanigheid en innerlijke waarde van den erts,

met het oog op de kosten van delving en verwerking der grondstof;
h, Den aard en de geneigdheid der plaatselijke bevolking en hare hoe-

grootheid , om daaruit af te leiden , of de ontginning zonder vreemde hulp
uitvoerbaar mag worden geacht , en genoegzame voordeelen kan opleveren

,

met inachtneming van de bestaande regten der inboorlingen , die binnen
den kring van het ter ontginning aangewezen gebied gevestigd zijn , dan
wel aangrenzende landen bewonen : voorts in hoeverre de medewerking
der inlandsche hoofden nuttig of noodig te achten is

;

c. De topographische en physieke gesteldheid der plaats van produktie
en de wijze van vervoer naar de kust , van grondstof of fabrikaat , over
land- of Avaterwegen; het bestaan van voldoende transportmiddelen; de
wijze op welke in het gebrek casu quo kan worden voorzien ; of het on-
derhouden van transportmiddelen gemakkelijk is , speciaal voor over te

brengen lastdieren ;

d. De ligging der mijn-distrikten , in verband tot de plaatsen van af-

scheep van het produkt

;

t. De gezondheid of ongezondheid der luchtstreek ; in het laatste geval,
de vermoedelijke oorzaken daarvan , of, en zoo ja , welke andere beletse-
len er bestaan tegen de vestiging van Europeanen.

In verband hiermede , stelt de kommissie ook voor , om al dadelijk alle

stukken , in het archief te Batavia en bij het departement van koloniën
voorhanden , welke kunnen strekken tot verspreiding van de kennis der
mijnen in Nederlandsch-Indie , te doen publiceren , en tevens om in Indië
alle bijzondere personen , die daartoe in staat zijn , uit te noodigen en op
te wekken , om openbaar te maken wat hun daaromtrent bekend is.

Behalve het bovenbedoelde algemeen onderzoek, wenscht de kommissie
dat een speciaal onderzoek van 's lands wege worde ingesteld, telkens wan-
neer zich eene of meer partiele aanvragen om koncessien , vóór den afloop
van het algemeene onderzoek, mogten voordoen.

Eindelijk geeft de kommissie eenige punten aan , welke haars inziens bij

de voorwaarde van den afstand aan partikuliere industrie , in beginsel die-
nen te worden aangenomen ; te weten :

a. Het nemen van voorzorgen voor de nationaliteit Aer oïi.AQïneva\n^e,ny
b. De verpligting van het gouvernement tot het verleenen zooveel mo-

gelijk van hulp ; ter handhaving van inwendige rust en veiligheid
;

c. De duidelijke omschrijving der regten en verpligtingen van de on-
dernemers

,
ook tegenover de hoofden en andere inboorlingen of derden

,

welke aanspraak mogten kunnen maken op vergoeding van schaden , die
uit den afstand van ontginningen mogten voortspruiten;

d. De bepalingen eener aan de onderneming geëvenredigde rekognitie
ten behoeve van 's lands kas, door de ondernemers te voldoen ter bestrij-
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diiif <l<-'i- kosten, vei l)OiKl(,'n aan fjinvenschle beschcrniiny , welke uilbreiiliii;;

van nia{;l. leii {fovoJ(je zal licijiien ;

li. Het liandliaveu ol' liet maken van bepalingen op hel heffen van in-

cn uitgaande regten , en het verpachten of beheeren van 's lands luiddelei)
,

met de verzekering van {jouveruenienlswege , dat de te heden rcglen la-

ter niet zullen -worden verhoogd , zonder evenredige schadevergoeding
;

ƒ. Het toestaan , onder zekere bepalingen , van vrijen invoer van alle

werktuigen en gereedschappen len dienste der onderneming;

(j. Het nemen van voorzorg(Mi voor eene rigtige uitvoering der onder-
nendng, door het beding, dat binnen zekeren termijn de onderneming in

volle werking zal moeten zijn , en het stellen van zekere poenaliteit op hel

verzuim; en
h. Het loezigl van wegc het gouvernement, waaraan de ondernemers zich

zullen moeien onderweipen , ter voorkoming van verwoesting van het

lerreiu.

Na aldus den inhoud van het rapport der kommissie kortelijk aan Uwe
Majesteit te hebben bekendgemaakt, zal ik de vrijheid nemen Uwe Majes-

teit mijne b(;se.houwirigen over de verschillende punten van hetzelve , zoo

;ds die hierboven zijn opgesomd , te onderwerpen , waardoor ik tevens ver-

meen te zullen hebben voldaan aan den last , verval in hel tweede gedeelte

van Uwer Majesteits kabinels-reskript van 25 Januarij jl. No. 37.

Mei mijnen ambts-voorganger , den loenmaligen raad van ministers , den
raad van state en de door mij geraadpleegde kommissie , ben ik het vol-

komen eens , wat betreft de wenschelijkheid eener ontwikkeling van de
Nederlandsche bezittingen in den üosterschen Archipel , buiten Java , door

middel van parlikuliere industrie , meer bepaaldelijk doormiddel van raiijn-

onlginningen. De vestiging vaa Europeanen , Avelke het onmiddelijke ge-
volg van zoodanige mijn-ontginningen zal zijn , moet noodwendig , mits

goed geleid , strekken , tot vermeerdering van onzen invloed in dien ar-

chipel.

Wat betreft den afstand van de tinmijnen op het eiland Banka , waar-
omtrent de denkwijze van de leden der kommissie zoozeer uiteenloopt

,

aarzel ik uiet te verklaren, dat het gouvernement niet ligtvaardig moet
overgaan tot eenen stap , die zeer gewiglige gevolgen zou kunnen na zich

slepen. Het gouvernement trekt thans zeer positive en belangrijke voor-

deelen uit de exploitatie van de tinmijnen. Deze voordeden maken een
gedeelte uit van de bijdragen, welke jaarlijks uit de koloniale geidmiddeleu
ia de schatkist van het moederland worden gestort.

Eene vermindering dier voordeden zou eene evenredige vermindering
dier bijdragen en alzoo eene vermeerdering der lasten van de ingezetenen

des rijks , ten gevolge hebben ; zoolang dus niet zonneklaar wordt aange-
toond, dat met gerustheid tot zoodanigen afstand kan worden overgegaan,
zonder dat de Nederlandsche schatkist , en dus de natie

,
gevaar loopt daarbij

schade te lijden , vermag ik niet tot zulk eene gewaagde proefneming te

adviseren.

Anders is het gelegen met het nemen van proeven op het eiland Billi-

ion of elders waar tinerst te vinden is. Dit is eene geheel nieuwe zaak

,

en stelt geene bestaande voordeelige in de waagschaal.

Het voorgespiegelde gevaar van konkurrentie en overloopen van Chinesche
mijnwerkers is, dit stem ik toe , niet van grond ontbloot , doch ik vermeen,
dat tot vermindering van hetzelve maatregelen zouden te beramen zijn.

De voordeelige uitkomsten der wijze van realisatie van het tin , zoo als

die tot heden toe heeft plaats gehad , wettigen de bepaling , Avelke , mijns
inziens , aan de ondernemers van mijn-ontginning op BiUiton of elders

zou behooren te worden opgelegd, om namelijk het produkt himner mij-
nen te doen begrijpen in de periodieke veilingen van het gouvernements-
tin ; terwijl hunne verpligting zou kunnen worden bedongen , om geene
van Banka weggeloopen mijnwerkers in hunne dienst te nemen.

Omtrent het beginsel door de kommissie voorgestaan met opzigt tot den
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afstand van andei'e mijn-ontginningen in Nechrlandsch-Indie , kan ik mij

gelieel met hare zienswijze, wat de groote trekken Tan uitY.oering , door

haar aangegCTen , betreft , vereenigen.

Anders is het gelegen met het door de kommissie Toorgestelde algemeen

onderzoek van gouveraementswege. Bat onderzoek is zoo Teelomvattend , en

zou zooveel jaren tijds en de in dienststeliing van zooveel technisch perso-

neel vereischen , dat ik mij bezwaard moet achten Uwe Majesteit tot de

direkte verwezenlijking vaa dit denkbeeld der kommissie , zoo als het is

liggende , te adviseren. De kommissie heeft ook , bij dit gedeelte van

haar rapport
,

geheel en al uit het oog verloren de voorwaarde , bij het

laatste gedeelte der haar voorgestelde vraag aan de wijze van uitvoering

der miin-exploitatien verbonden , dat namelijk het cjouvernotiettt daarbij

geen schade Lljde en den ondernemers tevens een billijk voordeel tvorde ver-

zekerd. De zeer aanzienlijke uitgaven , aan he voorgedragen algemeen

onderzoek verbonden , zouden voor het gouvernement eene dadelijke schade

veroorzaken , terwijl het mij , afgescheiden daarvan , nog zeer twijfelachtig

voorkomt , of dat onderzoek tot afdoende resultaten omtrent de veelsoortige

gestelde punten zou kunnen leiden.

Bij de groote uitgestrektheid van den archipel , de zoozeer uiteenloo-

pende geaardheid van deszelfs bewoners, de menigvuldige soorten van
maatschappelijke en godsdienstige instellingen en gewoonten , behoort eene

gunstige uitkomst van een algemeen onderzoek, omvattende elk afzonderlijk

als delfstofl'en bevattend aangewezen oord , mijns inziens , tot de onmo-
gelijkheden.

Het openbaar maken van al hetgeen zich zoowel in de Ind. als Neder-
Jandsche archieven omtrent de mineralogie \q Nederlandsch Indie bevindt,

is een veelomvattende arbeid , waartoe veel tijd en aanzienlijke kosten wor-
den vereischt.

Yoor zoover de wetenschap daardoor kan worden verrijkt en de onder-

nemingsgeest opgewekt of bevorderd , bestaat tegen de verwezenlijking

van dit denkbeeld geen bezwaar, doch ik stel mij meer nut voor van de

bekendmaking der resultaten van de speciale onderzoekingen op het ge-
bied der mineralogie in Indie, welke onlangs zijn bewerkstelligd of nader

zullen worden bevolen , en waartoe ik dan ook volgaarne zal overgaan.

In verband hiermede, komt mij dan ook zeer aannemelijk voor het denk-
beeld van een speciaal onderzoek, voor elk geval dat zich belanghebbenden
mogten opdoen ter bekoming eener koncessie , met aanwijzing der midde-
len , om de onderneming behoorlijk ten uitvoer te kunnen leggen; — zoo-

danig speciaal onderzoek zou alsdan voor gezamenlijke rekening van de kon-
cessionnairissen en het Gouvernement kunnen worden bewerkstelligd.

De aanwezigheid op dit oogenblijk van verscheidene deskundigen in In-
die zal de toepassing van dit denkbeeld vergemakkelijken.

De voorkeur welke ik geef aan zoodanig partieel onderzoek boven een

zoo algemeen en veelomvattend als door de kommissie is voorgesteld, be-
let mij echter niet om zeer voor te staan het doen van onderzoekingen in

den Indischen Aichipel door de thans in dienst des gouvernements zijnde

deskundigen, zoo als dan ook werkelijk reeds plaats heeft, en waarmede,
naarmate de omstandiglieden dit gedoogen

,
geleidelijk, ook overeenkom-

stig de bedoelingen der kommissie kan worden voortgegaan.
.

Omtrent de ten slotte van haar rapport door de kommissie behandelde pun-
ten , heb ik de eer het volgende als mijne beschouwingen in het midden
te brengen : .

^d a. Het nemen van voorzorgen voor de nationaliteit der onderne-
mingen vind ik allezins raadzaam.

u4d b. De verpligtiug van het Gouvernement tot het verleenen , zooveel
mogelijk , van hulp ter handhaving van inwendige rust en veiligheid, kari

ik in zooverre beamen, als de bestaande middelen op de uitgekozen plaat-

sen zulks zullen toelaten. Wanneer echter die middelen nieuw moeten
worden daargesteld of uitgebreid , behooren de meerdere kosten direkt of
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indirekt uit de voordeelen der exploitatie te worden gedekt, en itiilsdicii

te komen voor rekeninu der betrokken onderneinin;jen.

Ad c. Dat de re^jlen en aanspraken van derden moeten worden geëer-

biedigd , ligt, dunkt mij, in den aard van de zaak.

Ad d. Dit punt valt in mijne zienswijze hierboven sub b uitgedrukt.

Ad e. Het maken van bezoudere bepalingen omtrent de in- en uitgaande

regtén en andeve belastingen komt , mijns inziens , niet te pas , vermits

ik geene aanleiding ken , welke zou kunnen doen veronderstellen dal an-

dere , dan de algemeen in Indie werkende verordeningen , op de onder-

nemingen zullen worden toegepast.

Ad /. Yrije invoer van voor de ondernemingen benoodigde werktuigen

en gereedschappen kan , onder zekere bepalingen , mijns inziens , worden
toegestaan: doch vermits bij art. 5 van de wet van 8 Augustus 1850 (S/'aa/s-

blad No. 47) is bepaald , dat geene veranderingen in rle bestaande koloniale

tarieven worden gebragt dan bij de wet , zal daartoe eventueel een ontwerp
van wet aan Uwe Majesteit moeten worden aangeboden.

Ad -g. Het nemen van voorzorgen voor eene rigtige uitvoering der on-
dernemingen komt mij allezius doelmatig voor.

Ook is dit het geval met het toezigt ter voorkoming van verwoesting van

het terrein.

Alvorens van het rapport der kommissie af te stappen , acht ik mij ver-

'pligt Uwer Majesteits aandacht te vestigen op twee stellingen daarin voor-

tomende , en waarvoor de kommissie het bewijs schuldig blijft ; de eerste
,

dat in Indie tot dusverre het stelsel is aangekleefd , om de ontwikkeling

van produktive krachten aan zich te houden en binnen zekere grenzen te

beperken; de tweede dat linantiele verpligtingen jegens het moederland,
het Indisch bestuur opgelegd , in de laatste jaren belemmeringen zijn ge-
weest voor de ontwikkeling onzer overige bezittingen , waaronder de kom-
missie vermoedelijk bedoelt de buitenbezittingen. Mij is het niet bekend

,

dat zoodanig stelsel immer door het gouvernement is omhelsd , en ook niet

dat de linantiele verpligtingen van de koloniën jegens het moederland
(welke zich bepalen tot eene uitkeering van hetgeen overblijft na kwijting

der koloniale behoeften) aan eene ontwikkeling der buitenbezitlingen door

middel van partikuliere industrie hebben in den weg gestaan. Ik acht het

onnoodig, de beide bedoelde stellingen in het breede te wederleggen,
doch heb gemeend , dezelve in het tegenwoordig rapport niet geheel onop-
gemerkt te mogen voorbijgaan.

Mij alsnu resumerende, heb ik de eer, als slotsom mijner beschouwin-
gen, Uwe Majesteit een ontwerp van besluit ter bekrachtiging, na den
raad van state te hebben gehoord , aan te bieden , onder bekendstelling

dat de raad van ministers zich met de strekking daarvan heeft vereenigd
;

terwijl ik voorts Uwe Majesteit eerbiedig verzoek , mij te magtigen, om
,

voor zooveel betreft de punten welke niet in dat koncept-besluit zijn op-
genomen , in den geest van het tegenwoordig rapport te handelen, en den
Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indic aan te schrijven , om insge-

lijks , in voorkomende gevallen , zich daarnaar te gedragen.

De hierbij gaande stukken worden eerbiedig , na gemaakt gebruik , van

Uwe Majesteit terug verzocht.

De Minister van Koloniën
,

{get.) Chs. f. PAHUD.
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RAPPORT der speciale Kommissie benoemd hij I

Koninklijk besluit van 25 Februarij, No. 26.

aan den Minisier van Koloniën.

's GRAVENHAGE, den 24sten Jolij 1850.1

Bij besluit van dea 25sten Februarij jl. , no. 26 , werden wij geroepen
,

om Uwer Excellentie onze gevoelens mede te dealen aangaande de Trage
,

of het nuttig kon worden geacht de tinmijnen op het eiland Banka in het

bijzonder , en de mijnen in Nederlandsch Indie in het algemeen , aan de

partikuliere industrie orer te geven , en zoo ja , op welke wijze zulks zou

kunnen en behooren te geschieden , ten einde het gouvernement daarbij

geene schade lijde en den ondernemers een billijk voordeel worde verzekerd.

Doordrongen van het gewigt dezer belangrijke vraag, vermeenden wij tot

derzelver beantwoording niet eerder te moeten overgaan , dan na getracht

te hebben , oni zooveel mogelijk kennis te vergaderen van de belangrijk-

heid der bestaande mineralogische rijkdommen van de landen , en der vol-

ken die ze bezitten , van onze politieke en merkantile betrekkingen tot de-
zelve, en van al hetgeen verder konde strekken om eene juiste gevolgtrek-

king te maken aangaande de middelen , om die rijkdommen cijnsbaar te

doen worden aan de belangen onzer natie , en tevens te doen strekken tot

het waarachtige welzijn der bewoners.

Hoezeer Uwe Excellentie ons tot dat einde wel mededeeling heeft willen

doen van alle de bij haar ministerie verzamelde stukken betrekkelijk dit on-
derwerp , zoo mogten wij ons streven naar voldoende kennis echter met
geenen gelukkigen uitslag bekroond zien , en daardoor vinden wij ons te-

leurgesteld in onzen wensch , om bij dit rapport al die statistieke bijzon-

derheden op te nemen , die eventueel zouden kunnen strekken tot voorlich-

ting en opwekking onzer nationale industrie. Ons bestek zal zich dus hoofd-
zakelijk moeten bepalen tot eene beschouwing van het al of niet raadzame
van de omhelzing van het beginsel om de mijnen in onze Oost-Indische
bezittingen aan partikuliere industrie over te geven , om vervolgens te on-
derzoeken in hoeverre dat beginsel op de exploitatie van iedere erts-soort

kan worden toegepast.

Het is indei-daad opmerkelijk, dat, van een zoo gewigtig punt als het
delfstoffelijke 'm Nederlandsch Indie ^ over het algemeen , na zulk een lang-
durig bezit der koloniën , de wetenschappelijke kennis nog zoo gering is,

waarvan Banka sedert de ontvaogst van het belangrijke rapport van den
heer Croockewit echter is uitgezonderd.
Mogen wij naar de oorzaak daarvan gissen , dan gelooven wij die te moe-

ten zoeken in het door de regering in ïndie tot dusverre aangekleefde
stelsel, om de ontwikkeling van produktive krachten aan zich zelve te

houden en binnen zekere grenzen te beperken , daardoor uitgaven vermij-
dende

, die aanvankelijk verbonden moesten zijn aan de uitbreiding dier
grenzen. Wij erkennen , dat linantiele verpligtingen jegens het moeder-
land

, het Indisch bestuur opgelegd , in de laatste jaren belemmeringen
^y"! geweest in de zoo gewenschte ontwikkeling onzer overige bezittingen

,

maar zien daarin eene reden te meer , om daar , waar eigene krachten te
kort schieten

, de gelegenheid tot ontwikkeling over te geven aan de nij-
verheid van bijzondere personen.

Wiet alleen de staatkunde en ons merkantieel belang, maar ook de zede-
lijkheid maakt eene verandering in dat stelsel wenscheliik. Als wij toch
een oog slaan op den onbeschaafden en gedrukten toestand der bevolking
op vele plaatsen

, dan gevoelen wij de hooge verantwoordelijkheid van on-
ze opperheerschappij over die gewesten, en te levendiger "wordt het ver-
langen

,
dat men meerdere pogingen aanwende om den toestand der aan

ons ondergeschikte volken te verbeteren, en ze alzoo allengs vatbaar te
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maken voor het genot van voorrcglcn op Mcikc wij voor ons zl']v(mi zulk

eenen duren prijs slcUcn.

Deze nilboczeiiiinij wordt gcreglvaardigd door den inhoud der stukken
,

die betrekkinjj liebben lot het verzoek van den liaron IWj;i,vii,r, vah CAi'.ri-

IIEE om koncessie tot ontginnin-j van goudmijnen op het noorder schier-ei-

laud van Celehes , en welke zijn gevoegd bij het besluit van uwer excel-

lenties ministerie, dd. 6 April 1849, lit. A no. 6. Dezelve bevatten eene

donkere scbets van den toestand der bevolking van dat schiereiland. Men
ziet daaruit den lagen trap van beschaving van hoofden en onderdanen ; de
verregaande willekeur aan de eene en de diepste slavernij aan de andere

zijde; de praktijken der eersten, die het gevolg hebben \(\a alle nijverlieid

bij de laalslen te weren , zedeloosheid te voeden en armoede na zich Ie

slepen; en hoezeer deze schels gelukkig niet geheel van algemeens toepas-

sing is, zoo is het locli onbetwistbaar, dat het inlandsche bestuur veelal

orde en regelmaat mist en steeds gekenmerkt wordt door eigenschappen , die

alle ontwikkelling in den weg staan.

Zal -Nederland aan zijne zedelijke verpligting beantwoorden , om de vol-

ken onder zijn opperbeheer uit dien ongelukkigen toestand op te beurea

en allengs zooveel mogeliiik te beschaven , dan kunnen land-ontginning en
landbouw daartoe krachtige middelen zijn. De overgave van mijnen aan

partikuliere industrie zal daartoe de eerste stap kunnen en bebooren te zijn;

" daardoor zal de verdienste en de arbeidzaamheid der bevolking vermeerde-
ren ; er zullen meerdere behoefte en beschaving geboren worden.

De arbeider zal verzekerd zijn van het genot van de vruchten zijns ar-

beids. Hij zoude geen mensch moeten zijn, indien hij daardoor niet uit

zijnen verdierlijkten toestand wierd opgewekt. Wat men ook van de traag-

heid van den inlander moge zeggen, de bevolking van Java bewijst het,
wat men van hem kan verwachten bij eene goede leiding en billijke belooning.

Wel is waar zal het gouvernenaent in de verpligting komen eene ge-
noegzame militaire magt en behoorlijk civiel bestuur in vele streken te

vestigen , maar het zal dit , door het voordeel eener geregelde belasting

,

gegrond op eene toenemende welvaart en behoefte der bevolking , op den
duur zonder groot geldelijk bezwaar kunnen doen , al moet het zich ook
daarvoor aanvankelijk opoffering getroosten. Daardoor zal het gouvernement
de zedelijke behoefte der bevolking leeren kennen en ter harte nemen.
Men zal meer en meer perk kunnen stellen aan de afpersingen der hoof-
den , en tevens de rooverijen krachtiger kunnen tegengaan.

Onze roeping om ons meer aan de ontwikkeling onzer buitenbezittingen

te laten gelegen liggen , wordt niet minder door de staatkunde en ons na-
tionaal belang gebiedend gevorderd. Deze stelling is trouwens reeds erkend,

blijkens het rapport van den toenmaligen minister van koloniën , dd. 22
Augustus 1848 , litt. A , no. 1 , alwaar wij lezen :

» Het is eene onbetwistbare waarheid , dat onze Oost-Indische buitenbe-
» zittingen veelvuldige hulpbronnen bevatten , die niet genoegzaam worden
» benuttigd , terwijl eene voorzigtige staatkunde voorschrijft , dat wij onze
«positie aldaar meer en meer verzekeren. Maar het is niet minder Avaar

,

» dat de middelen, welke tot dat einde beschikbaar zijn, weinig beteeke-
» nen in verhouding tot de uitgebreidheid en de eischen dier bezittingen.

» Op de koloniale geldmiddelen rusten zware verpligtingen tegen het moe-
» derland , en wat daarvan ten behoeve der buitenbezittingen kan worden
» afgezonderd , vindt bij voorkeur zijne aanwending op Sumatra , sedert

» men is teruggekomen van de vroegere vei'snippering onzer krachten , ten

» gevolge waarvan nergens afdoende resultaten werden verkregen. In den
sjongsten tijd zijn wij door de bemoeijingen der Engelschen met Borneo,

» genoopt geworden onze vestiging aldaar eenigzins uit te breiden en te

«versterken; maar onze middelen laten niet toe die impulsie genoegzaam
» en naar alle zijden heen te volgen. AYelke offers echter de staatkunde
» ons moge opleggen , aan eene industriële ontwikkeling des lands moet
» en kan , naar mijn inzien , het gouvei'nement noode zelf de hand slaan

,
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» omdat ik vermeen, dat de ervaring genoegzaam heeft geleerd, dat inden
» regel ondernemingen van niJTerheid en landbouAV niet met voordeel voor

» rekening van regeringen worden gedreven , maar in ieder opzigt beter

» aan de leiding en het belang van bijzondere personen zijn toevertrouwd.

» Wanneer ik aldus de maat onzer krachten , de hulpbronnen dier bezit-

» tingen en de eischen onzer staatkunde in aanmerking neem , dan spreek

» ik zonder aarzelen miine overtuiging uit , dat wij met alle magt de ont-

» wikkeling onzer Oost-Indische builenbezittingen door middel van parti-

» kuliere ondernemingen moeten bevorderen. Zij voldoen middellijk, het-

» geen onze staatkunde gebiedt. Hun zij het veld der nijverheid overgela-

» ten , waar het gouverneinent op zijne beurt slechts middellijk moet
» arbeiden."

Ook de raad van state is, blijkens deszeifs missive van den 5den Sep-
tember 1848, no. 2, aan den koning gerigt, van oordeel, dat niets de be-
langen, zoo van Nederland als van zijne overzeesche bezittingen, meer
bevorderen kan, dan dat JXederlandsche ingezetenen, met eigene middelen,
door ondernemingen van landbouw, nijverheid of handel, den rijkdom dier

bezittingen tot hun nut en voordeel aanwenden , en dat elke poging , daar-

toe in het werk te stellen , de meeste aanmoediging en ondersteuning van
regeringswege verdient.

Wij aarzelen niet deze redeneringen tot de onze te maken , en op te

merken, dat het thans aan de regering staat, om met kracht den onder-
nemingsgeest der natie op te wekken. ïer vei'wezenlijking van dit doel

zal het volstrekt noodig zijn , dat de belangrijkheid onzer buitenbezittingen

aan de natie bekend worde gemaakt en dat lot dit eiade een algemeen on-
derzoek in Indie plaats hebbe , waartoe thans de gelegenheid door het

aanwezen van deskundigen gunstig schijnt.

Wij hopen in den loop van dit verslag gelegenheid te vinden om de
grondtrekken voor zoodanig onderzoek aan te geven.

Wij zullen thans overgaan om uwer excellentie het resultaat mede te

deelen van onze beraadslagingen over de toepassing van het beginsel , om
de exploitatie der mijnen in Nedeiiandsch-ïndie &an^d,i'\.iku\iQïQ nijverheid

over te geven.

Nadat de nuttigheid van dit beginsel door al de leden onzer kommissie
eenparig Avas erkend en de vraag : » of in den regel de afstand der mij-
nen aan partikuliere industrie bevorderlijk kan zijn aan de algemeene be-
langen der natie?" eenparig toestemmend was beantwoord, bepaalden wij

onze aandacht in de eerste plaats bij den afstand der tinmijnen , als de
meest belangrijke voor ' s rijks linantien.

Wij hebben uit de retroakta ontwaard , dat de afstand , speciaal van het
eiland Banka , reeds eenigen tijd een onderwerp van ernstige overweging
heeft uitgemaakt; het zal niet overbodig zijn hier een kort overzigt te

geven van hetgeen over dit punt is gehandeld.

Uit eene onder de renseignementen aanwezige nota blijkt , dat het ini-

tiatief is genomen bij den voormaligen minister J. C. Baud , welke bij

semi-officielen van den 21sten September 1847, No. 25, den gouverneur-
generaal het denkbeeld om Banka aan eene maatschappij te verkoopen

,

mededeelde. Dat denkbeeld was voornamelijk gegrond op de vrees, dat
dit weerlooze , doch geldelijk produktieve eiland ons , bij eventuelen oorlog,
mogt ontnomen worden. Het motief tot die ontweldiging zou echter ver-
vallen , wanneer de tinmijnen op dat eiland bijzonder eigendom waren.
Be koopprijs , dien de heer Baud

,
grosso modo , schat op 24 millioen

,

zou tot delging van staatsschuld moeten worden aangewend. De minister
geeft den gouverneur-generaal in overweging , of eene handeling van de-
zen aard , behoudens eenen goeden prijs

,
geraden zou zijn , en hoe groot

die prijs zoude moeten wezen.
Dit denkdeeld had bij den gouverneur-generaal aanvankelijk veel aan-

iokkends en kwam zijne excellentie wel uitvoerbaar voor. Bij zijne voor-
loopige en algemeene beschouwingen opperde hij wel eenige bezwaren

,
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doch «leze schonen niet op te wejjen Iepen het fjcnol van knjiilnal en <lc

daaraan verl;ondene at'lossinjj van slaalsschuld. ( ok werd tiaarhij erkend
,

dat de exploitatie der luijiien liooyst fjehrckkig '.vas , en door betere me-
chanische en chemische procédés eene yrootere produklie verwacht kon
worden. Omtrent de wijze van afstand jjrel'erecide zijne excelhmtie eene
verpacliting voor 99 jaren , en onder de voorwa.aden weuschlc hij gesteld

te hebben de vrije beschikkiiifj over liet produkt.

Eene iiinand 1'iler, 29 ileecniber 1S47, veivoiyde de {jouverneiir-genc-

raal deszelfs al^eiiieene bcschouwin^yen over dit onderwerp. Hel aanlokke-

lijke der zaak scheen binnen dien tijd bij zijne cxceilenlie zeer te zijn af-

genomen, y.ijne excellentie vernieende dat de toennudige geldkrisis in

Europa het beproeven van dien afstand ondenkbaar maakte. Het raoeijeiijksle

punt van allen werd besciioiiwd te beslaan in de veriiouding tot de Ciii-

nesche mijnwerkers en het ontzien van derzeiver reyten. Partikulier bezit

der mijnen werd beschouwd als eene injjrijpin^ in al onze koloniale ver-
ordeningen , die waarschijnlijk ook voor andere {jedeelten van Iiidié ge-
wijzigd zou moeten worden. Zijne excellentie vermeende , dat het inhalen

van zulk een heterogeen beginsel aan groole bedenkingen onderhevi[j was,

zonder zich echter over die . edenkingen verder uit te laten. Eindelijk

scheen zijne excellentie vasl te stellen , dal de afstand (hoezeer nog niet

beproefd) niet zou kunnen geschieden zonder aanzienlijk geldelijk verlies
,

.terwijl hij als slotsom zijner overwegingen opmerkte , dat elk half of heel

millioen , dat er over was van de jaariijkselie konlributie aan de Nederland-
sche schalkiat van 14j- nriUioen , moest worden aangewend tot verbetering

van het muntwezen , het verdedigbaar maken van Batavia en het verster-

ken van leger en vloot in Indië.

De zaak bleef in statu quo tot aan het kortstondige ministerie van den
heer G. L. Baud , wien dit onderwerp bij de bovenbedoelde nota weder
werd voorgelegd en aangeprezen , met wederlegging van de bedenkingen
des heeren RocuüssiiJf.

De minister G. L. Baud vond het plan mede aan bedenkingen onderhe-
vig, hoofdzakelijk gegrond op de regten der Chinesche mijnwerkers en
derzeiver rusteloosheid , alsmede op de stelling , dat partikuliere admini-
strateurs de mijnwerkers zouden te kort doen, of met te zwaren arbeid

belasten. De minister geloofde het niet , dat voor de mijnen een prijs zou-
de kunnen verkregen worden

,
geëvenredigd aan derzeiver tegenwoordige

geldelijke opbrengst. Het is blijkbaar, dat deze minister niet met het plan

was ingenomen , doch hij had er niets tegen , dat hetzelve in Iiidie rijper

•werd onderzocht. Het blijkt uit de stukken niet , of hieraan verder gevolg

is gegeven.
Wij zullen ons bij dit korte overzigt van de gewisselde stukken over

JBanha bepalen en ons aan den verderen inhoud derzelve kortheidshalve

gedragen, alsmede aan de in de nota voorkomende wederlegging der door

den gouverneur-generaal geopperde bedenkingen tegen den afstand van
het eiland Banka.

Sedert schijnt in overweging te zijn genomen hel afstaan van het nabij Ban-
ka gelegen eiland BiUitoii. Het blijkt uit den semi-ofhcielen van den gou-
verneur-generaal , dd. 25 Augustus 18-19, no. =^% dat ook hierop deszelfs

gevoelen is gevraagd, in verband:

1. met het streven , om partikuliere kapitalen dienstbaar te maken aan

de uitbreiding van produktie en bevestiging van ons gezag in Indië:

2. met hel streven naar het verkoopen van domaniale eigendommen in

Indië tot gedeeltelijke delging van staatsschuld.

De gouverneur-generaal heeft zich aanvankelijk vereenigd met eenige
door den resident van Banka tegen dit plan ingebragte bedenkingen, om-
schreven in den brief van dien ambtenaar dd. 3 Julij 1849, lilt. U, en met
het daarbij gedaan voorstel, om met het beproeven dezes maatregels te

wachten, tot dat men zich de uitkomsten der partikuliere exploitatie van
tinmijnen op het schiereiland Malakka zal kunnen ten nutte maken

,
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waaromtrent den heer Croockewit een onderhandsch onderzoek was opge-

dragen, zich reserverende om nader op dit onderwerp terug te komen.
Als in het Toorbijgaan moeten wij doen opmerken , dat uit deze korres-

pondentie blijkt, dat het regt yan beschikking over den grond , zoowel van

San/ia als van Billiton, niet twijfelachtig is.

Hoezeer sommigen der geopperde bedenkingen ons toeschijnen niet van

gewigt ontbloot te zijn, zoo zijn zij niet van dien aard om ons te doen
afwijken van onze overtuiging, dat het hierboven aangenomen beginsel

omtrent de doelmatigheid van den afstand van mijnen in het algemeen
,

op de tinmijnen behoort te worden toegepast. Wij houden het voor raad-

zaam, om juist met deze mijnen een' aanvang te maken , zoowel om de

bekende politieke en finantiele redenen , als omdat onder dezelve reeds

de zoodanige zijn, die produktief zijn en dus daarvoor meer gading kan
worden verwacht, dan voor andere mijnen, die den ondernemers minder
zekere resultaten aanbieden.

De wisselvalligheid der politieke omstandigheden in Europa^ en de na-
deelige invloed daarvan op het openbaar krediet , zullen welligt den kapi-

talist bewegen oin naar andere dan gewone uitwegen voor zijne fondsen te

zoeken, zoodat, in tegenstelling van het gevoelen des heeren Rochussen
,

de tijdsomstandigheden juist gunstig kunnen zijn voor het beproeven van
den maatregel.

Tegenover de bedenkingen, ten aanzien van de onhandelbaarheid der
Chinesche mijnwerkers en derzelver regten, kan men aannemen, dat van
eenen partikulieren ondernemer, die zijn belang begrijpt , minder aanlei-

ding tot rustverstoring kan worden verwacht , dan de ondervinding van
het tegenwoordige stelsel heeft opgeleverd. De mijnwerkers zullen bij par-
tikuliere exploitatien een beroep hebben op het Gouvernement , hetwelk
dan in billijkheid zal beslissen ; terwijl hetzelve onder het tegenwoordige
stelsel eene tegenpartij uitmaakt. Regten der mijnwerkers kunnen niet

anders zijn , dan die , welke voortvloeijen uit de met hen aangegane ver-
bindtenissen , als arbeidslieden; hierin treedt de ondernemer in de plaats

van het gouvernement , hetwelk alsdan met meer onzijdigheid waakt voor
de stipte naleving dezer verbindtenissen.

» Billiton— zegt de resident van Banka bij zijnen boven aangehaalden
» brief— levert evenmin als Banka genoegzame voeding op voor opgeze-
» tenen.

»Het aantal in te voeren Chinezen zoude dus aldaar, evenals op Banka,
»door rijst en andere van buiten aan te voeren artikelen moeten worden
» onderhouden. Dit zoude de vaart op Billiton zeer vermeerderen ; verschil-

» lende handelaren zouden er zich neerzetten. Dit zoude een betrekkelijk

«kostbaar en door eene goede bezetting ondersteund bestuur vorderen
,

» vooral daar Billiton om de ligging van dat eiland , eene verzamelplaats is

»van zeeschuimers, smokkelaars en allerlei andere vagebonden."
Op grond van die omstandigheden , vermeende de resident den afstand

van tinmijnen op Billiton te moeten afraden. De gouverneur-generaal vond
die meening gegrond. Met bescheidene vrijmoedigheid vragen wij , of er
wel betere gronden konden bijgebragt worden voor de doelmatigheid

,
ja

noodzakelijkheid van den afstand ?

Bij de behandeling van dit onderwerp liepen onze beraadslagingen over
de volgende vraagpunten , als :

a. Of de afstand van al de tinmijnen , in eens, raadzaam kan worden
geacht, dan wel, of aanvankelijk met enkelen eene proeve behoort te wor-
den genomen

;

b. Of men Banka en Billiton gezamenlijk , of ieder afzonderlijk zal

aanprijzen , om te worden afgestaan

;

c. Op welke wijze de eventuele afstand van tingronden het raadzaam-
ste is.

Waren wij allen eenstemmig omtrent de raadzaarnheid van het beginsel,
verschillend zijn onze gevoelens aangaande de toepassing.
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Van die vcrscliillcndc (gevoelens worden uwc c.xccllciilic hij deze sub

lill. A, H 1 C cii D, vier nola's aaiijjcboden. Oru niet in lierhalin'jcn Ic

treden en om onislagtigheid te vermijden , zullen wij icoilelijk de strekkinifj

der nola's aangeven, en ons aan den inhoud verder gedragen, uwe excel-

lentie verzoekende om deze partiele nola's te willen beschouwen als ge-
deelten van dit rapport, en als waren dezelve bij deze geinsereerd.

De nota yi
,

geteekend door zes leden, heeft de strekking om de raad-

zaandieid van liet beginsel in een naar hunne meening duidelijk licht te

stellen; verbeteringen, die in de tegenwoordige wijze van exploitatie op
lianka van partikuliere onderneniingen te verwaehlen zijn , op te merken;
de vrees voor moeijelijkliedcn en botsingen onder de (3iiiiiesehe mijnwer-
kers we(; te nemi'ii; voorts, met betrekking tot de twee eerste vraa;jpunten

,

achten die leden het wensehelijk , dat uf al de tinmijnen in handen van
partikulieren komen , óf geene. Zij beloogen de nadeelen voor het gou-
vernement , bij mededinging met partikulieren, zoowel met betrekking tol

de tingravingen , als met opzigt tot de prijzen in den handel van het

produkt.

Al bepaalt men zich ook bij ecne partiele verpachting, alleen bij het

eiland lii/liloti, zoo achten zij het toch zeer raoeijelijk , zoo niet onmoge-
lijk , het verloojien van Chinesche mijnwerkers van Bunka te verhinderen

,

en zal er veel gevaar beslaan , dat van lianka klandestine invoer van gou-
-vernemenls-tin plaats hebbe naar Billito7i. Zij vreezen dat het gouverne-
ment in dien wedstrijd op den duur zal moeten onderdoen.

Volgens hunne meening zou het gouvernement, bij eenen gedeeltelijken

afstand van tinmijnen , met partikulieren in eene konkurrentie moeten
Ireden , welke op de opbrengst zijner exploitatie eenen hoogst nadeeiigen

invloed zal uitoefenen. Alleen daardoor, dat het gouvernement van het

Banka-tia een monopolie had , maakte het mogelijk tot prijzen te verkoo-
pen , die bijna een kapitaal Avinst overlieten. Eene betrekkelijk niet be-
langrijke hoeveelheid , door bijzondere ondernemers met aandrang geveild

,

of direkt naar de plaatsen van konsumtie gescheept , kau voldoende zijn
,

om de waarde van het metaal belangrijk te doen dalen en het verkoopen
van groote hoeveelheden tot goede prijzen bijna onmogelijk te maken.

Naar hun oordeel is ook van eenen afstand der tinmijnen op Banka en
Billilon in haar geheel, eene betere uitslag voor de onderneiaers te ver-
wachten , welke dan voor deze tinsoort meester van de markt blijven ea
gemakkelijker wenschelijke verbeteringen kunnen invoeren.

De vrees voor het verlies voor 's lands kas , bij eenen partielen afstand

te lijden, woog bij vijf leden der subkommissie zoo zwaar, dat het bij

hen als eene condiüo sine qua non op den voorgrond stond , om óf al de
tinmijnen óf in het geheel geene aan de partikuliere industrie over te

geven.

Met betrekking tot het derde vraagpunt vermeenen die leden , dat de af-

stand behoort te geschieden bij wijze van verpachting voor een langdurig
lijdvak , hetzij en bloc , hetzij bij gedeelten , te zamen het geheel uitma-
kende , waaromtrent de gevoelens dier leden verdeeld zijn ; eenstemmig is

men daarentegen van oordeel , dat alleen aan Nedeiianders , in Nederland
of in Nedcrtandsch Indie gevestigd , de pacht kan worden toegewezen , of

indien de mijnen gepacht mogten worden door maatschappijen , dat dan
het bestuur dier maatschappijen, uit Nederlanders behoort te bestaan, en
de zetel van het bestuur in Nederland of in Nedcrlandsch Indie gevestigd
behoort te zijn; vreemde invloed zal zooveel mogelijk moeten Avorden ge-
weerd , hoezeer vreemde kapitalen op die Avijze zouden kunnen worden
benuttigd. Omtrent den prijs, waarvoor de tinmijnen van Banka en ^(7-
liton zouden kunnen Avorden afgestaan , treden deze leden in eenige , op
eene produktie van 70,000 pikols 'sjaars gegronde berekeningen, waarvan
de slotsom is, dat de afstand zou kunnen geschieden voor een kapitaal van

ƒ 20 millioen , en geven daarbij in overAveging , om aan de pachters , zon-
der vergoeding , af te staan de j retensie der regering op de mijnwerkers

,
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en de op Banka voor de exploitatie ea berging: van tin aanwezige gebou-
wen ; zij aciiten het wenschelijk , dat de pachtscliat in Nederland in Neder-
iandsche guldens worde betaald , ook dan , wanneer die geheel of gedeelte-

lijk ten behoeve der Oost-Indische bezittingen mogt aangewend worden.
Yerschiilend zijn derzelver gevoelens aangaande de beschikking over het
tin-prodakt; de meerderheid hunner wenscht den pachter de verpiigting op
te leggen , om minstens | van het produkt in Nederland aan de markt te

brengen , terwijl anderen van gevoelen zijn , dat aan den pachter de vrije

beschikking, in den ruimsten zin, moest worden gelaten. Onder de voor-

waarden wenschten al deze leden gesteld te zien, dat de pachters, behalve

de koopsom of pachtschat , aan het gouvernement zullen voldoen * 3 voor

ieder pikol tin , en dat buitendien dezelfde en geene hoogere uitgaande

regten zullen worden geheven dan op Java voor dat artikel is bepaald
,

namelijk ƒ 2 per pikol voor den uitvoer naar Nederland en ƒ 4 voor den
uitvoer naar elders , met observatie van voorzorgen , dat de laatste bepaling

van ƒ 4 niet worde ontdoken. Deze heffingen zouden strekken ter tege-
moetkoming ia de kosten van 's lands bestuur en bescherming. De invoer

van levensmiddelen en voorwerpen aan de uitvoering der onderneming
verbonden , zoude aan geene hoogere dan de tegenwoordige regten moeten
onderworpen worden.
De pachters zullen de uitgegravene gronden zooveel mogelijk moeten her-

stellen.

De leden observeren , dat bij de eventuele verpachting in het oog moet
worden gehouden , dat het hypothekair verband onzer Oost-Indisclie be-
zittingen en inkomsten van den staat , wegens de geldleeningen ten haren
laste , bij de konversie der 5 percents en vier percents Indische losrenten

in 1844 niet is opgeheven ; en eindelijk , dat de eventuele verpachting aan
de algemeene konkurrentie in Nederland en in Nederlandsch-Indie moet
worden opengesteld.

De nota B bevat het gevoelen van vijf andere leden , die , hoezeer ia

de hoofdzaak nagenoeg eenstemmig met de zes overige , echter met deze
verschillen in de aanvankelijke toepassing.

Almede doordrongen van de raadzaamheid om de tinmijnen aan parti-

kuliere industrie over te geven , vinden zij echter bedenkingen tegen den
afstand van al de mijnen , in eens. Zij wenschen dat hierin voorzigtig

worde gehandeld , ter vermijding van de schokken , die eene plotselinge

verandering in een bestaand regeringstelsel zou kunnen veroorzaken ; zij

vreezen , dat de proef op eene groote schaal te nemen , zoude mislukken
,

en daardoor welligt de door de regering thans van Banka vei'kregen wor-
dende belangrijke voordeden zouden te loor gaan ; zij gelooven , dat die

zaak zoude bevorderd worden door het nemen eener proeve niet met, maar
aanvankelijk van tin-gronden op het eiland Billiton ; zij achten het waar-
schijnlijk dat het welgelukken eener zoodanige proeve zou gevolgd worden
van meerdere , en eindelijk van den afstand van al de tin-gronden , zon-
der vrees voor botsingen. Eene proef op Billiton zou de waarde der zaak
in het algemeen beter doen kennen , meerdere konkurrentie openen en
eene grootere koopsom of pachtschat voor Banka kunnen doen verwach-
ten. Tegen eenen aanvankelijk afstand van UaM/i« gestemd , treden zij na-
tuurlijk in geene berekening van den prijs , waarvoor dat eiland zou kun-
nen worden afgestaan.

Het produktief vermogen van Billiton onbekend zijnde , mist men daar-
door eenen maatstaf voor eene prijsberekening der voorgestelde proef op
dat eiland.

Hier toe zal een geologisch en mineralogisch onderzoek gevorderd wor-
den. Daar Billiton tot dusverre geene voordeden voor 's lands kas ople-
vert , zoo kan er bij den afstand van dat eiland , of een gedeelte van het-
zelve , ook geene sprake zijn van schadeloosstelling ; bij gevolg wordt tot

de onderneming veel minder kapitaal vereischt dan voor Banka, waardoor
meerdere konkurrentie kan worden verwacht.
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Met buirclikiiiy lol de wijze van afstatid zijn iJuze leden voor ccneti vcr-

kuop , namelijk bijaldien de kweslie zich bej)aall bij liilliton , en ailoos

met in acht neiiiiiijj van voorzorgen tot het weren van vreemden invloeil
,

waartoe de middelen worden aanje[jeven. Met betrekking tot de wijze

van beschikking over het produkl , zijn deze leden van gevoelen , dat over

eeue hoeveelheid van 20 a 25,000 pikols jaarlijks de vrije beschikking zou

kunnen gelaten worden en het eventueel meerdere produkt , onder billijku

bepalingen , aan' het gouvernement behoort geleverd te worden.

l)c nota lit. C bevat de liijzondere beschouwing van het lid Sa.miiagkns.

Deze voegt zich bij de subkommissie Ut. li ; met dat onderscheid, dat

hij de proefneming verkieslijker acht op het eiland Banka , hoezeer er

geene bedeidvingcii in vindende, dat gelijktijdig eene proel'neming op het

eiland Billitun plaats hebbe. Ook dal lid prefereert den verkoop en wel
aan eene INederlandsche vennootschap; niet voorbehouil van het regt van
wederinkoop binnen vijf jaren , overeenkomstig het Indische wetboek arlt.

1519 en volgentle.

De nota lil. IJ is van het lid Oostiioüt , medeteekenaar van de nota

lit. JS,' en heeft de slrekking om zich njcer bijzonder te verklaien tegen

den afstand vaii tinmijtien op het eiland BanJca.

Uwe excellenlie zal de moeijelijkheid beselFen , om bij deze vcrdeeling

van gevoelens een stellig advies omtrent alle bijzonderheden uit Ie bren-
gen. Onze taak bepaalt zich trouwens tot de mededeeling onzer gedaéfitea

over den afsland , en daaraan vermeenen wij met betrekking tot de lin-

mijnen te hebben voldaan.

\Vij zullen thans overgaan tot de beschouwing van het ijzererts.

Deze erts schijnt door den geheelen archipel in lüeerdere of mindere
mate verspreid te zijn , maar nergens overvloediger dan op JSorneo. Ia
de het gouvernement toebehoorende streken komt het voor in Tana lawut

^

Tami-hoeinboe , Doensoen , Siang , Moerong , Mendamic , Sainpit , Kot-
tawaringin , Matani , aan de rivier Malalioei (tak der Kapoeas) , in Koetei

Passir , meest in het geheel centraal land , en op de /iTari/^a^a-eilanden.

Bcüilca bevat ijzer-erts in verschillenden vormj reeds vroeger benuttig-

den de inlanders hetzelve.

üp Biliitoii wordt in het zuidoostelijk gedeelte des eilands ijzer van
goede hoedanigheid gevonden. Yolgens berigten komt het metaal digt

aan den beganen grond voor.

Ook Ccltbcs bevat veel ijzer , speciaal de Oosflzist , en wel in de
landschappen ij«/«/(/« , Mendontg , Tolo Taboenkoe en Laiwoci. Blijkens

hetgeen op Ternate , aan welk rijk de meeste dier landschappen cijnsbaar

zijn, wordt aangebragt , is de kwaliteit zeer voldoende , terwijl men ver-

meent, dat de hoeveelheid aanzienlijk is. De eilanden, langs de kust ge-
legen , worden gezegd almede ijzer te bevatten.

Uithoofde van het gebrek aan kennis van de belangrijkheid der overige

streken , zuilen wij onze beschouwing moeten beperken tot Tana Jaivut.

Dezestreek ligt op den züid-oostelijken uithoek van jBti?)(co , en behoorde
eertijds tot het groote Banjermassincjsche rijk, doch is sinds lang in volle

souvereinileit aan Nederland, afgeslaan. De rapporten van verschillende on-
derzoekingen in loco , welke zijn verhandeld bij de verbalen van uwer
excellenties ministerie, dd. 2 Julij 1847 No. V30* ^"^ ^^ October 1847
No. 4 , en verder voorkomen bij den semi-ollicielen van den gouverneur-
generaal , dd. 17 December 1848 No. ^''^1^^ , komen eenparig hierop
neder.

De erts is op de oppervlakte van den grond zoo overvloedig verspreid
,

dat men jaren en jaren op eene groote schaal zou kunnen werken , zon-
der een duim diep in den bodem te behoeven door te dringen ; het ge-
halte is bij uitnemendheid rijk ; de erts behoort tot de beste soorten

,

welke zeer zelden , althans in zulke groote hoeveelheden , worden aange-
troffen. Yolgens herhaalde scheikundige onderzoekingen van den hoog-
leeraar MüLDKR te Utrecht , bevat de erts 70 per cent zuiver ijzermetaal ,•
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fle plaats waar de meesle erts ïii Tana-lawui gevonden is, Tambaga , is bij

uitstek geschikt tot dea aanleg van een etablissement , zoo wegens de ge-

steldheid van het terrein , als door het aanwezen van genoegzaam hout-

"ewas , water , specie voor steenen en fijne kalkaarde , en de geschikt-

heid van het terrein tot het aanleggen van eeaen weg voor den afvoer

naar de zeeplaats Tabaniouw.
Eene bij het verbaal van 15 October 1847 , No. 4

,
gevoegde bereke-

ning , beloofde een aanzienlijk geldelijk voordeel bij de bewerking, op den

voet als daarbij wordt voorgesteld , namelijk door den erts te bewerken tot de

fijnste metaalsoort of staal , dat aanmerkelijk hoogere waarde heeft dan het

gewone ijzer en, als minder volumen bevattende, mindere kosten voor ver-

voer naar Europa zoude vorderen.

Bij dat verbaal bevindt zich tevens een voorstel van den oud gouverneur

van JBonieo (thans lid onzer kommissie) , om dezen erts cijnsbaar te ma-
ken aan de belangen der schatkist. De brief van den gouverneur-generaal

,

welke ten geleide dezer stukken strekte, behield over het punt van benut-

tiging het stilzwijgen.

De vorige minister Rijk deed den Uden Augustus 1848 , sub No. 2
,

aan den koning verslag van de ontdekking dezer erts-soort , en maakte
daarbij de opmerking, dat eene exploitatie voor rekening van het gouver-
nement niet verkieslijk was, omdat de ondervinding in den regel niet voor

dergelijke ondernemingen van regeringswege pleit. De minister achtte het

echter in hooge mate wenschelijk, dat de partikuliere ondernemingsgeest

in het vaderland opgewekt en geleid wierd naar de koloniën, en met na-
me naar onze uitgebreide Oost-Indische buitenbezittingen; waartoe hij zich

vleide, dat de onderhavige ontdekking eene uitmuntende aanleiding zoude
opleveren. Het was met dit doel, dat van regeringswege in de Nieuwe
Kotterdamsche Courant van den 28sten Augustus 1848 een artikel over

deze ontdekking geplaatst werd. Gelijktijdig werd de gouverneur-generaal

daarmede bekend gemaakt, en de mededeeling van zijne beschouwingen
verzocht over eene benuttiging van dezen erts (verbaal 24 Augustus 1848,
No. ^-1^).

Het gezegde artikel had het gevolg dat de firma Daehive & Co. te

's Gravenhaye , zich adresseerde om koncessie tot ontginning, hetgeen al

verder den gouverneur-generaal bij brief van den 8sten November 1848

,

No. -gl^ , werd medegedeeld , ten einde bij de beantwoording der kwestie

over de benuttiging van deze erts-soort tevens de vraag te behandelen: of,

en zoo ja, op welken voet en op welke voorwaarden casu quo , tot het

verleenen van koncessie aan dezen of genen zou kunnen overgegaan wor-
den.

Yoor dat deze laatste brief bij den gouverneur-generaal kon zijn ontvan-
gen , schreef hij zijnen semi-oliicielen van den 17den December 1848 , No.

W , strekkende ten geleide van het verslag eener latere opname door den
majoor , waarnemenden resident van Bandjermassing , Vektholeit , die dat

verslag besluit met eenige voorstellen ter benuttiging van dezen erts , als-

mede van de daarop uitgebragte adviezen van den hoofd-ingenieur van het
stoomwezen Bennktt en van den generaal-raajoor VAtf der Wijck.

De hoofd- ingenieur voornoemd betwijfelt, of de exploitatie en bereiding
op eene groote schaal wel voor het débouché in Europa, en niet maar
alleen voor het verbruik van gietijzer in de kolonie , raadzaam is , op grond
dat , naar zijn inzien , de prijzen van het ijzer in Europa , indien de
dusgenoemde spoorwegwoede zal zijn bedaard, spoedig dalen en op een
lagen trap blijven zullen; hij vermeent dat de fabrikatie van gesmeed ijzer

eene te kostbare inrigting zoude vorderen , en het welgelukken te twijfel-

achtig is , om zich niet voorloopig te bepalen bij eene fabrikatie van giet-

ijzer , op eene kleine schaal , alleen voor het verbruik in Iiidie.

De gouverneur-generaal vermeende , dat , in weerwil van al deze na-
timrlijke rijkdommen en voordeelen , het onraadzaam moet worden geacht,

vooreerst aan de exploilering van den erts te beginnen , op grond , dat
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iiel daartoe {jcliecl millirekende personeel van elilers zou moeien worden
oalhüden , en de inocijelijkheid daarvan is ondervonden bij de exploilatie dei

stteulcolainiijiiai te JiaTidjcnnuaaing , waarbij evenwel niet die deskundigen

wortleti |;evoi(l('r(l , die voor eene ijzerbereidinjj noodzakelijk zijn en uit

EtirojJU zouden onlboden iiioeleu worden.

Zijne exc. vei'meent , met het oog op deze daadzakea , en de menigte
van teleurstellingen, welke bij zulke ondernemingen geleden kunnen wor-
den, het voor zeker ie kunnen houden, dat het ijzer, te verkrijgen docjr

eene exploitatie, onder de tegenwoordige omstandigheden , veelmeer zoude
kosten, dan de algemeene waarde van dit artikel in onzen lijd, en heeft

op deze gronden , bij besluit van den SOsten November 1847 , No. lö
,

voor alsnog ai'gezien van de ontginning der onderwerpelijke ijzergronden.

«Wanneer eenmaal," zegt de minister, » die streken eenea hoogeren

» graad van ontwikkeling tereikt hebben: wanneer eene talrijke bevolking

» zich daar nedergezet eu de nijverheid langzamerhand, ook buiten onze

«dadelijke bemoeijenis , die ertslagen bezocht zal hebben, dan eerst, ge-
»loot' ik, zal de lijd gekomen zijn, om van zoodanige ontginning wezen-
» lijk nut te verwachten."

15ij een lateren senii-officielen van 17 Junij 1849, no. '°'=, wordt door
den gouverneur-generaal de ministeriele missive van 8 Nov. 1848, No. ,ji,,

irict belrekking tot het aanzoek om koncessie van Dauuke & Co. beant-
woord. Bij dien briel' is gevoegd een ter zake uitgebragt rap'jort van den
toenmaligen gouverneur van Borneo (thans lid onzer kommissie) , welke

,

na de bezwaren te hebben voorgehouden eener parlikuliere exploitatie

,

hoofdzakelijk nederkomende op het gebrek aan personeel en de onzekerheid

der réussite , deszelfs gedachten mededeelt omtrent de wijze , waai'op de
ijzergronden zouden kunnen afgestaan woiden , en de voor^7aarden , die

daarbij zijn te observeren , eindigende met het advies om , op de door
hem aangegevene wijze , over de ijzergronden te beschikken ten behoeve
der partikuiicre industrie.

De gouverneur-generaal kon bij overweging van de zaak tot geene an-
dere konkhisie geraken , dan dat alleen voor het gouvernement de moge-
lijkheid beslaat die gronden te exploiteren, althans, dat de middelen van
partikulicren daartoe ia verschillende opzigten te kort schieten. Zijne ex-
cellentie beseft ten volle hoe hoogst wenschelijk het is , dat Nederlandsch
Indië zich in eigen boezem, even als van steenkolen, ook van ijzerenstaai

voorzie, en dit besef heeft hem meermalen geleid tot het voornemen om
dat groole resultaat voor te bereiden, doch heeft hij zich onthouden vau
de uitvoering, op grond, eensdeels , van de motiven , vervat iu zijnen bo-
ven aangehaalden semi-oflicielen van den 17den December 1848, no. "^.-^

,

en ten andere uit lioofde van zekere, daarbij genoemde, bij het ministerie

van koloniën beraamde ontwerpen.
Zijne excellentie vermeent, dat, wanneer de nood het vereischt, tot de

exploitatie van dit onmisbaar metaal over te gaan , alsdan wel de noodige
middelen en kundige officieren of ingenieurs zich zouden opdoen , terwijl

naar zijn inzien onder de tegenwoordige omstandigheden eene zoodanige
exploitatie, beschouwd als onderneming van nijverheid en handel

,
geene

winstgevende resuliaten mag doen vooruitzien. Zijne excellentie vermeent
niettemin, dat, indien de heeren Daliikü & Co. , nadat zij in wetenschap
zullen zijn gesteld van de tegen hun verzoek gerezene bedenkingen , waar-
onder het gemis aan v/aarborg voor de uitvoering der verlangde koncessie

,

nogtnns bij hetzelve mogten blijven volharden en op eene gunstige be-
schikking aandringen , aan hen zou kunnen worden vergund , om zich per-
soonlijk of door gemagtigden met het Indisch bestuur in aanraking te stel-

len, ten einde omtrent de voorwaarden der verlangde koncessie te onder-
handelen, en dat in zoodanig geval hun zou kunnen worden medegedeeld,
dat, ofschoon elke nuttige p^rtikidiere onderneming in IVederhmdsch Iitdiè

verzekerd kan zijn van de zijde van het bestuur belangstelling , en , naar
gelang van omstandigheden , medewerking te ondervinden , het gouverne-

II. 6



90

ment, hetwelk geea, of althans slechts een gering direkt voordeel uit hun-
ne voorgenoraene onderneming zou wenscheu te hedingen , evenwel onge-
negen is , op eenigerhande -wijze deszelfs tusschenkomst te verleenen ten

opzigle van de voorziening in de behoefte aan werklieden, transportmid-

delen , fondsen, als anderszins , en dat ook op geeue bijzondere bescher-

ming, hetzij door het plaatsen van militairen in de nabijheid der mijnen
,

hetzij door eenig ander middel, zal kunnen gerekend worden.

Deze brief is verhandeld bij uwer excellenties verbaal van den 17den
Januari] 1850 , No. -^-^ , waarbij den heeren Daehne & Co. de geest van
des gouverneurs meening is medegedeeld.

"Wij hebben gemeend deze extensie te moeten doen voorafgaan , alvorens

onze beschouwingen over dit onderwerp te doen kennen.

Hoezeer, na eene aandachtige lektuur der ons ter inzage afgestane stuk-

ken, wij geene overtuiging hebben kunnen erlangen , dat parlikuliere on-
dernemers zich door het exploiteren van mijnen in de Tana laivut eenig

voordeel mogen beloven , immers niet met het voornemen om het te ver-
krijgen produkt naar Europa te verzenden, achten wij , met het oog op
het overgroot gebruik van Europecach en Siamsch ijzer, op Java en in

onze overige Oost -Indische bezittingen , het allezins wenschelijk, dat voort-

durend en met aandrang de oplettendheid van het algemeen worde geves-
tigd op de erts-rijkheid van het zuidoostelijke gedeelte van liorneo, en dat

het gouvernement met alle te zijner beschikking staande middelen (waar-
van wij echter het geven van voorschotten meenen te moeten uitzonderen)

en zonder in het minste eigen voordeel te bedoelen , ondernemingen die

de exploitatie van die mijnen ten doel hebben, bevorderen. Alle beginselen

zijn moeijelijk , doch wat een partikulier in die streken vermag, toont ons de
vestiging van Br.OOKE te Serawak. Als het cjouvernement beweert dat het-
zelve, wanneer de nood het vereischt , de middelen bezit tot exploitatie

,

dan gelooren wij te kunnen aannemen , dat de parlikuliere nijverheid in

gewone tijden wel diezelfde middelen zich zal weten te verschafien , indien

zij in de onderneming werkelijk voordeel ziet. Men moet haar zooveel

mogelijk te gemoet komen in hare onderzoekingen en later in de uitvoering.

Wij beamen de meening van den gouverneur-generaal , vervat in zij-

nen brief van 17 December 1848, dat van de ontginning eerst dan we-
zenlijk nut is te verwachten, als van wege of door gegadigden deze erts-

lagen zuilen zijn onderzocht en ten gevolge van dien met de exploitatie

een aanvang zij gemaakt; doch gelooven , dat dan eerst die streken eenen
hoogeren graad van ontwikkeling bereiken kunnen en dan eerst eene be-
volking zich aldaar zal nederzetten. Deze omstandigheden beschouwen wij

dus als uifwei Jcselen en niet als oorzaken. Hoe het zij , wij bezitten eenen
rijkdom , waarvan wij op de eene of andere wijze partij behooren te trek-

ken. Met het oog op den naijver van vreemde natiën , beschouwen wij

het eenparig als noodzakelijk , dat daartoe geen tijd worde vei'spild , en
wij achten ons in gemoede verpligt , de regering de verdere behartiging

van dit punt met nadruk aan te bevelen.

Naar ons bescheiden oordeel mogen er geene middelen onbeproefd wor-
den gelaten , om andermaal den spekulatie-geest onzer industrie hiertoe

op te wekken.
In eene verhandeling over de wapenfabrikatie in de landen van den sulthan

van Bandjermassing , voor-komende in de werken van het Bataviaasch ge-
nootschap , 18de deel, bladz. 1 , vinden wij belangrijke inlichtingen om-
trent het Docssomsch ijzer.

Overigens, zoo als boven is gezegd, is het bekend, dat de erts over ge-
heel Borneo, op Banka, Billiton, Sumatra en Celehes wordt aangetrof-
fen en de inboorling zich hetzelve ten nutte maakt tot het vervaardigen
van wapens en ustensiles. Wij zijn echter te weinig ingelicht over de spe-
cialiteiten , om bij elk dezer landen te kunnen stilstaan , en vermeenen
daarom ons te moeten bepalen , om de aandacht der regering in te roepen
op het belang dat door een volledig onderzoek het meerdere of mindere
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Rcwigt dezer aanfjelefjenlicdeti over hel al;;emcen bekend worde.

Overgaande lol de Avijze waarop evenlueel do afstand der ijzergrouden in

Tana lawut behoorl te geschieden , zoo 0[)ineerdcn sh;chts drie leden onzer

kommissie voor eeneu verkoop , in voege als ten aanzien van de kopermij-

nen in Z,uid-Aiistialie plaats heeft , en uit lioofde van welke wijze ceue

meerdere ontwikkeling der landstreek kan worden verwacht; doch het mee-
rendeel achlle eene verpachting raadzamer , en wel te gelijkerLijd met de

Steenkolen.
Deze voor de sloomvaart en de fabrieken zoo noodzakelijke delfstof schijnt

mede door den geheelen archipel in meerdere of mindere mate aanwezig

te zijn.

Reeds in 1827 besefte het Indische gouvernement het nut, om, in lijden

van nood , wanneer de gemeenschap met Ncderluiid mogt worden gestremd,

in de behoefte aan steenkolen voor de stoomvaarldienst uit eigen boezem te

kunnen voorzien, gezwegen van de wenschelijkhcid , om zelfs in gewone
tijden.de zoo moeijelijke en kostbare aanvoeren van kolen uit Nederland
door de ontginning der Indische mijnen te vervangen. Blijkens den olli-

cielen van den gouverneur-generaal de dato 8 Maart 1839, No. VVS bad-
den er toen bereids onderzoekingen plaats gehad naar de belangrijkheid der

in de residentie Bmitmn. en Xe Benkoelen [Sumatra^ s Ji'^cstknst) ontdekte

kolen , welker bruikbare hoedanigheid reeds vroeger door proeven , ook
hier te lande genomen, voldoende was bewezen (blijkens dispositie van 6

Junij 1829, lilt. H. no. 86) , waarvan het resultaat destijds was , dat de
ontginning van mijnen in Indic , uit aanmerking der daaraan verbondene
groote kosten , onraadzaam was , zoolang in de behoefte door geregelden
toevoer uit Nederland kon worden voorzien; doch werd het allezins van
belang geoordeeld , om het verkrijgen van kolen in Indi'é te bevorderen

,

voor het mogelijke geval van stremming der gemeenschap met Nederland

;

en het was om dit doelwit te bereiken dat de gouverneur-generaal op
nieuw onderzoekingen in het werk deed stellen in Sa?itain , ter zuid-oost-

kust van JBorneo en op Celcbes. Het blijkt verder uit dien brief, dat aan

het lid der natuurkundige kommissie HoRifER een gelijk onderzoek was op-
gedragen te Jiejikoeleii , doch dat de resultaten daarvan, door deszelfs over-
lijden, niet bekend zijn geworden. Welke de resultaten zijn geweest vaa
de overige nasporingen , schijnt hier te lande onbekend te zijn , behalve
die ten aanzien van Borneo's zuid-oostkust.

Niet minder blijkt de belangstelling van het ministerie in deze zaak, on-
der anderen uit deszelfs missive van den 17den üctober 1829 , no. 45 , lit.

H , waarbij den gouverneur-generaal werd toegezonden eene geschrevene
handleiding en teekening van instrumenten , ten doel hebbende om zich

op de doelmatigste wijze van het aanwezen van steenkolen te verzekeren.

Bij brief van 4 Mei 1842, lit. A, no. -j.^_j schreef de toenmalige minister

aan den gouverneur-generaal , dat het hem wenschelijk was voorgekomen
gebruik te maken van de uitzending des heeren Schwanek , benoemd lid

der natuurkundige kommissie op Java , ter verdere voortzetting van het

onderzoek omtrent het al- of niet aanwezen van steenkolen in Indië , daar

men tot dusverre slechts hruinkolen had gevonden.
Tot dusverre zijn die pogingen alleen te Bandjermassinq (zuid-oostkust

van Borneo) met eenen gunstigen uitslag bekroond geworden. Het zijn de
rijke steenkolen-lagen in den berg Pengaron , welke thans voor gouver-
nements-rekening met voordeel worden geëxploiteerd en in ruime mate in

de behoefte van Indi'é kunnen voorzien.

De bijzonderheden deswege zijn aan den koning gerapporteerd bij brief

van 16 Augustus 1849, no. 11, en de zakelijke inhoud daarvan is opgeno-
men in het Indisch tijdschrift, 1849, no. 11.

Hoezeer wij nu de middelen tot verkrijging van de steenkool in Indië
bezitten , zoo bepaalt zich echter de exploitatie tot dusverre slechts tot eene
enkele plaats in den geheelen uilgestrekten archipel. Bandjermassing heeft
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door deszelfs ligging in het midden dieos archipels en in verband beschouwd

met het geraak van transport, in eiken moesson , en van den loop des

inlandsehen handels , zoomede met betrekking tot de gesteldheid der rivier
,

die gewone kustvaartuigen toelaat , zeker de meeste voordeeJen voor de

exploitatie van steenkolen , maar wij achten het van belang dat ook elders

die brandstof verkrijgbaar zij.

Het is gebleken , dat op de zuidoostkust van Borneo , bij Tandjong
Batoe Saloeman , alsmede in de straat en op Lawut Poeloe , Foeloe Nang-
ka en op verschillende punten aan de oevers der Mahakkaii of rivier van

Koetei ^ steenkolen gevonden "worden en verder in de meer afgelegene

binnenlanden van Koetei; zij komen mede voor in het stroomgebied der

rivieren , die aan de zuidkust van Boineo in zee vloeijen en wel op de vol-

gende plaatsen , als : aan de Karroviv en op verscheidene punten aan de

Bove?i-BarUo , aan de Boven-Kattiiigayi , aan de Lamocdong in Komei
,

benevens de Tandjong Selaka; — bruinkool, aan de rivier Kapoeas van

Pontiajiak (westkust) bij Salimbouw , Piassa en Boenoct.

Volgens mededeeling van den reeds meergenoemden oud-gouverneur van

Borneo , zijn uit de steenkolen-lagen aan de oevers der Mahakkan met
goed gevolg uitgravingen gedaan ; ouderzoekingen hebben plaats gehad bij

Lawut Foeloe en op de verdere zuidkust; eene kleine proef is genomen met
de kolen , die aan de Pontiauaksche Kapoeas voorkomen.

Volgens dezelfde mededeeling , wordt de exploitatie binnen Bandjermas-
sing gedreven door behulp van bannelingen van Java en elders; zij is

daardoor goedkoop. De direktie is eenvoudig en praktisch; in het jaar

1849 zijn eeuige Behjisclta mijnwerkers en opzieners , en in Maart 1850
zijn bekwame ingenieurs voor het Indische mijnwezen naar Java vertrokken.

Behalve tot het gebruik voor de stoomvaart en bij de ateliers van het

gouvernement , bestond het voornemen om de steenkolen van Borneo , die

verre beneden de Europeschc prijzen zullen kunnen worden geleverd , ook
op Java te doen strekken in het belang der suiker-fabrikalie , ten behoeve
van welke de brandstof reeds rueer en meer schaars begint te worden.

Een en ander levert het bewijs , dat de belangrijkheid van liet eiland

Borneo met betrekking tot deze delfstof door het gouvernement op prijs

wordt gesteld.

Men mag verwachten , dat zulks zal leiden tot eene meer algemeene kennis
van de voordeden , die al de opgemelde punten aanbieden met betrek-
king tot den handel in het algemeen. Wij achten het hoogst wenschelijk

,

dat de resultaten der onderzoekingen algemeen worden bekend gemaakt

,

als een middel om onze nationalen ondernemingsgeest op te wekken.
Voor de ontwikkeling van dit belangrijke eiland , achten wij den afstand

tier in exploitatie zijnde steenkolenmijnen , bij wijze van verpachting
,

hoogst raadzaam , en Avel te gelijkertijd met de ijzergronden van Tana lawut.
Wij worden daarloe geleid door de volgende bedenking.

Hoe gemakkelijk de ijzererts in Tana lawut ook verkrijgbaar is om er

partij van te kunnen trekken , moet de grondstof bereidingen ondergaan

,

welke een aanzienlijk en kostbaar etablissement vorderen , waardoor welligt
de ondernemingsgeest wordt afgeschrikt.

Dit is het geval niet met de steenkolen , die slechts delving en afvoer
vorderen , en daarvoor is aanvankelijk de baan te Bandjermassiiig van gou-
vernementswege geopend. De verdere exploitatie dezer steenkolenmijnen
biedt den ondernemers dus een stellig voordeel aan, en daarom is de ver-
wachting niet ongegi-ond , dat het aan geene mededinging voor de pacht
zal ontbreken. Wanneer nu eerst later de ijzermijnen werden verpacht,
zou de gading daarvoor minder kunnen zijn , zoo men ter verkrijging van
steenkolen voor de smeltovens van anderen afhankelijk was ; waarom het
raadzaam schijnt om de gelegenheid te bevorderen, dat beide pachten zich

als het ware vereenigen.

Bij die der steenkolenmijnen behooren voorwaarden te worden bedongen ,

die het gouvernement verzekeren , dat in deszelfs eigene behoefte aan steen-
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kolen bostcmlif; worJe voorzifMi , helzij door ec.nc. overeenkomst met den
eventuelen p;icliler ;i;iti te (jaan , hetzij door eeniye steenkolenmijnen Toor

zich zeir Ie hehoudeii.

Het zal tevens noodijj zijn , dat voorzorjjen worden jjenomen voor do be-
hoorlijke uilvoering der exploitatie-omlerneming floor den everitiieleir pachter.

Alvorens van deze delfstof al' te stappen , moeten Avij nanteekcnen , dat

,

volgens raededèeling van een onzer leden , bereids in 1822 door nu wijlen

den toenmaligen adsistent-resident voor de Paleinbangsche binnenlanden
,

J. E. DE STur.LiiR , op het aanwezen van steenkolen aan de oevers van be-
vaarbare rivieren in dat gebied , is opmerkzaam gemaakt.

Wij zullen overgaan tot de beschouwing van het

Gou d.

dat almede in den geheelen archipel Avordt aangetroffen.

Volgens het 1ste deel van de Verhandelingen van het Bataviaasch genoot-

schap .,
bladz. 19 , heeft men in den jare 1723 in den berg Parany , in

het Krawanqscke gelegen
,
goud en zilver gevonden , doch niet van dat

belang , om de kosten van delving te kunnen goedmaken.
In 1714 is er op de Megamendoaig , eene mijn geopend en tot 120 voe-

ten diep gegraven , alwaar men een goudader heeft ontdekt , doch mede
niet rijk genoeg om voordeel te geven.

Hierbij schijnt de kennis van het aanwezen van goud op Java zich te

bepalen.

De geschiktheid van den grond voor den landbouw vergoedt in ruime
mate het gebrek aan dit metaal.

De heer Weddik geeft ons met betrekking tot Sumatra de volgende in-

lichtingen.

Dat eiland is rijk aan goud , zoowel in den vorm van stof , als in grootere

stukken. Speciale geologische of zelfs metallurgische nasporingen zijn
,

zoover bekend is, in lateren tijd niet op Sumatra, met opzigt tot de goud-
winning

,
geschied. Volgens Marsdew , Historij of Sumatra, is in 1682

met Saksische bergwerkeis te Seluda in de Sapoeloe-hoed-Bandar (bezui-

den Padang) eene proeve ter exploitatie genomen , die echter mislukt is

door het uitsterven van het personeel.

Voor zooverre de vrucht van de exploitatie van het goud door de inboor-

lingen is aan den dag gebragt ; wordt het metaal in afwisselende hoeveel-

heden hoofdzakelijk gevonden op de hellingen der gebergten , en ook in

de zolen der valleijen , die het hoogland van Sumatra uitmaken. In het vlakke

land der oostkust is tot nog toe alleen goud in het Palembangsche gevonden.
Het goud komt meestal voor in eene roode klei , oplossing van primilive

bergsoorten , en in overgangs-terreinen ; een en ander afgebroken en ge-
wijzigd door plaatselijke omstandigheden.

Veelal doet men ingravingen in de klei , daar waar ze in aanraking kan
worden gebragt met loopend water. De uitkomsten zijn over het algemeen
zeer voordeelig , doch een maatstaf is daarvan niet op te geven, dewijl

sedert het meer dadelijk bestuur van Europeanen op Sumatra , meer en
meer het oog is gevestigd op den landbouw , en door de invoering van
munt uit Europa , mindere behoefte bestaat aan stofgoud als circulerend

medium.
Waarschijnlijk zouden op Sumatra , onder behoorlijk toezigt

,
goud-

wasschingen goede resultaten geven ; bijv. benoorden Natal , alwaar men
naar goedvinden den arbeid kan beginnen. Door de geaardheid van het

terrein , zouden hier echter meerdere werktuigen tot de exploitatie noodig
zijn dan in vlakke gronden.

Het is bekend , dat de hoedanigheid van het Sumatra-^owdi zeer goed
is ; Marsden noemt dat van Natal in Mokko-mokko het beste , hebbende
een gehalte van 21 a 23 karaat.

Met betrekking tot Benkoelen [Sumatra' s Tf^estkust) vinden wij onder
bijlaag F van de ministeriele dispositie dd. 15 September 1828, No. 67,
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eene nota omtrent het Tinden Tan goud in die streek. Volgens dat stuk

worden in de nabijheid -van jBch /cot'Ze?i , langs het zeestrand tusschende rivier

van dien naam en Soetigi Laraauw , alle kenteekenen gevonden , dat

de grond aldaar rijkelijk met goud bezwangerd is ; voornamelijk is zulks

zigtbaar bij springtijden in de zuidoostmoesson , wanneer het geweld der

branding de steile kust doet instorten. De aarddeelen door de volgende eb

naar zee gevoerd wordende , vindt men aan het strand het zand met stof-

goud vermengd.
De strandbewoners van Soengi Lamauw maken hunne gouden sieraden

van het stofgoud , dat door herhaalde wassching van het zand wordt ver-

kregen.

Een opzettelijk onderzoek , vóór 1827 door het plaatselijk bestuur gedaan
,

heeft bewezen , dat de grond in genoemde streken met goud van zeer goe-

de hoedanigheid bezet is. In 1827 , tijdens het schrijven dezer nota , deed

men proeven om bepaalde resultaten te verkrijgen aangaande de hoe-
veelheid en de hoedanigheid van het metaal, waarvan de uitkomsten niet

bekend schijnen te zijn.

In het dislrikt Anak Soengai , aan de bevaarbare rivier Katawon , nabij de

Doessoen Sikandauiu, bestaan mede verscheidene goudmijnen, waarvan één
bewerkt werd , welke , behalve grof stofgoud , ook klompgoud opleverde

,

doch in geringe hoeveelheden , uit hoofde der weinige beAverkers.

De vermaardste goudmijnen van Sumatra zijn gelegen in de landen Li-
moen en Batang Jisseij , van waar het goud naar Mokko-mokko en Palem-
bang maar vooral naar Padang en DJambi, ter markt werd gebragt. In la-

teren tijd is die aanvoer merkelijk verminderd, waarvan de oorzaak werd
voorondersteld te bestaan in de uitputting dezer mijnen. Men beschouwde
het daarom als nuttig , om andere mijnen in de nabijheid van Benkoelen
aan te wijzen.

»Het is onbelangrijk" besluit deze nota, »de oorzaken aan te wijzen,
welke de krachtdadige bewerking dezer laatste hebben belet; genoeg zij het

te zeggen , dat de uitsluiting van Europesche industrie , als de hoofdoorzaak
,

en het tegenovergestelde als het eenig middel tot ontginning , welligt van
groote schatten, aanleiding kan geven."
Op het eiland Borneo — zegt de heer Weddik— wordt het goud in meer-

dere of mindere mate gevonden in het gebied van al de stroomen van dat

eilaud , alsmede in de weinige bergachtige streken die op Borneo voorko-
men. Zelden komt het in gedegen' staat voor; bijna altijd als stroom-
goud en wel in lagen van eenige duimen tot 5 a 6 voeten dik, vermengd
met ijzer en andere metalen , ook wel met platina. Deze lagen liggen veelal

vrij horizontaal , ter diepte van 6 tot 20 en 30 voeten beneden den beganen
grond.

Onder de goudhoudende landstreken behooren in eigendom aan het gou-
vernement: Sambas [Slakkan Doeie) , Manipawa , Landak , Pontianak

,

Simpang , Matan , Kottaivaringin , Pemboean en Koehin-Sampit , Kat-
tingan , Kapoeas , Doessoeii-, Stang Moerong ^ Tanalaivut, Tana-baniboe
en Berou.

In het overige , meer middelijk tot het gouvernement behoorende gedeel-
te van Borneo , kunnen ook goud-exploitatien geschieden , doch de voor-
keur bestaat daar , waar de middelen van bestuur zijn of nog kunnen wor-
den aangebragt. Het immediaat onder het gouvernement behoorende land
is groot genoeg , om in alle ruimte gelegenheid te geven tot exploitatie.

Het goud wordt door den inboorling gewonnen door middel van kleine
schachten of patten , en door het wasschen van zand aan den oever en in
de beddingen der rivieren. De opbrengst van beide deze handelwijzen is

betrekkelijk gering en zeer wisselvallig; zij berusten op de neiging om zoo
min mogelijk aarde te verwerken.

De Chinezen winnen het goud door het bewerken van groeven (a ciel

ouvert) ;
zij ontblooten de laag goudhoudenden grond , brengen water aaa,

en wasschen stroomgoud; waar geen water bij te brengen is, bezi-
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al eens onverhoopt mogl [jcbuuren , dal de gewone slorfbuijen en stormen
,

die het klimaat op Huntco kenschetsen, laujj uilhlijven. Bij h\jnne han-
delwijze verwerken zij veel meer aarde dan de iidioiid der goudhevattcn-

de laag.

De uitkomsten hunner mijnen houden zij slipt geheim. Lij gemoedelij-

ken doorslag van al hetgeen men kou vernemen , kan aangenomen worden
,

dat zij nooit hooger dan 18 a 20 ten honderd der gedane uitschotten aan

winsl behalen, en kunnen zij die ook maar alleen bereiken door veel ijver,

eene voordeelige administratie hunner middelen, en (ten minste in verge-
lijking van Europeanen) onkostbare leefwijze.

Meest allijd blijven de uilkomsten der mijnen Tcr beneden dit cijfer, en
dikwerf hujjben zij verlies.

De j aarlij kselie uitvoer van de vrijliavens Samhas en Poniüinak wordt
gekalkuleerd op eene waarde Tan hoogstens ƒ 760,000.

Bij vermoedelijke sciialling, rustende op berigten , onderling vergeleken

en aan de waarschijnlijkheid getoetst , moet men aannemen , dat van ge-
heel Ncderiandsck Jiorneo , hetwelk nagenoeg eene bevolking van 1,200,(100

zielen bevat, niet meer aan goud uitgevoerd wordt dan voor eene waarde
van /' 1,300,000, zoodat totnog toe dit produkt van "weinig beduidenis is. Uit

een handelsverslag der bezittingen buiten Java over 1848 blijkt , dat van
Nederlandsch Bonieo is uitgevoerd aan stofgoud , van de westkust voor

ƒ 1,289, .530, van de zuid-oostkust voor ƒ 60,280; dus in het geheel

ƒ1,349,810.
Wijverheid van Europeanen, ter zake der goudontginning, is nog niet

beproefd; door den voormaligen gouverneur Wüddik , die ons deze inlich-

tingen heeft gegeven , is zoodanige proef voorgesteld , doch het Indisch
gouvernement zoude toen nog niet in de gelegenheid zijn geweest , door

een' zaakkundige zulk eene proef te doen nemen , waartoe thans door de
uitzending van deskundigen de hoop bestaat.

Bij exploitatien door Europeanen , zullen klaarblijkelijk nieuwe gronden
moeten worden gekozen , dewijl die aan de westkust van Borneo , waarop
meestal het oog valt, meerendeels óf verbruikt zijn, óf door de bekende
korporalien der Chinezen, kongsies genaamd, ontgonnen worden, en het

meer dan nroeijelijk en ook niet bepaald noodig zal zijn , daarin de hand
te krijgen. Alsdan moet al het benoodigde , dat is, kennis, gereedschap-

pen
,
geld en werklieden , worden aangevoerd , vermits de inboorling voor-

alsnog vreemd is aan grooten of gezamenlijken arbeid , en het werk bij

daghuur niet bekend is.

Men zal steeds genoopt zijn met Chinezen de onderneming te doen , en
het lijdt geen twijfel, dat, minstens voorloopig , met deze geuootschaps-

[Jcongsies) gewijze zal moeten worden tewerk gegaan, daar zij enkel in dien

geest bruikbaar schijnea , zoolang zij niet geheel afhankelijk en magteloos zijn
,

en in dien staat tot rust en arbeid mogten kunnen worden geleid , hetgeen

bij geringe te zamenbrenging welligt mogelijk is. Men weet , dat het gros

der Chinezen dat oj) Borneo, Singapore , Jttiouiv en elders overkomt, af-

komstig is uit het binnenland van Tokien en Kwantong , waar steeds de

grootste regeringloosheid heersclit , zoodat do uitgewekenen op de plaatsen

werwaarts zij zich begeven , dezelfde onafhankelijkheid brengen en in stand

houden als die , waarin zij ten hunnent leefden. Bewijzen daarvan levert

de ondervinding in de Engelsche ea. Wederlandsche bezittingen veelvuldig op.

De handel ter westkust Borneo is aan geene hefllng van regten onderhe-
vig en is geheel vrij ; enkel wordt voor den lande het regt tot verkoop

van opium verpacht en geschiedt de verkoop van zout uitsluitend van wege
het gouvernement.

Behoudens de regten der hooge overheid, zoude men van 'slandswege,
bij eventuele nijverheids-ondernemingen van Europeanen op Borneo , meer
het oog op vertier , dan op dadelijke inkomsten moeten hebben.

Volgens Dr. Horker , lid der kommissie voor het natuurkundig onder-
zoek , wiens verslag van een geologisch onderzoek van het zuid-oostelijk

gedeelte van Borneo voorkomt in het 17de deel van het Bataviaasch ge-
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noolschap , is de streek Tana laivut rijk aan goud. Daar , waar de opper-

vlakte van den grond uit roode , meer of min met zandachtige deeien ge-

mengde klei bestaat, ligt op eene meerdere of mindere diepte de goudin-
houdende bank van kwartsrolsteen. Op vele plaatsen zijn in deze klei

door de inlanders eene menigte van putten tot op deze bank gegraven , uit

welke zij den rijken grond ophalen , om ia trechtervormige houten schotels

van 2i. voet raiddellijn (doelang) het goud uit te wasschen. Op deze wijze

gaat natuurlijk veel goud verloren , en bovendien blijft er meer dan de

helft in den grond zelven liggen. Voor de permissie om op deze onvolledige

en aan de metasl-opbrengst nadeelige wijze het goud te winnen , betaalde

een inlander eenen halven gulden zilver 's maands. De toen (1836) in wer-
king zijnde goudwasscliingen liggen echter bijkans alle in het riviergebied

van de Soengie Tabaniauiv en worden op eene doelmatiger wijze door

Chinezen bewerkt, die verpligt zijn het ^/^^ gedeelte van het geM'onnen
goud aan het gouvernement af te leveren.

De grootste goudwasschingen der .Chinezen bestonden kort te voren nog
op de golvende vlakte van Focloe-ayi ; in 1836 was deze streek bijna ge-
heel uitgewasschen en door het wegnemen der roode kleilaag de grond 6 tot

8 voeten lager geworden.
Sedert hadden de Chinezen hunne werken meer tegen het gebergte aan

,

en gedeeltelijk in het gebergte zelf , waar deze roode klei tot op eene hoogte
van 500 voeten tegen de helling aanleunt , verplaatst. Daar waren op eenen
omtrek van omtrent 18 vierkante palen 12 mijnen met omtrent 150 mijn-
werkers begonnen.
De ligging en verhoudingen van den goudrijken grond zijn bij al deze

mijnen deze : in de valleijen en aan derzelver hellingen ligt onmiddellijk
op serpentijn , welks oppervlakte zeer onregelmatig is. de roode klei in

eene dikte van 10 tot 20 voeten; meestal iu het midden dezer klei ligt eene
niet scherp afgegrensde , van een lot vier voeten dikke bedding van witte

kwarts-steenen. Deze bedding bevat in kleine stukjes en als lijn stof, het

goud en eene groote hoeveelheid magneetyzerzand in zich; overal vond
ilORKER, te gelijk met het goud, korreltjes van platina en van osmium en iridium.

De wijze van bewerking der Chinezen is deze. Zij verzamelen door uit-

graving en door liet aanleggen van een dijk , de wateren van eene beek
;

van dezen dijk af wordt een van 1 tot 2 voeten diep afleidings-kanaal uitge-
graven tot aan de plaats, waar zij in eenen ruimen halven kring of open vier-

kant, den grond opengelegd hebben. De goudhoudende kwartssteenen, klei

en zand, worden vervolgens aan de monding of de mondingen van het kanaal
gebragt, gezift en in houten bakken of doelangs het goud uitgewasschen.
Op deze wijze gaat zeer weinig van het goud verloren. Een werkman in

zulk eene Chinesche mijn wordt gerekend 5 a 6 thail goud en meer per
jaar te kunnen uitwasschen.

De opbrengst der Chinesche mijnen in het distrikt Poeloe-ari , door
150 mijnwerkers bewerkt , a 5 thail de man , zoude dus op 750 thail in
een jaar, en de thail ter waarde van ƒ 60 berekend, op ƒ 45,000 , niet te

boog geschat zijn.

Een inlander daarentegen wascht zelden meer dan de waarde van 30
duiten daags, ofschoon soms uit de putten, aan de helling vau het gebergte
gelegen, tot een reaal of/2 zilver gewonnen wordt. Daar hij op zijn hoogst
honderd dagen in het jaar wascht, zoo kan de opbrengst van zijn werk op
een halven thail of ƒ 30 per jaar gerekend worden.

Het getal van goudzoekende inlanders in het distrikt Poeloe-ari zal om-
trent 300 bedragen, hetgeen eene iaarlijksche opbrengst van 150 thail of

ƒ 9000 uitmaakt.
r o

De geheele jaariijksche opbrengst van dit distrikt is dus :

Chinezen , 750 thail. ƒ 45,000
Inlanders, 150 » » 9,000

Totaal . 900 thail.
, , ,

• . . ƒ 54,000
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!Fel, Tijihchrijl voor Nederlatichck Indi'c , Ode jinr^infj, 2Jc deel, jjn;;,

ilBH, Icverl ccDc oiiibtanc1i<je eii lezenswaardige licscluijvirig van de gimil-

gravin|;eii in de al'deeling Sainbas , üorneo's westkust, waaraan wij slcclils

het volgende onlleenen :

De opbrengst der vijf groole mijnen van Moiilradu wordt gekallui-

leerd in een jaar te beloopen lOuO thailen goud , of a ƒ 100 de thail

ƒ 105,000. Tot verkrijging van een thail gouds wordt berekend , dat ruiiu

148 kubiek ellen gronds verwerkt worden; neemt men evenwel in aan-

merking, dat dikwijls geheele klompen goud worden gevonden, waaronder

er in de laatste tijden zijn aangetroii'en ter zwaarte van 20 thailen en meer-
der, dan blijkt het voldoende , dat er geen bepaald rigtsnoer bestaat voor

de berekening van de hoeveelheid erts of grond, benoodigd ter veikrijging

van zekere hoeveelheid gouds.

Laat ons thans de belangrijkheid van het eiland Celebes , met betrekking

tot dit onderwerp, beschouwen, waartoe wij gebruik maken van het In-
disch Maijazijn (tijdschrift), 2de jaargang no. 3 en d, pag. 41, het Tijd-

schrift voor Ncderlandsch Indic, 7de jaargang, 2de deel, pag. 90, en den
ofiicielcn van den gouverneur-genex'aal de dato 26 Januari] 1849 , no. ^i

,

met de bijlagen.

liet zijn de laatste stukken, als zijnde van den jongsten tijd , waaraan

wij onze inlichtingen voornamelijk ontleenen.

Voor zoover bekend is, wordt het goud voornamelijk gevonden op het

noorder schiereiland van Celebes; hetzelve wordt in drie verschillende

landstreken onderscheiden , namelijk :

1". Belang , staande onder het Europeesch bestuur van Mcnado ; de
hoofden zijn er meer beschaafd en voeren een geregeld bestuur. De bevol-

king is van eene onderworpene en zachtzinnige geaardheid ,• zij is landbou-
wend , doch bewerkt ook de goudmijnen.

2". Gorontalo , waarbij Limbotto , Bonie , Suiuawa , Bintaoena
,

Bolonga, Attinqold , Bokalemoen en Pogoeat. Hier heerscht een talrijke

adel, onbeschaafd, lui , trotsch in den hoogsten graad , schraapzuchtig en
aldus een drukkende last voor de bevolking, die er reeds zooverre gedaald

is, dat zij zich als lijfeigenen onder de bescherming van een der ledenvan
de vorstelijke familie moeten begeven, om niet allen uitgeplunderd te wor-
den. Zij bezit dan ook al die kwade eigenschappen , welke als de natuur-
lijke gevolgen kunnen worden beschouwd van zoodanig eene regering. Zij

is landbouwende en bewerkt ook de goudgronden in het belang van hare
hoofden en dat der Boeginezen.

3". Motau \ Bivool en l^ontoli. Hoezeer de bevolking onder eenige Mand-
haresche hoofden staat, is echter de regering demokratisch. Ook zij be-
oefent den landbouw , doch niet voldoende voor de behoeften, waartoe zij

zich ook toelegt op het goudgraven. Aan spel en opium verslaafd , zijn

zij traag, onverschillig en hoogst wantrouwend ten onzen aanzien , dewijl

zij van ons bestuur geene bescherming genieten , noch tegen de bij hen
indringende Mandharezen en Loeginezen , noch tegen de zeeroovers.

In de eerste en derde streek is, volgens het berigt van den heer Weddik,
de grond het eigendom der gemeente. In Gorontalo zijn de vorsten de
volstrekte eigenaren van den grond en zelfs van al wat er op is, doch vol-
gens ter algemeene sekretarie te Batavia geformeerde nota, bezit het gou-
vernement , op de daarbij aangevoerde motiven, het regt, om over de be-
doelde landen te beschikken, behoudens de regten der vorsten als leenmannen.

Het geheele terrein bevat goud. Het komt voor in alluvions , en ligt dan
van 6 tot 8 en 10 voeten beneden den beganen grond. Het wordt ook ge-
vonden vermengd met steen, en ligt dan wel 300 voeten diep.

In het eerste geval wordt de goudhoudende aarde door middel eener wa-
terleiding bijeengespoeld en daarna het goud er uit gewasschen. In het
tweede geval wordt eene kleine , en slecht bekleede mijnput gemaakt en
daaruit de erts opgehaald , die vervolgens verbrijzeld en het goud er uit

gewasschen wordt. Alles geschiedt met de eenvoudigste middelen en voor
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de loozing Tan het grond- en filtratie-waler in de mijnen is nog niets an-

ders dan luenschen-arbeid aangewend.
Omtrent de produktie Tindt men aangeteekend , dat dezelve niet met

eenige juistheid is na te gaan ; dat men bij het maken der kontrakten voor de

levering is uitgegaan van het denlvbeeld , dat ieder arbeider per jaar zoude

kunnen voortbrengen ééne Spaansche-mat-zwaarte , waardig ƒ 40.

De levering bedroeg 298 oneen, doch moest zijn 1685 oneen, en men bere-

kende dat er wel vijf maal meer aan de markt gebragt werd, dan het bedrag,

waarover met het bestuur gekontrakteerd is ; op de wijze , zoo als tot nogi

toe gewerkt is, zouden er dus in de goudleverende rijkjes ongeveer 8425
oneen vallen, vertegenwoordigende eene waarde van ƒ 337,000. Het zijn dei

Boeginezen , die bijna uilsluitend het voordeel van den handel in dit metaal

inoogsten.

De bedoelde nota van de algemeene sekretarie bevat de zwarigheden
y

waarmede partikuliere ondernemingen van exploitatie in die streken zouder

te kampen hebben , doch verklaart tevens , en wij voegen ons gereedelijk bij

dat gevoelen , dat , indien zoodanige ondernemingen tot stand kunnen ko-
men , het staatkundig belang van het gouvernement er gewis bij zoude win-
nen. Immers zouden dezelve , onder een goed beheer , alsdan leiden kun-
nen tot eene betere vestiging van 's gouvernements gezag en invloed , in

eene landstreek, welke nu aan de willekeur van trouwelooze vorsten is over-
gelaten. De kennis van land en volk zou langzamerhand vermeerderd wor-
den. De meerdere direkte aanraking met het volk zou de schadelijke wer-
king van den invloed der hoofden geleidelijk doen afnemen. De thans ma-
terieel en moreel onderdrukte bevolking zou, steun vindende in de bescher-
ming van den ondernemer , meer zelfstandigheid erlangen , ineer genot van
haren arbeid ondervinden; haar lust tot werken zou daardoor opgewekt wor-
den , en langs dien weg eene groote schrede gedaan zijn tot bevordering

van haren welvaart. Ook de hoofden zouden in dezen veranderden staat van
zaken hun voordeel vinden. De behoefte aan een geregeld bestuur , aan
veiligheid voor personen en eigendommen zou zich dien ten gevolge meer
dan ooit doen gevoelen , en eenmaal zoo ver gekomen , zou het gouverne-
ment den weg gebaand vinden om , zonder geweid , zonder groote kosten

,

een land aan deszelfs belangen dienstbaar te maken , hetwelk nu slechts in

naam aan deszelfs gezag onderworpen is.

Yan geringe beduidenis was het voordeel , dat het gouvernement trok uit

de verpligte goudlevering , welke verpligting daarom is veranderd in een
stelsel van hoofdelijke belasting. Het meerdere indirekle voordeel , dat uit

eene boven geschetste verbeterde orde voor den handel in het algemeen
,

en voor 's lands iinantien in het bijzonder moet voortvloeijen , zal geen be-
toog behoeven.
De partikuliere industrie heeft reeds op het belang van de gouddelving op

op het noorder schiereiland van Celehes het cog gevestigd , uitwijzens het

verzoek om oktrooi van den baron Melvill van Carkbee. Het zal niet on-
gepast zijn , alvorens van dit ondervverp af te stappen , uwe exc. te herin-
neren de bedenkingen , door den gouverneur-generaal , bij brief van den
26slen Januari] 1849 , No. 65/11 , ingebragt tegen het verleenen van ok-
trooijeii voor de onderwerpelijke exploitatien. Ook wij beschouwen het als

onraadzaam, om, naar het uitgedrukt gevoelen van den gouverneur-gene-
neraal, gedurende een tijdvak van 30 jaren de ontginning van zoo groote

uitgestrektheid lands, welke in het onderwerpelijke geval op 1100 vierkante

mijlen geschat wordt, van eenen enkelen persoon afhankelijk te maken,
en daardoor welligt de nijverheid van een geheel volk aan banden te leg-

gen , maar achten het met den gouverneur-generaal als eene wenschelijke
zaak, dat kundige Nederlandsche ondernemers met eigen kapitaal de bron-
nen van welvaart openen, welke ook deze landstreken schijnen te bevatten,

doch thans , bij gebrek aan geld , aan hulpmiddelen en ondernemingsgeest
van de zijde der inlandsche hoofden en bevolking voor het grootste gedeelte

onbenut blijven. De gezindheid van den tegenwoordigen gouverneur-gene-
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raal , om zulke omlernemers wchvilJenJlieid en medcAvcrking; Ie verlecni'ti
,

is niet Iwijlelaclitijj , irianr wij [jeloovcn , dat deze bijzondere {jezindlieid

op zicli zelve niet voldoende is lot liet verlevendigen van eenen ondernemings-

geest, die door een -weliigt te lang volgeljouden stelsel van uitsluiting in

' die af'jelegene gewesten ziek nooit lieelt kunnen vestigen. Wil men de

zaak met ernst behandelen, dan dienen onze kapitalisten niet afhankelijk te

zijn van de bijzondere opinie eens tijdelijken landvoogds. Het oppuibestuur

1 zal dan tot be/jinsel moeten aannemen en manifesteren , dat onze buitenbe-
J zittingen, zooveel mogelijk, ter ontwikkeling worden overgelaten aan eiken

Nederlander, die de overtuiging kan geven van den wil en de middelen te

: bezitten, om die ontwikkeling te bevorderen. liet zal een beginsel moeten,

uitmaken, om daar, waar 'sgouverneaients gezag voldoende gevestigd is,

' den ondernemers Ijeselierming te verleenen , en om in die landen , waar

zulks het geval nog niet is, zijnen invloed op de hoofden der bevolking

aan te wenden , len einde dezelve voor de onderneming te winnen , waar-

i
door deze ten minste zullen worden teruggehouden, om aan personen en
zaken , die door het gouvernement blijkbaar worden gewaardeerd en aanbe-

volen , moeijeiijkheden te berokkenen. Indien hierbij nog Avordt gevoegd

een verbetei^d muntstelsel , dan is het te verwachten , dat vele onzer land-

genooten in de Indische gewesten eenen voordeeligen werkkring zullen zoe-

ken.
Ori het eiland Timor wordt in het rivierzand goud gevonden, dat echter

tot dusverre van geen groot belang schijnt te zijn. Uit het verslag van het

in 1<!29 door den natuurkundige Macki.OT op Timor gedaan onderzoek

(waarop wij later zuilen terugkomen) blijkt, dat van regeringswege in 1756
pogingen zijn gedaan om zich dit metaal aan te schaffen , doch dat die po-
gingen door liet bijgeloof der landzaten zijn mislukt.

De resultaten van het onderzoek van Macklot waren niet bevredigend.

(Jok op Banka wordt het goud , ofschoon in zeer geringe iioeveelheden

,

gevonden , bepalende zich dit , voor zoover bekend is , tot de zuidoostkust.

Daar is het in den vorm van stofgoud in eene roode , zuivere , met zand
vermengde leemaarde verspreid , op 10 a 12 voeten diepte. Tandjong-
nangontj , distrikt 3Iarawang , Tandjong-boenga en Ajer-mejrah , distrikt

Pankalpinang , zijn de eenige plaatsen waar men met zekerheid weet
dat dit metaal vroeger gegraven werd , en onder het gezag van den sultan

van Palembang geregelde mijnen werden bewerkt; welke mijnen echter

om den wille eener meer voordeelige tin-exploitatie zijn gesloten geworden
{Tijdschrift vcm Nederlandscli Indie ^ 8ste jaargang, 4de deel, pag. 158).
Wij zullen dit onderwerp besluiten na te hebben opgemerkt , dat ook de

eilanden Billiton en Batjan eenig goud schijnen te bevatten , waarvan
de kennis ecliter te gering is , om bij die landen te kunnen stilstaan.

Thans blijven ons ter beschouwing over :

Diamanten, platina, kicik , antimoniiivi

,

pamor en koper.

Diamanten worden tot dusverre alleen op Borneo gevonden. Omtrent
dit onderwerp vinden wij aanteekeningen in de Verhandelingen van liet

Bataviaasch genootschap, 2de deel, bladz. 67, en 17de deel, bladz. 112, en
in de bijlagen van het verbaal van uwer excellentie 's ministerie dd. 2
October 1843 , No. 1.

De mijnen liggen meestal in het gebied der vorsten aan welke de steenen
van zekere zwaarte moeten geleverd worden. Dr. Horner noemt het noor-
delijk gedeelte van Tanalawut als rijk aan diamanten^ staande onder het

beheer van den sulthan en de rijksgrooten van Bandjermassing . Ook het

gouvernement bezit in die streken mijnen , doch deze worden sedert 1840 ,

uit hoofde der geringe opbrengst , niet meer bewerkt. In het westelijk
Borneo is het bijzonder de landstreek Landak , onder Pontianak , die als

rijk aan diamanten beschouwd wordt. Ook Serawak , onder Borneo Pro-
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per (noordkust) , wordt voor rijk aan diamanlniijnen {jehouden , docli men
maakte op die plaats , altiians tot 1842, Tolstrekt geen moeite , om dezelve op

te delven. De invloed der Engelschen zal waarschijnlijk dezen tak van nij-

verheid in die streek doen verlevendigen; hetgeen echter tot nog toe het

geval niet geweest is.

Vroeger heeft het gouvernement getracht , door OA'ereenkomsten met de

vorsten op JBorneo , in wier gebied de ruwe steen gevonden wordt, zich

te verzekeren van de uitlevering of opbrengst van zeker aandeel. In 1823

zijn, krachtens een dusdanig kontrakt , de diamantmijnen der provincie

Landak gesteld worden onder het beheer van het Ncchilandsch-Indisch
gouvernement , onder bepaling dat de ruwe steen aau hetzelve zou worden
geleverd voor een vijfde beueden de getaxeerde waarde.

Dien ten gevolge hebben daarvan verkoopingen op Java voor gou-
Ternements rekening plaats gehad , en heeft men ook den verkoop van

dien ruwen steen in Nederland beproefd. Een eu ander heeft echter

geen bevredigende uitkomsten opgeleverd , en het Indisch bestuur is in 1829
gelast geworden , om geene diamanten meer voor gouvernementsrekening
herwaarts te zenden.

Sedert zijn alle binnenlandscbe posten in de residentie Pontianak inge-

trokken en alle betrekkingen met Landak vervallen , en de inkoop van
diamanten en goud in die streek aan een ieder vrijgelaten.

De winning der diamanten geschiedt op eene eenvoudige wijze. Onder
eene laag lichtroode , min of meer met zand gemengde vette klei , waaruit

de vlakte bestond die door Dr. IIorner is bezocht , tot op eene diepte van

6 tot 7 vademen , ligt een vadem diep eene laag , bestaande uit brokken
en rolsteenen , meest van kwarts , ook van verschillende syenieten , diorie-

ten en dergelijke steensoorten , welke het it«/oes-gebergte zamenstellen.

In deze bonk liggen de diamanten los verstrooid , vergezeld van magneet-
ijzerzand

,
goud en platina in dunne schubbetjes en kleine gehakkelde stuk-

jes van gedegen ijzer. Opmerkenswaardig is eene soort van kleine steenen
,

in deze bank voorkomende , Batoe Timahan of Batoe Parak Intan genoemd,
welke voor een zeker kenteeken van de aanwezigheid der diamanten gel-

den. Zij bestaan uit eene verbrijzelde donkergrijze kwarts , in welke vele

puntjes van ijzerkies en van eene loodwitte metaalaardige zelfstandigheid
,

welke voor platina wordt gehouden
,
gevonden worden. Op de oppervlakte

dezer steenen ziet men eene menigte gaatjes , als het ware uitgevreten
,

onder welke enkele worden aangetroffen, welke eenigzins regelmatig drie-

kant gevormd zijn , even als had een diamant-oktaeder met een zijner drie-
hoekige vlakken daarin vastgezeten.

De Timahan steenen hebben geheel het aanzien van een gang-gesteente,

en het gezegde spreekt er voor , dat zoodanige kwartsgangen als het eigen-
lijk moeder-gesteente der diamanten te beschouwen zijn.

Onder de diamantrijke bank stuit men weder op eene lichtbruine fijne

klei , welker dikte onbekend is.

Er worden putten van 16 tot 64 voeten door de roode klei uitgegraven

,

en met een bekleedsel van dunne boomstammen voorzien. Uit deze wordt
het diamantgruis opgehaald en op eenen hoop opgestapeld tot dat men de
onderste gele klei bereikt ; vervolgens wordt de bekleeding weggenomen en
de bovenste roode klei in het gat gestort , zoodat de vierkante diepe put
in eene ruime ondiepe ovale kom verandert , in welke water geleid wordt.
Naar de grootte van het gat beginnen nu 20 tot 34 wasschers, tot aan den
gordel in het water zittende , hun werk ; eerst worden de grootste steenen
uit het diamantgruis weggeworpen, en daarna de kleinere door wijde bam-
boezen zeven daarvan afgescheiden; ten laatste wordt het fijnere gruis in
de gewone houten bakken of doelangs uitgewassen.
Het geoefende oog der wasschers herkent de diamanten gedurende de

draaijende beweging van het gruis in de doelan;op het laatste blijft in de
doelang eene geringe hoeveelheid magneet-ijzerzand

,
gemengd met goud

,
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ijilalina en f;;edcg;en ijzer, over, hclwelk tol verder uitwasschen bcwnanl

I

wordt; ook hier kan op eeneu dajj wasscliens op eene waarde van 30 dui-

Icn aan goud gerekend worden.

liet is bij deze bewerkingswijze klaarblijkelijk , dat een groot gedeelte

(van den grond tussclien de galen onbewerkt blijft Jig;;en , en de vraag is,

of niet eene bewerking, gelijk die der (^liiiiezen in de goudrjüjnen , voor

de aan het gouvernement loebuhoorende diamantmijnen doelmatiger zoude

j
Op de plaats ingewonnene informatiën en waarnemingen, deden Dr. IIoR-

ï KEU gelooven , dat uit elk gat de waarde der buitengewoon groole diaman-
' ten niet medegerekeud , dagelijks het gewigt van een piat

,
gelijk aan een

kwart karaat , of een grein dooreen
,
gewonnen wordt ; een goede en ge-

,

slepene diamant van dit gewigt heeft eene waarde van ƒ 4.

De invoer op Java van diamanten alleen van Borneo voor partikuliere

rekeningen was in de laatste dertien jaren , volgens de handelsverslagen
,

als volgt :

kaï-aten , voorIn 1836
» 1837
» 1838
» 1839
» 1840
» 1841
» 1842
» 1843
» 1844
» 1845
» 1846
» 1847
» 1848

5473
.5215

51)47

3484
1891
2122
3980
1315

onbekend
idem
idem
idem
idem

ƒ 110,601
97,840

11 7, .550

92,525
62,410
56,520
80,875
33,900
46,450
60,825

128,450
96,210
67,200

en van andere eilanden in den archipel, welke diamanten alsmede kunnen
gerekend worden van Borneo afkomstig te zijn

;

Van de Mohtkken
» Singapore
» Celebes

» dito

» de Molukkos
» Sumalra

Singapore
dito

Madura
Celebes

de Molukken

In 1836
1837
1838
1839
»

1840
»

1841
1842
1843
1844
1845

1846
»

1847
1848

nihil.

idem
100 karaten voor ƒ 23,000
76 » » - 12,350
? » » - 13,500

461 » » - 2,400
105 » » - 630
80 » » - 2,400

» » - niiiil.

» » - idem
» » - 2,000
» » - 312
» » - 4,000
» » - 210
» » - 1,065

nihil.

idem.
Uit deze opgave kan echter de produklie van Borneo niet worden afge-

leid , alzoo het onbekend is voor welke waarde naar Singapore en andere ei-
landen in den archipel van daar is uitgevoerd.

Uit de handelsverslagen van hetzelfde tijdvak blijkt niet , dat er eenige uit-
voer van Batavia naar Europa heeft plaats gehad.
De hoogere waarde van dit edelgesteente in /vicZ/e boven die in Europa moet

ten deele gezocht worden in de Mahomedaansche geloofsleer , welke het ver-
bod bevat om gelden op interest uit te zetten. De vermogende Mahome-
daan

, die zijn kapitaal niet in den handel of in vastigheden steekt , belegt
hetzelve welligt daarom bij voorkeur in preciosa's van den minsten omvang
en die het meest overeenkomen met zijne zucht tot weelde.
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Voor de sedert twee eeuwen te Amsterdam gevestigde diamanthandel

en slijperijen , waardoor zeer Tele ingezetenen aldaar een middel Tan be-

staan Tinden , blijft het hoogst wenschelijk , dat de Boriicosche diamant-

handel eene daarvoor gunstiger rigting neme. Uit de Tcrbalen Tan het

ministerie dd. 10 Augustus 1841, no, ^ = ^, en 2 Oktober 1843, no. 1, blijkt,

dat zulks reeds een punt van ernstige overweging heeft uitgemaakt , doch

dat het Indisch bestuur niet bij raagte was , om dezen tak van nijver-

heid en handel te Amsterdam te bevorderen. Naar het ons voorkomt kan

dit heilzame doel alleen bereikt worden door de vestiging van onze na-

tionale industrie op Borneo. Het vertier van gezette diamanten , welke
voornamelijk van hier en ook uit Fraiilcrijk op Java worden aangevoerd

,

doet den wensch ontstaan , dat die op nieuw ontloken industrie , door aan-

voer van ruwen diamant van Borneo nog meer in bloei toeneme.
Platina wordt op Borneo' s zuidoostkust gevonden , vermengd met het

goud en de diamanten (Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap
,

17de deel, pag. 116). Ook te Boedoek
,
gelegen op 30 uren afstands van

Montrado [Borneo' s zuidwest-kust) , vindt men hetzelve veel [Tijdschrift

voor Nederlandsch Indié , Ode jaargang , 2de deel, bldz. 398). De be-
volking kent zoo weinig de waarde van dit metaal , dat zij hetzelve , onder
de benaming van Mas-kodok (paddengoud) als nutteloos wegwerpt. In

vroegere jaren maakte te Samhas platina een artikel van handel uit, doch
de weinige winsten , welke er van verkregen werden (

/' 2 de 100 pond
)

in verhouding tot de moeite om het te verzamelen , heeft hetzelve als

handelsartikel doen vervallen. De Chinezen missen de noodige kennis om
hetzelve te bewerken. Mag men deze feiten als waarheden aannemen , dan i

leveren ze een nieuw bewijs van de noodzakelijkheid dat Europesche in-
dustrie zich in deze streken vestige. Dr. HoRifER acht het aan geenen twij-

fel onderhevig dat in al de mijnen op Borneo het goud en de diamanten
door platina' vergezeld worden; de hoeveelheid staat in verhouding tot het

goud, als 1 tot 10; hij begroot de opbrengst aan de zuidoost-kust op 500
thail en de opbrengst van Bortieo's westkust wordt door Cüawfurd ge-
schat op omtrent 8000 oneen of 4000 thail. Begroot men de opbrengst van
geheel Borneo op 5000 thail of 10,000 oneen , of omtrent 625 oude pon-
den , zoo is dit , volgens het gevoelen van Dr. Horner , eer te weinig dan
te veel.

Deze natuurkundige verwacht , dat zijne begrooting meer dan eenmaal
verhoogd zal moeten worden , wanneer Borneo en de tot één geologisch

gebied behoorende naburige eilanden Celebcs , Billiton , Banku en Suma-
tra , waar overal goud gevonden wordt , naauwkeurig onderzocht zullen

zijn. Daar de inlanders hoegenaamd geen gebruik van dit inetaal kunnen
maken , wegens deszelfs onsmeltbaarheid , zoo zou deze , zonder eenige on-
kosten verkregene delfstof tot zeer lage prijzen te verkrijgen zijn.

Ik elk geval blijft dit metaal een belangrijk voorwerp als handelsartikel,

en het kan niet dan nuttig zijn , om onze handelsindustrie daarop attent

te maken , en inmiddels van landswege een onderzoek omtrent deze aange-
legenheid te bevelen.

De chemische onderzoekingen van eenig van Bandjcrmassinq afkomstig
platina-zand in 1849 in het gouverneraents-laboratorium te Batavia en on-
langs te Utrecht door den hoogleeraar Mulder , wettigen de verwachting

,

dat van dit zand , wanneer hetzelve in meer ruime mate kan worden ver-
kregen

, hier te lande met voordeel partij kan worden getrokken.
Het openbaar maken van den zakelijken inhoud der rapporten gevoegd

bij den ofticielen van den gouverneur-generaal de dato 11 Juli) 1849
,

no. \-.jP
, en van den brief des hoogleeraars Mulder de dato 13 Julij a c.

,

betrekkelijk het resultaat van gezegde onderzoekingen , vermeenen wij te

mogen aanraden.

Het is blijkbaar , dat in het geval van afstand of van het veideenen van
koncessien het platina niet van het goud of de diamanten kan gescheiden
worden.
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Na eenn aand;ichligc Iczirirj der sliikkcti kiirincn \vij omtrent kivik niol

anders ze{j{jen , dan dat liclzclvc scliijiil {jo'oiidi'n Ie worden Lij I'oclof.

Kari en Tavu latiml , alsmede in liet Kamin.ijLiu<j-(ji:ljin(jtc op Jiorneo.

Het arliliel is van genoegzaam belang , om er meer opzellelijk onderzoek

naar te doen; ook ter plaatse waar goud en platina gevonden worden.
uintimonium vindt men aan de rivier Ela , een tak der Malalioci , en

aan den Sekajatn of rivier van Sangfjouiv ; ook nog op punten aan de nog
minder bekende' oostkust.

Dit metaal wordt veelal digi aan de oppervlakte gevonden. Tot nog toe

•weel men niet , dat liet spiesglans voorkomt in landen , het gouvernement
toebeboorende.

Uit de besclirijving der logten naar Borneo van Jacob Lbooee , tbans

geyestigd te Sarawak , weten wij , dat dit gedeelte van Noord-Bornco
rijk is aan antimonium , en dat hetzelve door Bi'.ooke beschouwd wordt ;ils

een der aanzienlijkste rijkdommen des l.-mds, hetwelk hem groote voor-

deden oplevert. liet is hoogst waarschijnlijk even gemakkelijk te vinden
in ons gebied op Bortico.

I'amor is een zeer wit en smeedbaar ijzer, en wordt gevonden op de ei-

landen Cehhcs , 'Tinwr en BUiiloii. Het land van radja Paijong en Bou-
gies [Ce/ches) moet vooral veel paraor opleveren. Het wordt daar op de-
zelfde wijze uit den erts gewonnen, als het doessoen-ijzer.

. Op zieh zelf wordt het pamor niet verwerkt, maar in verband met ge-
woon sraeedijzer wordt het gebruikt tot het zoogenaamde damasccren^ eene
bewerking , waardoor de voorwerpen niet alleen in schoonheid , maar ook
in zamenhang en taaiheid winnen.

Te Bandjei'massing wordt hel pamor naar deszelfs deugd in twee klassen

verdeeld , die met ƒ1 tot ƒ 1.25, en 50 tot 75 cents het katti , betaald

worden.
Koper is , volgens den heer Weddik , in den vorm van stroomkoper , in

geringe hoeveelheid gevonden in de streken van Lebawi , ressorterende

onder het gouvernementsland Scmibas [Borneo's tvcstkust) , en komt ook
voor op het eiland Batjan in de Molukken.

Volgens professor Reijkwardt's brieven van 7 en 14 Februarij 1829
,

wordt dit metaal in niet zeer groote hoeveelheid gevonden op Sumatra
(te Limoen) , op Borneo (in Sambas) en in het Portugesche gebied van
Tinwr , alsmede op eene plaats op dat eiland , Fatoeloek genaamd , staan-

de onder Nederlandsch gezag. Een stukje erts van die plaats afkomstig
,

werd op verzoek van het ministerie (verbaal 30 Januarij 1827, no. 168)
door genoemden hoogleeraar onderzocht en bevonden 85 percent aan zui-

ver metaal te bevatten (verbaal 21 Februarij 1827, no. 79). Ook een mon-
ster goud van dat eiland gaf aanleiding tot de vooronderstelling , dat het-
zelve rijk Avas aan dien erts.

Ten gevolge eener ministeriele aanschrijving, werd in 1829 op Tiiiior

door den natuurkundige Macklot een geologisch en mineralogisch onder-
zoek gedaan , waarvan het resultaat was , dat het koper op dat eiland slechts

in eene geringe hoeveelheid aanwezig is ; dat het niet gevonden wordt in

gangen of lagen in het aard-gesteente , maar bij enkele stukken , in en
op den grond verstrooid. Macklot hield zich overtuigd , dat Timor niet

aan de verwachting kan voldoen, en voor eenen regelmatigen bergbouw
onvatbaar is. Het rapport deswege werd echter hier te lande geoordeeld
als geene genoegzaam juiste opgave van bijzonderheden te bevatten , om
daarop eene beslissende meening te uiten ten aanzien der vraag , of op
Timor werkelijk een rijkdom aan metalen aanwezig is (verbaal 14 Augus-
tus 1830, no. -^-^^). Wij kunnen het denkbeeld van de belangrijkheid van
dit eiland met betrekking tot het mineralogische te minder laten varen

,

omdat men in de Nieuwe Botterdamsche Courant van den 26sten Maart
1850 een artikel leest, geteekend door Mr. A. G. Beouwer , volgens het-
welk er zekere en ondubbelzinnige bewijzen worden gevonden , van het
aanwezen van rijke koperlagen op Timor.
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"Wij zijn in elk geval jjeneigd te gelooven , dat , indien eenmaal de

hinderpalen tot eene volledige lokale kennis zullen zijn weggenomen , als

de bevolking beter bestuurd en meer beschaafd zal zijn , dan ook dit ei-

land , behalve delfstoflen , een ruim veld aanbiedt tot ontwikkeling van
produktive krachten , die aan de belangen onzer natie moeien dienstbaar

"worden gemaakt. Men ziet uit de stukken, dat de voordeelen , die de han-
del op dat eiland nu reeds aanbiedt , Avorden genoten door walvisclivaarders

en Chinezen , en dat onze landgenooten , door gemis aan kennis en on-
dernemingsgeest , van die voordeelen verstoken blijven.

De beschouwing der delfstoflen , die in Nederlandsch Indië gevonden
worden, is, voor zooverre wij daartoe in staat waren, afgeloopen. Uwe
excellentie zal hebben ontwaard , dat ons gevoelen, met betrekking tot den
afstand van de tinmijnen in beginsel één, doch ten aanzien van de toe-

passing van dat beginsel verdeeld is ; doch dat wij voor het overige een-
stemmig opiueren , om de exploitatien van alle andere delfstoffen over te

laten aan partikuiiere industrie, met het doel, om onze uitgestrekte bui-
tenbezittingen te doen verlevendigen , en voor onze handelsbelangen pro-
duktief te maken , maar voornamelijk om den maatschappelijken en zede-

lijken toestand der volken te verbeteren. Uwe excellentie zal tevens heb-
ben ontwaard , dat de kennis onzer buitenbezittingen , zoo met betrekking

tot de ertsen en andere voortbrengselen des lands , als met opzigt tot de
statistiek , over het algemeen nog zeer gering , doch dat evenwel die ken-
nis noodzakelijk is voor de opwekking der industrie , van welke dan eerst

een gunstige uitslag verwacht kan worden wanneer de onderneming op
eene juiste kennis rust van de gesteldheid der gronden en der plaatselijke

omstandigheden.
Wij behoeven verder niet op te merken, dat, wanneer eenmaal die

gewesten door een grondig en nuauwkeurig onderzoek behoorlijk zullen ge-
kend zijn , men notoir de deelneming onzer natie in derzelver ontwikkeling

verwachten mag.
Wij vermeenen daarom der regering in overweging te moeten geven

,

om alsnog door een gepast onderzoek in die gebrekkige kennis , vooral der

mineralogische aangelegenheden , te voorzien. Mogt zij daartoe kunnen be-
sluiten , dan zij het ons vergund de volgende punten aan te geven , welke
bij zoodanig algemeen onderzoek , naar ons inzien , dienen te worden ge-
observeerd. W ij achten het niet overbodig eenige dier punten te doen
vergezeld gaan van enkele ophelderende beschouwingen :

a. » De gesteldlieid van den bodem , in betrekking tot de erts-rijkheid
,

» den aard der delfstof, de hoedanigheid en innerlijke waarde vanden erts,

>^ met het oog op de kosten van delving en bewerking der grondstof."

Het behoeft geen betoog, dat de geoloog in de eerste plaats zal moeten
werkzaam zijn , waarna de mineraloog , bij onderzoek en ontleding der

grondstof, niet slechts de innerlijke, maar ook de betrekkelijke waarde van
het produkt en deszelfs vatbaarheid voor de bewerking tot fabrikaat , zal

m^oeten bepalen.

b. » De aard en geneigdheid der plaatselijke bevolking en hare hoe-
» grootheid , om daaruit af te leiden of de ontginning , zonder vreemde
y> hulp , uitvoerbaar mag worden geacht en genoegzame voordeelen kan op-
» leveren , met inachtneming van de bestaande regten der inboorlingen,
» die binnen den kring van het ter ontginning aangewezen gebied gevestigd

» zijn , of wel aangrenzende landen bewonen ; voorts , in hoeverre de me-
» dewerking der inlandsche hoofden nuttig of noodig Ie achten is."

Het zal vooral noodig zijn om te letten op de zedelijke en maatschappe-
lijke ontwikkeling en op de middelen van bestaan, in verhouding tot de be-
hoeften voor levensonderhoud der plaatselijke bevolking.
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Men zal alsdan kunnen bepalen of de onlgiuniug vreenide hulp zal vcr-

eischen en uiU'oerbaar mag- worden {jeaclit.

Naar eene vrij alfjciiieeiic opiucrkiiig
,
geldt de regel , dat die gewesten

in lïidiè , waarde rijkste niijiieii gevonden worden, wegens de seliraaliieid

des bodems, zelden lot den landbouw uitlokken, terwijl de geringe be-
volking steeds tot zwerven geneigd is.

Als een naluuclijlc gevolg van dezen toestand , is dezelve op lagen trap van
beschaving blijven staan en betoont zij vooral tegenover schiaajjzieke lioof-

den zekeren onwil om geregelden , maar vooral zwaren arbeid te vciriglen ,

waarvoor zij doorgaans zeer karige of geene belooning erlarij;t ; de besciiik-

(' king derhalve over eene zoodanige bewegelijke bevolking belioort met oor-

i
deel te worden geleid. Niet genoeg kan dus worden aanbevolen eene luin-

( zame bejegening der inlandsclie hoofden en hunne onderhooiigen , teneinde
' daardoor de bevolking te lokken , alsmede liet nemen van voo zorgen van de

zijde der regering, ten eiude daarvoor te doen waken.

c. »üe topographische en physieke gesteldheid der plaats van ])roduktie

j
»en de . wijze van vervoer naar de kust van grondstof of fabrikaat, over

I »land- of waterwegen; het bestaan van voldoende transportmiddelen; de

I
«wijze op welke in het gebrek casu quo kan worden voorzien, of heton-

!
3»derhouden van transportmiddelen gemakkelijk is, speciaal voor over te

» brengen lastdieren. '

'

Bij het onderzoek der plaatselijke gesteldheid zal het noodig zijn naar de

middelen om te zien ter bekoming van materieel voor de oprigting der

vereischte etablissementen; zoomede of zonder veel bezwaar de noodige

I

brandstof, die vooral bij de bewerking van ijzererts van veel belang mag
t worden geacht, tot matigen prijs kan worden verkregen; het hout inzon-

derheid, dat tot kolen wordt gebrand, schijnt bij de noodznkelii':e aan-
wending van hoogovens, daartoe boven steenkolen de voorkeur te verdienen.

Van niet minder belang beschouwen wij het , dat de regering met al de
ter harer dienste staande middelen den afvoer der produkten van de voelal

landwaarts in gelegen mijngronden naar de kust vergemakkelijke , en vcr-
meenen dit punt met den meesten nadruk te moeten aanbevelen.

d. »De ligging der luijn-distrikten , in verband tot de plaatsen van af-

» scheep van het produkt."
e. » De gezondheid of ongezondheid der luchtstreek ; in het laatste ge-

» val , de vermoedelijke oorzaken daarvan, of, en zoo ja , welke andere be-
» letselen er bestaan tegen de vestiging van Europeanen."

Ter bevordering van de zaak, waarvan hier de rede is, Termeenen wij

uwe excellentie verder in overweging te mogen geven , om , afgescheiden

van dit onderzoek , al dadelijk alle stukken in het archief te Batavia en
bij het departement van koloniën voorhanden, welke kunnen strekken tot

verspreiding van de kennis der mijnen in Nederlandsch Ijidie , te doen
publiceren en tevens om in Indié , alle bijzondere personen , die daartoe in

staat zijn , uit te noodigen en op te wekken , om openbaar te maken alles

wat hun daaromtrent bekend is.

üwe excellentie vergunne ons haar te doen opmerken , dat het van we-
zenlijk groot belang zou kunnen zijn , dat , indien onder het onderzoek
eene of meer aanvi-agen tot afstand of koncessie mogten worden ontvangen , de
beslissing daarover niet afhankelijk worde gemaakt van het resultaat des al-

gemeenen onderzoeks ; het komt ons , onder verbetering
,
geraden voor

,

dat bij het ontvangen van zoodanige aanzoeken een speciaal onderzoek van
landswege naar de gevraagde zaak dient te worden gedaan , afgescheiden
van het algemeen onderzoek.

Ook gelooven wij dat het raadzaam is om , zooveel mogelijk , de konkur-
rentie te bevorderen , en dat dus geen toewijzing behoort te worden ge-
daan

, dan nadat het resultaat van het speciaal onderzoek publiek zal zijn

gemaakt.
Wij beschouwen het wijders van belang , dat alle gegadigden , die zich

tot het doen van onderzoekingen mogten aanmelden , daartoe in de gelegen-

II. 7
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heicl worden gesteld , en zooveel mogeliik worden gefaciliteerd ; ten wel-

ken einde wij uwer excellentie in overweging geven , om dezulken te

willen voorzien of te doen voorzien van aanbevelingen aan ai de betrok-

kene autoriteiten.

Uit onze beschouwing der delfstoffen zal de meerdere of mindere be-

langrijkheid der eilanden kunnen worden afgeleid ; wij gelooven , dat het

te houden algemeene onderzoek zich daarnaar dient te regelen , en dat

tot dit einde voornamelijk mag worden aanbevolen :

Borneo voor ijzer , steenkolen
,
goud

,
platina , diamanten , antimonium

en kwik
;

BilUton voor ijzer
,
goud en pamor , maar bovenal voor tin

;

Celehes voornamelijk voor goud, ijzer en pamor;
Timor voor koper

;

Terwijl daarna in aanmerking komt Sumatra in het algemeen en Pa-
lemhang en Benkoelen iu het bijzonder , voor goud en steenkolen , en

voorts wat verder al deze eilanden in delfstoffen mogten opleveren.

Eindelijk zij het ons vergund , eenige punten in overweging te geven
,

welke bij de voorwaarden van den afstand aan partikuliere industrie van

gouvernementswege in beginsel dienen te worden aangenomen , als :

a. Het nemen van voorzorgen voor de natioyialiteit van de onderneming
en het weren alzoo van vreemden invloed ; waartoe zoude kunnen strekken

het beding, dat de ondernemers moeten uitmaken eene vennootschap^
overeenkomstig het bepaalde bij bet Indische wetboek van koophandel

,

3de afdeeling , 3de titel, waarvan de direktie uitsluitend moet bestaan uit

Nederlanders
,

gevestigd in het moederland , of Nederlniiders inwoneis
zijnde van Kederlandsch Indi'é (art. 4 der algemeene bepalingen van wet-
geving voor Nederlandsch Indie).

Zoo de onderneming mogt verlangd worden door eenen bijzönderen per-

soon , Nederlander zijnde, zoo kunnen tegen den afstand aan eenen zooda-

nige waarschijnlijk ook geene bedenkingen bestaan , bijaldien wettelijke

bepalingen en staatkunde mogten toelaten het weren van vreemdelingen
als grondbezitters of pachters, in navolging der Engelsche wetten, voor

zooverre het grondbezit betreft , door welken maatregel zoude worden voor-
gekomen de eigendoms -overgang door erfenis of anderzins in vreemde
handen.

h. De verpligting van het gouvernement tot hetverleenen , zooveel mo-
gelijk , van hulp ter handhaving van inwendige rust en veiligheid.

c. De duidelijke omschrijving der regten en verpligtingen van de on-
dernemers , ook tegenover de hoofden en andere inboorlingen , of derden
welke aanspraak mogten kunnen maken op vergoeding van schade , die uit

den afstand van ontginningen mogten voortspruiten,

d. De bepaling eener aan de onderneming geëvenredigde rekognitie ten

behoeve van 's lands kas , door de ondernemers te voldoen , ter bestrijding

der kosten , verbonden aan gewenschte bescherming , welke uitbreiding van
magt ten gevolge zal hebben.

e. Eet handhaven of het maken van bepalingen op het heffen van in-
en uitgaande regten en het verpachten of beheeren van 's lands middelen

,

met de verzekering van 's gouvernements zijde , dat de te heffen regten
later niet zuilen worden verhooed , zonder evenredige schadevero;oedinff.

ƒ. Het toestaan , onder zekere bepaliugen , van vrijen invoer van alle

werktuigen en gereedschappen ten dienste der onderneming.
g. Het nemen van voorzorgen voor eene rigtige uitvoering der onder-

neming, door het beding , dat binnen zekeren termijn de onderneming in

volle werking zal moeten zijn , en het stellen van zekere poenaliteit op het
Terzuim.

h. Het toezigt van wege het gouvernement , waaraan de ondernemers
zich zullen moeten onderwerpen , ter voorkoming van verwoesting van het

terrein.

Het spreekt van zelf , dat de voorwaarden zich wijzigen en uitbreiden.
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naar gelnng der plaalselijke omslandigliedcn
, waarvan de beoordeelin"-

,

zoowel als het sluiten van overeenkomsten of hel verleeneu van koucessien,
gedeinaniieerd blijft aan de Indische regering.

En hiermede vleijen wij ons, zooveel mogelijk aan uwer cxcellcnlie's in-
tentie te hebben voldaan.

De kommhsic
, ingesldd bij minisleri'cel besluit van 25 Fcbruarii

1850, No. 2G,
{Get.) S. SPEBGLKR, VAS ÜIJCKEVOnSEL , VAN IIOè'VEI.L , H. CP.OOCKEWIT

,

J. F. \V. VAN NES, A. t. WEDDIK, T. SCHUURMAN , C, SI -.10 NS , W.
t. DE STüRLER [qq. J. J. A. SANTIIAGESS)

, P. OOSTUODT , W. t.

DE STÜRLER en J. T. CANTEP. VISSCIIER.

Voor eensluidend afschrift

,

De funqcrende sckretaris-ijencraal bij het ministerie
van koloniën

,

{Get.) .1. I'. BOOGAARD, l. S.-G.

A« RAPPORT DER SUBKOiMMISSIE VAN ZES LEDEN, hchoo-

rcndc bij het algemeen verslag der kommissie,

benoemd door den heer minisier van koloniën bij

resolutie van den l'isten Februarij 1850, Uil. A,
No. 26, ter voorlichting der regering op de be-

antwoord/ing der vragen: of het nuttig kan wor-
den geacht de tinmijnen op het eiland Banka in-

het bijzonder en de mijnen in Nederlandseh Indie

in het algemeen aan de partikuliere industrie

over te geven, en zoo ja, op welke wijze zulks

zou kunnen en behooren ie geschieden, ten einde het

gouvernement daarbij geen schade lijde en den
ondernemers tevens een billijk voordeel worde ver-

zekerd; — handelende over den afstand der tin-

mijnen op de eilanden Banka en Billifon.

§ l. I. In overeenstemming met hetgeen in de vergadering van 16 April

1850 door alle leden der kommissie is verklaard , is het de meeniiig der
subkommissie , dat in 's rijks Oost-Indische bezittingen nog vele schatten

in den schoot der aarde verborgen zijn , welker opdelving de welvaart dier

bezittingen en van het moederland aanzienlijk zou kunnen vermeerderen
;

dat het niet te verwachten en ook niet wenschelijk is dat de exploitatie

der nog te ontginnen mijnen geschiede door en voor rekening van het

gouvernement, maar dat dit aan partikuliere ondernemingen worde over-
gelaten ; dat de regering zich althans in de zoogenaamde buitenbeziltingen

bepale tot de vervulling harer verpligtingen als souverein en bestuur-
der

; dat de exploitatie dan eerst die uitbreiding zal verkrijgen , waarvoor
zij vatbaar is , wanneer de natie zelve zich daarmede zal bemoeijen

,

en aan de overtollige kapitalen en aan zoovele , naar eene bestemming ha-
kende industriëlen een nuttige en voordeelige werkkring in de Ncderïand-
sche Oost Indische bezittingen wordt geopend. De subkommissie is van
oordeel , dat niets geschikter is om de algemeene aandacht op dit belang-
rijk punt bepaaldelijk te vestigen , dan eene poging in het groot tot het

overgeven der tinmijnen van Banka en Billiton aan de partikuliere in-

dustrie.
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De exploitatie der mijnen op eerstgenoemd eiland heeft toch reeds ie-
Xvezen , dat het tin van eene uitmuntende hoedanigheid is , en dat het

onreinste produlit , volgens het onderzoek Tan den hoogleeraar Mulder
,

slechts ^ van een per cent vreemde metalen bevat , terwijl het meestal

slechts J'^ van 1 per cent heeft.

Deze exploitatie , reeds zoo voordeelig op de wijze waarop die nog steeds

wordt uitgeoefend , is nog voor eene zeer belangrijke uitbreiding vatbaar
,

en belooft alzoo reeds in dit opzigt goede winsten aan die partikulieren
,

die met kunde en beleid zich daarop met onverdeelde krachten zullen kun-
nen toeleggen ; vooral dan , als zij niet alleen behoeven te zien op een

oogenblikkelijk of jaarlijks voordeel, maar op hetgeen na eenigen tijd Tan
eene doeltreffende exploitatie te verwachten is.

De resultaten , tot hiertoe Tan de ontginning Tan tinmijnen verkregen
,

zijn een lokaas , dat nog geheel bij andere mijnen wordt gemist. Zijn ech-

ter de tinmijnen verpacht en voor andere personen dus niet meer verkrijg-

baar , dan zal het voorbeeld navolging vinden , en zich ook gegadigden

Toor de exploitatie van andere delfstofi'en opdoen ; waardoor ook de overige

Indische bezittingen van den staat TOor dezen eene veel hoogere waarde
zullen kunnen verkrijgen.

2. Uit de door den minister van koloniën overgelegde bescheiden blijkt,

dat bij eenen buitenlandschen oorlog het eiland Baiika veel gevaar zou

loopen , om door een coup de main genomen te worden. De inkomsten
der tinmijnen zouden dan voor den staat verloren gaan , en 't laat zich niet

aanzien , dat het rijke eiland , eens in de hand van eeneu magtigen vijand,

ligt zou teruggegeven worden ; terwijl juist die rijkdom zijne aandacht het

eerste op Banka zou vestigen. Maar zijn de mijnen in 't bezit van parti-

kulieren , dan mag men vooronderstellen , dat partikulier eigendom door den
vijand zal gerespekteerd worden. Toen in 1811 Java door de Engelschen
werd genomen , hebben zij den partikulieren eigendom , zoo als onder
anderen de landerijen Tan Batavia, en Buiienzorg , aan hunne bezitters

gelaten.

3. Gelijk alle industriële ondernemingen van het Gouvernement, zoo

gaat ook de exploitatie van tinmijnen op Banka gepaard met bezwaren
,

die de partikulier ligter weet te boven te komen of te vermijden. Boven-
dien schijnt het gouTernement niet bij magte , om Tan den rijkdom Tan
Banka en Billiton zooTeel partij te trekken , als waarTOor beide eilanden

vatbaar zijn. De ondervinding heeft dit geleerd ; want , ofschoon in de
laatste jaren de produktie van tin op Banka aanmerkelijk is toegenomen,
is de ontginning aldaar betrekkelijk nog zeer beperkt , terwijl op Billiton,

»dat eiland Tan tin" , zoe als de heer RochüssüJ" het eigenaardig noemt,
nog nooit is gegraTen.

Tot heden is het eiland Billiton TOor den Staat eene geheel onvrucht-
bare bezitting geblcTen. Aan een in 1827 ontworpen

,
ja zelfs gesloten

kontrakt met den kapitein der op Banka werkende Chinezen , ter ontgin-
ning der Billitonsche tinmijnen , is geen gCTolg gegCTen. Dit eiland , zoo
gewigtig ook door de nabijheid Tan Falembang , wordt thans door naiJTe-
rige natiën beschouwd als eene bezitting waarop Wederland geen' prijs stelt,

en welke de staat niet bij magte is aan hare beslemming te doen beant-
woorden.

Van hocTeel belang Engeland Billiton beschouwt , Tooral ook in Ter-
band met Singapore , blijkt uit hetgeen Raffles daarTan zegt (zie »Me-
raoir of the life and public serTices of Sir Tfl. Sï. Raffles by his widow"
pag. 419). Hij vermeent, dat eene vestiging op Billiton op dezelfde wijze als

die Tan Singapore hoogst nuttig zou zijn TOor de belangen Tan Engelands
OTcrmagt in den archipel. »In Terband met Singapore — zegt hij , — zou
» zulk eene vestiging een krachtig en gewigtig punt worden , en zou ons
» menig voordeel en overwigt in den handel van den archipel verzekeren.
» Bij eene Tergelijking Tan Billiton met Singapore merke men op , dat dit

» laatste etablissement slechts is opgerigt met het doel om de Straat van
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» Mululiku l(! Iicliccrsclicii , ni om oii/.i-n li,iiiilrl van c-ii nnar Chitia , iii

» (lil! ri{;li"!; ''• Ix^-ii^licrim;» ;
liet lici^ft i;ccii' invloed i)[i , nneli cimijje mayl

» over S/l (Kil Siiili/il , een vnorileel il.il liilliliin .-lanldojt. |)i; twee j)0»-

» ten /.oufleii elk.imlur iilzoo onilerlin;; oniierili-iinen' ' en/.. Iloo^»t gf-

'\vi"lii'(! woorden voorzeker vnn een Kn<;(dseli sluiilsinan , wiens slnalLiinde

niet zijnen diioil niet is ten ;;iav(r <;ed.i.dd.

De onderncMninyen van ln;l {;ou veirirnient blijven voorls ineestnl slalioo-

nair en verstiikeii van de hulpmiddelen , die de welensehaj) en de nienwe
«ilvlndinjjen anli de IuiikI |;even. Zoo (jeseliieden ook de inijn-onl(;inniii-

{>cn vuil Jiaii/iu iiu iio;; ;;elie(d op dezelfde wijze , als toen ze voor 't eerst

werden be^jonnen. En ofselioon, blijkens hel verslajj van den heer (JnooCKt-

M'IT , «1 wat men iddeis lol veibeleiinjj en verlij;lin{; van den arbeid lieeft

Jn{jevoerd , niet op Jinnka zal kunnen worden toe|jepa.st : seliijnen toch de

besclirijvin;;en van hel mijnwezen op liniili'i , voorkomende in de door liet

ininislerie van koloniën over{;ele{;<le besciieideii , in het Tijihdirifl voor
Nedcriitiitlscli liiilic , 5den jaar[;an|j , 10de alleverinjj , bladz. 'MYl , en
Gden jaar|;aiij; , 2ile afleverin[; , bladz. 40, en in hel zoo eveu jjenoeiud

verslai; van i\v\\ heer CiioocKt;\viT , aanleiding te yeven , oin van zulk eenc
toenassiii|; althans eeni;je uitkomst te verwachten. Het behoeft {jeen be-
loofj , dat van jiartikulieren te vooronderstellen is , dal zij , door den prik-

kel des ei|;enbelaii;;s (jedreven , aan d(! ontginning groote uitbreiding zui-

len geven , en die verbeteringen zullen invoeren , waarvoor de zaak vat-

baar is.

Om tot bewijs van 't;;een hier beweerd wordt slechts iets te noemen,
rij hel genoeg 0[) eenige omstandigheden te wijzen , die thans bij de niiJQ-

untgiiming op Jiaiika beslaan.

Sommige mijnen liotiden zooveel erts in , dal reeds 25 of 30 jaren op
denzelfden grond is voorlgewerkl , maar daarentegen Jiioesl ook dikwijls reeas

na de 3de of 2de
,

ja zelfs reeds na de Isle exploitatie de grond op eene
gelieel andere plaats bewerkt worden , uit hoofde de gevonden ertslaag niet

aanliield of dunner werd en de erts zoo verspreid was, dat de opname niel

ider
moeite waard werd geacht. Niet zelden gebeurt het ook , dal reeds

bij de eerste ontginning zoo weinig erts wordt gevonden , dat hij niet kan
worden opgenomen , omdat de korrels dun of zeer schaars verspreid liggen.

! De oorzaak liiervan is , dat de mijn-arbeid op Banka beslaat uit gissingen

iea
voorouderstellingen , dat onder den grond , die bewerkt Avordt , erU

ligt, en de voordeden voor de gravers zeer onzeker zijn. De een wordt
door hel geluk gediend , bij anderea valt het tegen.

\ Tegenwoordig heerscht het stelsel der Chinezen , om alles in den eens

f
bestaanden toestand te houden. Het is echter niet bewezen , dat de toepas-

\ sing der wetenschap op den arbied zonder gunstige uitkomst zou blijven.

I

Behalve hel verlies voor de gravers , heeft deze onzekerheid omtrent het-

geen men vinden zal nog het groote kwaad , dat het terrein op Bauka
zeer bedorven wordt , zonder dal dit noodig is. Daarbij komt , dat hel den
Chinezen geheel onverschillig is , in welken staat de grond door hunne
ontginning gebragt wordt. Hij is dan ook zoodanig omgewoeld en in kui-
len en diepten , lioogten en laagten herschapen , dat hij voor den landbouw
in het vervolg geheel ongeschikt is. De wegen zijn , ook daardoor , ia eenen
zeer slechten staat , of liever er zijne geeue wegen , zoodat het transport

met zeer groote moeijelijkhedea gepaard gaat.

Het vernielen der bosschen is , volgens een geloofwaardig ooggetuige, Dr.

F. Err {Tijdschrift voor Nederlandsdi Indie
,
jaargang 1850, bladz. 390),

tot op zulk eene ruime schaal en onverstandige wijze geschied , dat hier-
door hel land niet alleen zijnen natuurlijken rijkdom in edele houtsoorten
verloren heeft , maar ook , ten gevolge daarvan , vele plaatsen arm aan wa-
ter , droog en dor zijn geworden, 't Behoeft geen beloog , hoe nadeelig
het zij , om iu een land de hooge wouden , de natuurlijke waterreservoirs,
te vernielen , zonder het plan te hebben den grond te kulliveren.

4. Wanneer de staat eene in redelijkheid , naar de voordeelen , die
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Banka tegenwoordig afwerpt , berekende gekapitaliseerde som ontvangt

,

Toor de tinmijnen Tan Banka en Billiton , dan kan daarvoor een niet on-
aanzienlijk gedeelte der staatsschuld afgelost , en alzoo de jaarlijksche ren-

telast der natie verminderd worden. En wilde het gouvernement dit kapi-

taal bezigen om het muntwezen in Indie te regelen en te verbeteren , ook

dan zou hetzelfde doel bereikt en de rente , die anders bij eene negotiatie

op nieuw de schatkist moet drukken , uitgewonnen worden. Dit is een

zekerder geldelijk voordeel voor de toekomst , dan de tegenwoordige exce-

denten der tin-spekulatie , die niet alleen altoos afhankelijk zijn van de ge-
wone kansen van den handel , maar bovendien , bij de weerloosheid van

Banka , in eenen buitenlandschen oorlog, weldra geheel zouden ophouden.
Yoorts zal de mijn-ontginning door partikulieren de inkomsten van Banka
en Billiton voor het gouvernement , door in- en uitgaande regten , belas-

tingen enz. , ten gevolge eener vermeerderde exploitatie en uitbreiding der

bevolking , aanzienlijk doen rijzen , zoodat de maatregel zich ook uit een
finantieel oogpunt voor den staat zeer aanbeveelt.

5. In de vrees , bij sommigen bestaande , voor moeijelijkheden en bot-

singen onder de mijuwerkers, die uit den afstand van de mijnen op Ban-
ka aan partikulieren zouden kunnen voortvloeijen , deelt men niet. Im-
mers de Chinezen blijven in denzelfden toestand als vroeger. Partikulieren

nemen slechts de plaatsen in, die tot dusverre door ambtenaren waren be-
kleed. De verbeteringen , die eventueel in het mijnwezen mogten worden
ingevoerd , zullen den arbeid verligten ; anders zuUen de ondernemers ze

niet daarstellen. De » vrees voor nieuwigheden" zal bij hen overwonnen
worden door eene verstandige en voorzigtige handelwijze der eigenaren en
geemploijeerden , wier belang dit medebrengt , en door de ondervinding
van het meerder nut en de groote winst , die de Chinezen zelven van die

nieuwigheden trekken. In de geschiedenis van het suiker-fabrikaat der laat-

ste jaren op Java, meent men voor de waarschijnlijkheid hiervan een be-
wijs te vinden; en een blik op den tegenwoordigen toestand en den aard

der mijnwerkers van Banka moet dit bewijs versterken. Immers wat men
ook van de ruwheid en onbeschaafdheid en ongebondenheid der Chinezen
aldaar moge zeggen , en van welken woelzieken aard ze ook mogen wezen,
zeker is het echter , dat zij handelbaar zijn. Een bevoegd beoordeelaar

,

die jaren lang op Banka en bij het mijnwezen geweest is, legt daarom-
trent een merkwaardig getuigenis af (1). Wanneer men de Chinezen, bij

gegronde reklames of werkelijk bestaande grieven, billijk en regtvaardig

behandelt , is er niets van hen te vreezen. Ook door eene minzame of

zachte bejegening, of door toegevendheid, wanneer die niet nadeelig kan
zijn , krijgt men van hen veel gedaan , door hun nu en dan eene geringe
dienst te bewijzen , door hen in hunne werkzaamheden te gemoet te ko-
men , hun kleine geldelijke voorschotten te verleenen , zelfs wanneer die

Toor partikulier gebruik benoodigd zijn , kunnen zij worden bevredigd of

in rust gehouden. Overtredingen van geringen aard moet men ook , wan-
neer dit doenlijk is , over het hoofd zien , of trachten minzaam te schik-
ken. Bij dit alles moet men hen , wanneer hunne reklames onbillijk en
de grieven ongegrond zijn , doen gevoelen dat het gunsten zijn , die men
hun bewijst , dat de inwilliging hunner verzoeken niet geschiedt omdat zij

daarop eene wettige aanspraak hebben , en vooral moet men vermijden
,

om , bij toegeefelijkheid , den schijn te geven , dat men hen vreest. In-
dien men op zulk eene wijze met de mijnwerkers omgaat, dan vermeent
de genoemde beoordeelaar , dat met hen veel is uit te rigten. De moeije-
lijliueden

, die het bestuur van Banka van tijd tot tijd met hen ondervon-
den heeft, zijn, volgens hem, daaraan toe te schrijven, dat al het boven-
staande, meestal door onkunde en onverschilligheid, ja ook wel door vrees

(1) De heer S. Fraenkel , in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indi'é,

6den jaargang, 1ste afl. bladz. 72.
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van vroegere en ecu paar latere admiiiistraleurs of eerile civile dibtrikls-

nulorileilen , niel behoorlijk ot' in liel (jeheel riiel is ia aclit yenoiiieu. Lu
de ieitea , die liij iiiedcdeeU , zijn daarvoor ouwederlejjbare bewijzen. Men
ma" dus de juiste ijevoijjtrekkinij maken, dal j)aili!iulieren minder onver-

seliilii;; en onkundi;; zullen wezen , omdat liet liuniie ei|;i.'ne zaak is , die

lij beliarti(j(!n , en dat dus, bij eene overjjave van de niijiien aan de bij-

londere nijverheid , de vrees voor moeijelijkheden en onlusten onder de

mijnwerkers milider [jroot is , dan zoolanj]; gouvernements-ainbtenareQ de

n.ijnen administreren. Lij geschillen lusschen de Chiiiesche mijnwerkers

en de pachters , die door de laatslen niet uit den weg kunnen wonlen ge-
ruimd , zal de beslissing moeten verblijven aan het civiel bestuur , hetwelk,

ïeir geen onmiddellijk belang meer hebbende bij de exploitalij , des te on-
ïijdiger zal liumten handelen en des te meer zal gerespekleerd worden.

J5
2. De leden, die dit verslag uitbrengen, beschouwen bet echter

vvcnscliclijk , dat ól' al de tinmijnen in handen van partikulieren komen ól'

volstrekt <jecnc. Zij vernieenen daarvoor gegronde redenen te hebben.
Lij cenen gedeellelijkun al'stand zou het Gouveruemeut voor zijne eigene

tin-graVingen, met partikulieren in koukurrenlie moeten treden. Juist om
dezell'de i'edenen , die het weuschelijk maken dat de mijnen aan partikulie-

ren worden afgestaan
,
juist omdat partikulieren vele bezwaren bij de ont-

ginningen welen te boven te komen , die voor het gouvernement altoos

blijven bestaan , is het te verwachten , dat het laatste in dien wedstrijd op
den duur zal moeten onderdoen.

Al bepaalt men zich ook bij eene partiele verpachting alleen tot het ei-

land liilliton , zoo zal het toch moeijelijk , zoo niet onmogelijk zijn , om
hel verloopeu van Chinesche mijnwerkers van Banka te verbinderen

,

wanneer zij zich op JBillilon grootere voordeden belooven. Er zal tevens

veel gevaar bestaan , dat van Hanka klandestine uitvoer plaats hebbe naar

Billiton , en dat alzoo tin , voor gouveinements-rekening op eerstgenoemd
eiland gegraven , ten behoeve van anderen op het laatste ^Torde afgeleverd

en verkocht.

Maar niet alleen bij de mijn-ontginningen , ook en vooral in den handel

van het tin, zal het gouvernement van zulk eene konkurrentie groote schade

ondervinden. Wel is de konsumtie overal toenemende, doch niet in die

mate, dat, bij eene plotselijke aanzienlijke vermeerdering der hoeveelheid
,

die aan de markt wordt gebragt , de prijzen niet zouden gedrukt worden.
Daarom meende men , dat , wanneer zulk eene plotselinge vermeerdering
door de partikuliere ondernemingen ontstaan mogt , het gouvernement , bij

zijne exploitatie , aanzienlijke winsten , die het thans geniet , zou derven
,

zonder dat er een genoegzaam equivalent tegenover stond. Zelfs bij eene
zeer matige vermeerdering der tin-produktie zou de konkurrentie van een

gedeelte , dat zich in partikuliere handen bevond , eenen zeer nadeeligen

invloed op den prijs van het geheel kunnen uitoefenen. Alleen daardoor

dat het gouvernement van het BanTca-tin tot hiertoe een monopolie had
,

is het , zelfs bij eene vermeerderde opbrengst mogelijk geweest tot prijzen

te verkoopen , die bijna een kapitaal winst overlieten. De konkurrentie van
het Engelsche tin werkte minder schadelijk dan onder andere omstandighe-
den het geval had kunnen zijn , uit hoofde dat tin zich mede in handen
eener kompagnie bevindt , wier belang het medebrengt de prijzen van het

Banka-tin op zeker peil te zien blijven.

Geheel anders kan het gesteld zijn , wanneer zich eenige afzonderlijk

werkende partikulieren tegenover elkander en tegenover het gouvernement
zien geplaatst. Eene betrekkelijk niet belangrijke hoeveelheid , in handen
van ondernemers met aandrang geveild, of direkt naar de plaatsen van kon-
sumtie gescheept , kan voldoende zijn , om de waarde van het metaal be-
langrijk te doen dalen , en het verkoopen van groote hoeveelheden tot goede
prijzen bijna onmogelijk te maken.

Deze omstandigheid
,
gevoegd bij de overtuiging , dat 's lands kas zulk een

verlies niet kan lijden , woog bij vijf leden zoo zwaar , dat het bij hen als
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eene conditio sine qua non op den Toorgrond slond , om óf al de timuij-

nen of in het geheel geene aan de partikuliere industrie over te geven.

Naar hun oordeel is ook van eenen afstand der tinmijnen van Banka en
militon in haar geheel, een betere uitslag voor de ondernemers te wach-
ten. Zij treden dan als exploiteurs in de plaats , die thans door het gou-
vernement wordt bekleed, en zijn voor deze tin-soort meesters van de,

xaarkt , terwijl daarentegen bij partiele ontginningen hunne onderlinge kon-/
kurrentie , èu bij de exploitatie èn bij den verkoop , dezelfde moeijelijk-

heid en nadeelen zouden kunnen doen geboren worden , welke hierboveh

voor het gouvernement werden gevreesd.

Een der leden, ofschoon zich over 't algemeen vereenigende met deze

beschouwingen , hechtte echter zooveel aan de noodzakelijkheid , dat het

gouvernement niet langer spekuleert en liandel drijft , maar zich bepaalt

bij de vervulling zijner pligten en het handhaven zijner regten als souve-

rein , dat hij in ieder geval verlangt afstand van tinmijnen aan partikuliereQ'

Ilij hield zich overtuigd, dat, wanneer daarmede slechts een begin vas

gemaakt, het gegeven voorbeeld spoedig door anderen zou gevolgd worden,

en wees ook hier op de kontrakten voor het fabriceren van suiker op Java
met partikulieren gesloten. In den aanvang waren daarvoor bijna geene

ondernemers te vinden , ofschoon het gouvernement nog wel renteloos het

noodige kapitaal leverde. Thans zijn er liefhebbers in overvloed , ook zon-

der eenig geldelijk voorschot. Zoo zou het ook met de exploitatie van tin-

mijnen door partikulieren gaan. En mogten dan ook al de prijzen , door

eene vermeerdering der hoeveelheid van het produkt (die in allen gevalle

slechts langzaam plaats had) gedrukt worden , hij begreep dat het verbruik

van het tin zich langzamerhand zou uitbreiden , en men dan kleinere

winsten op eene grootere hoeveelheid zou behalen , in stede van groote

winsten op eene kleine. Met het oog op de vreemde mededinging, vooral

van Engeland en MalaJcJca , scheen dit zeer verkieslijk, want hij voorzag,

dat onze mijnen nog altoos met voordeel zouden kunnen werken, wanneer
de vreemde reeds lang wegens den lagen prijs niet meer zouden kunnen
produceren.

Immers , ofschoon Engeland tegenwoordig Banka' s grootste konkurrent

is, en Malakka het worden kan, zal toch de zuiverheid van het Banka-tin
de waarde daarvan altoos boven die van andere tinsoorten handhaven.

Het Banka-tin wordt beter geacht dan het geraffineerde , dan het uit de
alluviale gronden verkregen Engelsche tin en ook beter dan het Malakka-
sche produkt. De heer Ckoockkwit is mede van die meening. » Mogten er

» tijden komen— zegt hij — dat de produktie zoo groot werd, dat de prijzen

«aanmerkelijk moeten dalen, dan is het zeker, dat bij de winstderving voor

» Banka , Engeland stellig en Malakka misschien onnoemelijke verliezen

» zullen ondergaan, en dat in Duitschland (het Saksische tin is tevens zeer

«slecht) onmogelijk meer met eenig voordeel gewerkt zal worden."
üo A de vermoedelijke uitbreiding van het verbruik van het tin wordt

door den heer Croockewit bevestigd. » Het tin —zegt hij -^ wordt voor klok-
» en kanonnen-metaal (waarvan voor het eerste 20 pCt, tot25pCt., voor het

» laatste 9 pCt. voorkomt) benuttigd
; voor zoovele huiselijke ustensilen

,

» zoo als het in den handel voorkomt, gebruikt; voor inwendige beklee-
» ding van koperen vaatwerk (welks gebruik ook bij grooter of liever meer
» algemeene beschaving zal toenemen) en in menige zaak als bladtin of

» tin-amalgama (eene verbinding met kwikzilver) gebezigd.

» Teel tin wordt er thans verbruikt tot het bereiden van het in den han-
» del bekende tin-zout (chlorure d'étain), dat in de verwerijen als mordant
>j van onschatbare dienst is , en waarvan het gebruik ook toeneemt. Het
» witte tin-oxyde wordt bij de bereiding van glas émail en bij de kleuring

» van geel glas gebezigd."
Behalve de hier opgenoemde , zijn er nog zeer vele zaken , waartoe tin

benoodigd is ,
en op grond hiervan vermeende het bedoelde lid , dat met

eene toename van produkt de vermeerdering van konsumtie hand aan hand
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7.al gaan , en dus niel veel layere piijzen Ie w.iclilen zijn.

Voor den kinndcslinen uitvoer vnn tin der (jouvenieinenls-inijiien na.ir

die van partikulii ren , vreesde hij minder, omdat di; ;;ravers waarscliijnlijlc

voor hel tin van de parliitulieren niet zooveel zouden onlvan<jen ais van

het gouvernement. Iiiinicrs de eersten zuilen tracliten liut tin belerkoop te

verkrijyen , door verbeterde hulpmiddeJen dan het thans aan het gouveine-

nient (jeleverd wordt. En wal l)etiei't ch;n beteren uilsinfj, die van een'

afstand der liniwijiieu vnn B<uika en liilliltni in haar geheel voor de on-
dernemers te waciileu zij , vermeent iiij , dat dit oj) den duur geen stand

zal lioiiden. Immers juist wanneer hel tin niet meer een monopolie is,

zullen de jirijzen van dit metaal niet meer kunstmatig worden opgedreven
,

maar al'haidtelijk zijn en blijven van de hoeveelheid , die aangevoerd wordt
,

in verband met de hoeveelheid die voor het verbruik noodig is. Hel be-
doelde lid vermeent , dat op den duur dit de eenige maatstaf der prijzen

,

ook bij een monopolie , is, en dat, wanneer hel monopolie ophoudt, niet

anders zal ophouden dan het tijdelijk kunstmatig staande blijven der prij-

zen. Ook van dien kant zag hij dus geen bezwaar tegen het overgeven van
enkele mijnen aan parlikulieren ; maar evenwel beschouwde hij hel hoogst

Avenschelijk , dal dit met allai het geval mogt worden.
I'S i{. l)e al'slaud der mijnen belioort , naar het oordeel der subkom-

inissie , te geschieden bij wijze van verpachting voor een zeker vrij lang-

durig tijdvak. Hel gouvernement blijft dan eigenaar van den grond , het-

geen voor zijnen invloed in den Oost-ltidiscken ylrchipel en voor het be-
houd der overige Oost-Iiidisclie bezittingen van den staat geenszins onver-
schillig te achten is, en heeft bovendien nog het belangrijk voordeel , dat,

na ommekomst van zeker aantal jaren , eene dergelijke geldelijke winst
,

die het bij de eerste verpachting genomen heeft nog eens weder kan ge-
noten worden. Ook voor gegadigden heeft deze wijze van afstand voldoende
waarborgen; want de regten , uit zulk eene verpachting voortvloeijende

,

staan , in vele opzigten , met die van verkoop gelijk. Indien een buiten-

landsche vijand de laatste respekteerl , zal hij het ook de eerste doen. En
wanneer het tijdvak slechts lang genoeg genomen wordt, zal de pachter

bijna evenveel bieden als de kooper.

^ 4. ^Vas men het over de voorgaande paragraaf algemeen eens , min-
der eenstemmig dacht men over de wijze , waarop die verpachting zal moe-
ten plaats hebben. Eenige leden waren van oordeel , dal de verpachting

der mijnen , zoowel van Banka als van BiUiton , alleen en bloc behoorde
te geschieden. Ze vreesden , dat eene verdeeling in onderscheiden percee-
len , vooral van Banka , en met vele eigenaren , in menig opzigt nadeelig

zou werken. Ze voorzagen moeijelijkheden en botsingen lusschen de pach-
ters onderling. Ze begrepen , dat het onderscheid der voordeden , die het
eene distrikt boven het andere zou afwerpen , rivaliteit tusschen de onder-
nemers zou doen ontstaan ; vooral ook met het oog op de mijnwerkers

,

die bij dergelijke veten zeer gevaarlijke instrumenten in de handen der
pachters , maar tevens gevaarlijk voor hen zelven zouden kunnen worden.

Bij eene overgave der tinmijnen op Banka in haar geheel, zal ook een
bezwaar worden weggenomen , dat bij eenen partielen afstand , volgens het

berigt van den heer Croockdwit , zou ontstaan. Immers , indien eene mijn
op eene andere wijze dan gewoonlijk werd bewerkt, en niet op het geheel
die wijziging w"erd toegepast, zoude dit aanleiding geven, dat de Chine-
zen , welke in die bijzondere mijn werkten , trachten zouden om de proef
te doen mislukken. Als dit het geval werd , zou de Chinees zich daarop
beroemen en zeggen , dat hij het wel geweien had. In het tegenoverge-
stelde geval zal hij hel aan toeval toeschrijven. Er moet daarom eenheid
in den ganschen mijnarbeid op Banka blijven. Ze vreesden eindelijk in

het algemeen vele niet te overkomen bezwaren en moeijelijkheden in het
inwendige beheer voor de politie en justitie , bij zulk eene menigte onder-
nemers en konkurrenten.

De andere leden , ofschoon zich deze bezwaren niet geheel ontveinzende

,
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meenden nogtans eene partiele yerpacliting niet te moeten uilsluiten, •voar^

het geval, dat die en bloc niet mogt tot stand komen, of wel aan den

staat niet dezelfde voordeelen opleYerde. Tegen de opgenoemde bezwaren

stond , naar hun oordeel , over , dat , zoo de regering beproeft , om Ban-
ka en Billiton in Terschillende naauwkeurig aangewezen perceelen aan on-
derscheidene personen of maatschappijen te yerpachten , meer gelegenheid

zou gegeven worden om mede te dingen, zoowel hier als in Indiè , vooral

aan de kleinere kapitalen , 't geen gunstig moet werken op de inkomsten

van het gouvernement. Bovendien zouden daardoor meer personen aan de

mijn-ontginning deel nemen , en alzoo deze belangrijke industrie een mid-
del van bestaan aan velen kunnen schenken. Met het oog op de vele jon-

ge lieden , die in het vaderland slechts met moeite eene plaatsing kunnen
vinden , en op de moeijelijkheid , die vooral ook in Indié in dat opzigt

bestaat , schijnt dit zeer wenschelijk te wezen. Ten einde echter het gou-
vernement al de voordeelen te verzekeren , die van de verpachting te ver-

krijgen zijn, en dewijl het onzeker is, of eene verpachting van het geheel

in eens niet meer zou opbrengen , zou , wanneer op de verschillende per-

ceelen een bod is gedaan , de gansche onderneming en bloc nog eens kun-
nen worden opgeveild.

Die vijf leden , die de meening voorstaan : dat alles of niets moet wor-
den overgegeven aan de partikuliere industrie , zijn

,
getrouw aan hun stel-

sel , van oordeel, dat de toewijzing der verschillende perceelen in geen
geval niag geschieden , tenzij op allen een bod is gedaan , te zamen eene
som bedragende , welke door het gouvernement als voldoende wordt be-
schouwd, zoodat alle kunnen worden afgestaan. Wordt er bij de opvei-
ling en bloc meer of even veel voor geboden , als de som der partieelsgewij-

ze verpachting bedraagt , dan behoort de finale toewijzing en bloc te ge-
schieden.

§ 5. Algemeen was men van oordeel , dat het gouvernement zich in

allen gevalle behoort te verbinden, om zelf geene nieuwe tinmijnen te zullen

ontginnen. ^Yanneer de afstand en bloc plaats heeft, dan kunnende pach-
ters van het geheel de voorkeur verkrijgen , als de staat weder tinmijnen

op andere eilanden van den archipel wil verpachten. Mogt men overgaan
tot eene verpachting en toewijzing bij perceelen , dan behoort de staat aan

zich het regt te behouden, om achtervolgelyk ook andere tinmijnen te ver-

pachten, zonder preferentie voor iemand. In het geval, dat er gemengde
mijnen, bijv. voor koperen tin, zoo als \a Eyigeland

,
gevonden worden,

dan behoudt het gouvernement vrijheid , om die te verpachten (ook al zijn

al de tinmijnen , onder de zoo even opgegeven voorwaarde , en bloc ver-
pacht) indien ze namelijk minder dan 50 pCt. tin bevatten. Maar in geen
geval mag het gouvernement ze zelf exploiteren.

§ 6. Eenstemmig meent de subkommissie , dat alleen aan Nederlanders,

in Nederland oi IQ. Nederlandsch-Indié gevestigd, de pacht kan worden toe-

gewezen en wel met de bepaling, dat de administrateuren der mijnwerken
dezelfde hoedanigheid moeten bezitten. Mogten maatschappijen de mijnen
pachten , dan behoort het bestuur daarvan uit Nederlanders te bestaan , en
de zetel van het bestuur in Nederland of Nederlandsch-Indië gevestigd te

zijn. Vreemde kapitalen zal men op die wijze wel niet weren, doch dit

schijnt niet alleen onschadelijk maar wenschelijk te wezen, voor het geval

dat de Nederlandsche kapitalisten zich onverhoopt aan de zaak mogten ont-
trekken.

Schadelijk en gevaarlijk zou het wezen, wanneer de pachters zelven
vreemdelingen waren , en alzoo niet alleen vreemdelingen administrateurs

en emplo^^és werden , maar ook de belangen der eigenaren en ondernemers
hen aan Engeland of Frankrijk of eenig ander rijk , maar volstrekt niet

aan ]Sederland , verbonden.
Met alleen Nederlanders als pachters aan te nemen, is er uitzigt dat nog

een ander tweeledig , mede gewigtig doel zal worden bereikt. Vooreerst
,

dat de opmerkzaamheid der natie krachtig worde gevestigd op de voordee-
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len , «lie de Oosi-Indische bezittingen van den staat aanbieden aan liaic

werkzaamheid en energie. Ten iwcede , dal de voordeelen , welke hel te

sluiten konlrakt of de kontraklen van yerjiaciiling \ernioedelijk zullen af-

werpen , niet voor de natie zullen verloren gaan, jriaar door haar, niet

door •vreeindeiiugen , worden genoten.

^ 7. Ook omtrent den prijs, waarvoor de linmijnen van Hanlca en Tiil-

liton aan partikulieren zouden kunnen worden afgestaan , zonder dat de

staat er eenig noemenswaardig geldelijk verlies bij heeft, zijn door de kom-
missie eenige berekeningen gemaakt, die hieronder volgen.

Volgens opgave van liet gcuernal-sekretajiaat bij hel departement van ko-
loniën , is de laatste Indisclie verantAVoording van B,anka-X\n , aldaar aan-

wezig , die, welke over de jaren 1840 tot en met 18d6 loopt. Deze ver-

antwoording wordt als bijlage tot dit rapport gevoegd. Daaruit blijkt, dat

in die jaren op liattka ingekocht is eeue hoeveelheid van 428,492 pikols
,

hetgeen per jaar bedraagt Gl, 213 pikols ; dat in 1842 de minste hoeveel-

heid, namelijk 40,905 pikols, is verkregen, en in 1846 de meeste, na-
melijk 74,878 pikols.

Volgens de verslagen van den handel en de scheepvaart van Java be-
droeg de uitgevoerde hoeveelheid tin in de jaren 1839 tot en met 1848
613,448 pikols, of gemiddeld 61,345 pikols 'sjaars.

- Uit de overgelegde stukken blijkt, dat vroeger steeds maar op eene mid-
delbare hoeveelheid van 60,000 pikols 'sjaars werd gerekend. Uit hoofde

echter de drie laatste jaren meer hebben opgeleverd , acht de subkom-
missie het geraden, om de jaarlijksche hoeveelheid, dooreen, op 70,000
pikols aan te nemen.
Wanneer men de opgave der tinproduktie op Banka van den heer Ceoocke-

wiT tot basis neemt, ook die der drie laatste jaren, welke maar bij ra-

ming schijnen te zijn aangenomen , dan is die produktie dooreen jaarlijks

geweest als volgt: in de laatste 10 jaren van 1840 tot en met 1849 65,195
pikols , in de laatste 8 jaren van 1842 tot en met 1849 66,018 pikols , in

de laatste 6 jaren van 1844 tot en met 1849 73,895 pikols, zoodat de kom-
missie vermeent, met het cijfer van 70,000 pikols 'sjaars al zeer nabij de
waarheid te zijn.

Het is waar, de ramingen der drie laatste jaren, 1847, 1848 en 1849,
wijzen op zich zelve de enorme hoeveelheid aan van 230,800 pikols, of

dooreen 76,933 pikols 'sjaars, maar volgens hetgeen de heer Ckoockewit
deswege heeft gezegd, is zonder voorziening en eenige geldelijke opoffering

in volgende jaren op deze vermeerderde produktie geenszins te rekenen.
Het is nogtans te verwachten, dat, bij eene bespoediging van den voor-

gestelden maatregel, de groote opbrengst der laatste jaren gunstig op den
pachtprijs zal werken , zoo zich voor het geheel gegadigden opdoen.
Wanneer men de waarde dezer 70,000 pikols dooreen berekent, volgens

hetgeen in de jaren 1840 tot en met 1849 de hoeveelheid van 398,066 pi-
kols (welke voor nagenoeg drie vierden uit de leveringen van 1840 tot en
met 1846 afkomstig zijn te achten) hier te lande heeft opgebragt , na af-

trek der onkosten van vervoer van Java en van den verkoop in Nederland,
dan verkrijgt men, volgens de daarvan door het departement mede gedeel-
de aantooning (welke hierbij wordt overgelegd , benevens de berekening)
een gemiddeld provenu per pikol van ƒ 44.26, waarvan nog af te trekken
zijn de Indische kosten op den afscheep , bedragende , volgens de laatst

ingekomen begrooting, per pikol ƒ 0,47; blijft per pikol ƒ 43.79.

Hierbij moet echter in het oog worden gehouden , dat deze middelprijs

is bedongen over eene geringere opbrengst dan 70,000 pikols 'sjaars, en
dat alzoo op eene vermeerderde konsumtie moet gerekend worden om eene
produktie van 70,000 pikols of daarboven tot denzelfden middelprijs te ver-
zilveren.

Verder wordt opgemerkt, dat tot hiertoe maar i der gewone vracht van
J ava voor het tin is betaald , doch dat deze verhouding , bij verdere ver-
mindering der aigemeene vracht , of bij latere aanbesteding der vrachten

,
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noodzakelijk gewijzigd zal moeten worden. Op zich zelf kan tin in eenige

belangrijke lioeTceiheid tot die lage vractit niet worden overgevoerd.

Het bestaande tot maatstaf doende strekken , dan Terkrijgt men voor

70,000 pikols, tegen ƒ 43.79 per pikol , eene waarde van ƒ 3,065,300.—
Tan deze som zijn af te trekken de volgende uitgaven,

ten einde te geraken tot de tegenwoordig behaald wordende
zuivere winst

:

1. De kosten van inkoop^ waaromtrent alleen over de
jaren 1844, 1845 en 1846 eene opgave is overgelegd, welke
bedraagt

:

in 1844 over 70,289 pikols ƒ 934,171.55i-
» 1845 » 52,779 » » 713,379.77"

» 1846 » 69,504 » » 942,326.50a-

te zamen 192,572 » ƒ 2,609,877.83

of ƒ13,55 per pikol, alzoo over 70,000
pikols ƒ 948,500.—

2. Onkosten hepaaldelijk op den i?ikoop

klevende :

a. traktementen van administrateuren, Chi-
nesche schrijvers en mandoors bij de ver-
schillende mijnen :

in 1844 '

. . ƒ 29,630.—
» 1845 . . » 28,965.—
» 1846 . . » 30,466.—

te zamen ƒ 89,061.—
b. pikol-gelden aan de admi-

nistrateuren :

in 1844 . . ƒ 33,828.91
» 1845 . . » 23,951.02
» 1846 . . » 33,747.25

te zamen » 91,527.18
c. transportkosten van Banka

naar Batavia:
in 1844 . . ƒ 36,864.36
» 1845 . . » 45,788.06
» 1846 . . » 31,244.85

te zamen » 113,897.27
d. aanmaak van goederen te

Batavia:
in 1844 . . . . Nihil.

» 1845 . . ƒ 3,073.91
» 1846 . . ,> 592.80

te zamen » 3,666.71

ToTAAi der onkosten ad 2. ƒ 298,152.16

over 192,572 pikols, is per pikol ƒ 1.55,
en dus over 70,000 pikols ƒ 15/_ per pikol). » 108,500.—

Verder komen nog in aanmerking de vol-
gende posten

:

Transporteren ... ƒ 1,057,000.— ƒ 3,065,300.
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Per Trnnsi.orl. . . . ƒ 1 ,057,000.— /tJ, 065,300.-

3. Volgens den uiedeyedeelden slaiil licb-

ben de kosten vaii hel civiel besUiur en

van de militaire surveillance op Banka be-

dragen als Yolfjt

:

Civiel bestuur.

in n'i\ . . / ip,n,;i7.^.8()i.

» 1815 . » 115,213.;5'2

» 1810 . » 137,180.51^
ƒ391,775.64

Militaire bezetting,

in 1844 . ƒ 186,499.—
» 1845 . » 184,781.84

» 1846 . » 177,914.40
» 549,195.24

Schoeners en krnisboolen.

in 1844 . . ƒ 33,943.51

» 1845 . . » 28,858.48

» 1846 . . » 30,781.33
» 93,583.32

te zamen ƒ 1,034,554.20

in 3 jaren, ofgemiddeld jaarlijks ƒ344,851.40,
hetgeen over 70,000 pikols bijna ƒ 5 per

pikol zou bedragen.

Gedeeltelijk zijn echter deze uitgaven maar
te beschouwen als een gevolg van de tin-

exploitatie voor rekening Tan het gouver-
nement; grootendeels zijn zij een gevolg van
de uitoefening der souvereiniteit op Banka,
ten deele zijn zij noodig voor de gevange-
nen , kettinggangers enz. , ten deele voor de
inning der pachten.

Bij het overgeven der tinraijnen aan de
partikuliere industrie zullen deze kosten vrel

voortdurend grootendeels vereischt worden ter

uitoefening van het souverein gezag en ter

handhaving der policie.

Nogtans zijn. ouder bovenstaande cijfers de
volgende posten begrepen , welke voor het

gouvernement zullen kunnen vervallen en
voor rekening der pachters komen.

Onderhoud Beheer der

der civile

gebouwen. pakhuizen.

in 1844 ƒ 33,901.41 ƒ 23,098.49
» 1845 » 19,459.43 » 18,537.60
» 1846 » 34,528.47 » 19,632.10

ƒ87,889.31 ƒ61,268.19

te zamen ƒ 149,157.50
of gemiddeld jaarlijks » 49,719.17

4. Ten einde het gouvernement schade-
loos te stellen voor de kosten van beheer en
bescherming, ter handhaving der inwendige
rust en veiligheid , welke kosten ten deele

Transportereu . . ƒ 1,106,719.17 ƒ 3,065,300.—
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Per Transport. ... ƒ 1,106,719.17 ƒ 3,065,300
kunnen klimmen, nanr mate zich de exploi-

tatie uitbreidt , zoo Avordt voorgesteld , dat ,fi;

de tinmijnen-pachters ter vergoeding Tan die

kosten , behalve de nu bestaande uitgaande

regten op Java, voor ieder pikol tin aan het

Indisch gouvernement zullen betalen ƒ 3
,

hetgeen over eene jaarlijksche opbrengst van

70,000 pikols zal bedragen » 210,000.—
5. Bij den verkoop van het Banka~\.ixi

in Wederland, welke tot basis heeft gestrekt

der berekende waarde en welke voor gou-
vernements-rekening geschiedde, genoot het

geene uitgaande regten op Java en zijn de

ramingen dier regten bij de jaarlijksche ver-

slagen als fiktief te beschouwen.

Wanneer het gouvernement den pachter

garandeert, dat de tegenwoordige uitgaande

regten op Java niet zullen verhoogd wor-
den en dat die voor den direkten uitvoer

van JBanka en BilUtoyi mede niet hooger
zullen gesteld worden , maar nogtans de nu
op Java bestaande uitgaande regten voort-

durend worden geheven, dan behooren deze

regten, die nu door het gouvernement vol-

gens de berekening niet worden genoten
,

mede in aanmerking te komen.
Ten einde den tinhandel voor Nederland

te bewaren en ook voor dit artikel den band
tusschen Indie en het moederland niet te

verbreken, stelt de meerderheid der kommis-
sie voor , de pachters te verpligten jaarlijks

ten minste twee derden van de geheele op-
brengst der tinmijnen naar Nederland te

verschepen , lietzij voor hunne eigen reke-
ning , hetzij voor die hunner koopers.

Bij naleving van dit voorstel zullen de
uitgaande regten bedragen : over | van 70,000
pikols a ƒ 2 per pik. ƒ 93,333 en over \ a

ƒ 4 per pikol ƒ 93,333.

te zamen » 186,666.

6. Verlies op de leveringen van rijst en
andere benoodigdlieden, welke tot vastgestelde

prijzen jaarlijks aan de mijnwerkers door het
Indisclie bestuur geschieden.

Dit verlies is, bij gebrek van bescheiden,
moeijelijk met naauwkeurigheid te ramen;
het is bekend dat het somtijds hoogst aan-
zienlijk is geweest en men gelooft het niet

te hoog te stellen op jaarlijks » 200,000.-
7. Verhes op de voorschotten die men

gewoon is bij de ontginningen aan de mijn-
werkers te doen, welke niet altijd hetzelfde

jaar door tin-leveringen worden terugbetaald
en ten deele als non-valeurs zijn te beschou-
wen. Volgens de laatst bekende opgave was

Transporteren ƒ 1,703,385.17 ƒ 3,065,300.—
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Per Transpoil . . ƒ 1 ,703,;]n5.17 ƒ 3, 005,300.—
wegens deze voorschotten ongeveerƒ1,000,OOG
te rekouvreren.

Voor verlies aan rente en aan een gedeelte

van het kapitaal wordt jaarlijks geslehl. . » 70,000.

—

8. Verlies van rente op het uitgesclioten

kapitaal, van het oogenblik van den inkoop

af tot dat het provenu wordt geïnd , zoo

juede over de onkosten.

Naar eene matige berekening wordt dit

op één jaar a 5 pCt. van ƒ 2,000,000 ge-
steld met » 100,000.—

ToTAAi, van hetgeen van de berekende waarde moet wor-
den afgetrokken » 1,873,385.17

Blijft zuiver avans. . ƒ 1,191,914.83
of bijna ƒ 1,200,000 jaarlijks.

Wanneer men deze jaariijksche som kapitaliseert tegen eene rente van

5 pCt. en bij eene verpachting van 50 jaren nog 1 pCt. daarbij voegt tot

iaarlijksche amortisatie van het kapitaal , hetwelk de pachter in minder dan

50 jaren terug moet winnen, en alzoo de kapitalisatie van ƒ 1,200,000 be-
rekent a 6 ten honderd , dan verkrijgt men een kapitaal van ƒ20,000.000.

De subkommissie is alzoo van oordeel , dat de pachtschat zou kunnen
.gesteld worden op twintig millioen gulden. Zij geeft daarbij in overwe-
ging , om aan den pachter zonder vergoeding af te staan de pretensien der

regering op de mijnwerkers , welke nog voor verrekening met deze vatbaar

jsija te achen. Zij moet hierbij wijzen op de noodzakelijklieid, door den heer
Croockewit betoogd , om een goed deel der mijnschulden kwijt te schel-

den. Wordt dit aan den eventuelen pachter overgelaten , zoo zal deze

daardoor ongetwijfeld de sympathie der Chinezen winnen. Voegt hij daar-

bij de door genoemden heer voorgestelde maatregelen van voorzorg voor de
toekomst , in het belang der mijnwerkers te nemen , dan laat het zich ver-
Avachten , dat hij de Chinesche mijnwerkers veel minder onhandelbaar zal

vinden tot het invoeren dier nieuwigheden en verbeteringen bij de exploi-
tatie , welke hij in het belang der zaak noodig en doeltreffend zal achten.

Eindelijk adviseert de subkommissie , om de op Banka voor de exploi-

tatie en berging van tin voorhanden gebouwen mede zonder vergoeding aan
den pachter af te staan , waartegen hij verpligt zou kunnen worden om alle

gebouwen , welke bij het eindigen en niet vernieuwen van het pacht-kon-
trakt aanwezig zullen zi.jn , mede zonder vergoeding aan het gouvernement
over te geven. Voor het gevaar , dat de pachter in eene meerdere of min-
dere mate loopt , dat bij eene eventueele vijandelijke invasie de pacht niet

mogt worden geëerbiedigd , is niets in de berekening gebragt , dan het

voordeel, dat hij , bij een voortdurend genot van het jaarlijksch zuiver in-
komen van ƒ 1,200,000 dit, na het ö7ste jaar, geheel als overwinst zal

kunnen beschouwen, naardien in dat jaar het kapitaal van ƒ20,000,000
door de jaariijksche afzondering van 1 pCt. geamortiseerd za] zijn.

Uithoofde van den slechten toestand van het muntwezen in Seèrlayidsch
Indië , en van de onzekerheid hoelang de tegenwoordige koers-verhouding
tusschen Java en Nederland zal aanhouden , acht de subkommissie het

wenschelijk , dat de pachtschat in Nederland, in Nederlandsche guldens
worde betaald

; ook dan , wanneer die geheel of gedeeltelijk ten behoeve
der Oost-Indische bezittingen van den staat aangewend mogt worden.

§ 8. Omtrent de vraag, of de pachter verpligt zou worden , een gedeel-
te van het tin in Holland aan de markt te brengen , bestond verschil van
meening.

De meerderheid beantwoordde die vraag bevestigend. Zij begreep , dat

len minste | van de totale produktie altoos naar Nederland zou moeten wor-
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den uitgevoerd. De markt van het tin in het vaderland veroorzaakte daar

groote indirekte voordeelen. Wanneer de aanvoer naar Nederland niet ver-

pligtend was , zou slechts zooveel tin , als voor de konsurntie in het vader-

land noodig, regtstreeks naar Holland worden aangevoerd, en het overige

naar elders. En die henoodigde hoeveelheid is zeer gering; ze zal mis-

schien 2000 pikols hedragen. Zoo de markt hier dus niet gevestigd blijft,

is de tinhandel voor Nederland verloren.

Maar de minderheid der leden was van gevoelen , dat aan de pachters

der tinmijnen de vrije beschikking over het produkt , in den ruimsten zin,

moest worden gelaten. Zij hielden het er voor, dat de kunstmatige markt

van Indische produkten in het vaderland , in het algemeen , niet dan met
het verlies van aanzienlijke direkte baten der schatkist verkregen wordt.

Zij verwachtten van de markt van het tin op Banka en Billiton de ont-

wikkeling van handel en nijverheid op die eilanden zelve. Thans is die

handel gering , omdat beide eilanden eigenlijk niets voortbrengen , daar het

tin wordt weggevoerd door het gouvenement. Doch kwam het metaal aan

de plaatselijke markt, dan zou daarvoor eene gelijke Avaarde worden inge-

voerd. Dit zou noodwendig eene aanmerkelijke uitbreiding geven aan de

vaart op dit eiland. En spoedig zou Banka met Singapore kunnen wed-
ijveren. De ligging van de hoofdplaats Mvnlok , in de straat Banka

,

maakt haar bij uitnemendheid geschikt voor den handel , daar een groot

gedeelte der vaart van ^zie en vooral van China op Enrojja, met den
Oosterschen archipel en met Australië door die zeeëngte plaats heeft. Bij

een matig stelsel van in- en uitgaande regten , zou de scbatkist van dien

handel op Banka groote voordeelen trekken , en zoo zouden weldra de

indirekte voordeelen, die het vaderland van de gedwongen tinmarkt trekt,

vergoed worden door eene direkte verhooging van het batig saldo voor

's lands kas. De moeijelijkheden en nadeelen , die thans voortvloeijen uit

de uitbestedingen van leverantien van levensmiddelen voor Banka, zou-
den verdwijnen, omdat de handel langs eenen natuurlijken Aveg in de be-
hoeften zou voorzien.

De meerderheid der leden voerde hiertegen aan , dat zij geenszins den
handel op de tineilanden wil verbieden. Zij wil dien vrijlaten , even als

het direkt vervoer van Java. Zij Avil ruimsclioots direkt doen voorzien in

de behoefte van ^zie , door de destinatie van i- der geheele produktie on-
beperkt te laten. Maar zij is van oordeel, dat de welvaart van 's Rijks over-
zeesclie bezittingen niet geheel mag worden gekocht ten koste van het

moederland, maar beide in verband tot elkander moeten blijven. Zij wil

daarom den pachter of zijne koopers verjiligten , ?- van het produkt naar

Nederland over te voeren , ten einde aldaar de hoofdmarkt voor Europa
blijve gevestigd. Onder die restriktie , zal de pachter op de plaats der ex-
ploitatie of op Java naar goedvinden kunnen verkoopen. Zij beschouwt
dit niet alleen uit een kommercieel maar ook en vooral uit een staatkundig

oogpunt noodzakelijk. Het is anders te vreezen , dat de tin-eilanden spoe-
dig grootendeels maar in naam Nederlandsche bezittingen zullen zijn en dat

men het zich te laat zal beklagen , dat men de vrijheid van handel , in het

moederland niet gevaarlijk ja noodzakelijk , te ligtvaardig op de Oost-In-
dische bezittingen heeft toegepast.

§ 9. Bij de berekening in § 7 is aangenomen , dat de pachters aan het
gouvernement , behalve den koopschat , voor ieder pikol tin bij den uit-
voer zullen betalen / 3, ten einde het gouvernement voor de kosten van
beheer schadeloos te stellen , die ten deele kunnen klimmen , naarmate
de exploitatie zich uitbreidt. Daarbij dient echter uitdrukkelijk bepaald te

worden , dat het gouvernement verpligt zal wezen , om , tot behoud van
inwendige rust en veiligheid , ook daar bescherming te verleenen waar
nog geen etablisseinent bestaat, maar de ondernemers verlangen er een op
te rigten. Toorts dient almede te worden vastgesteld, dat de uitvoer van
erts en metalen nimmer en in geen geval aan andere of hoogere regten ,

hetzij op de tin-eilanden
, hetzij op Java , zal onderworpen worden , dan
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de thans beslaande van ƒ 2 per pikol tin Toor den uitvoer naar Nederland

en van ƒ 4 voor ditn naar elders, en de voorgestelde ƒ 3 per pikol voor

tegemoetJioiDinjj ia de kosten van beheer, welke laatste betaling, naar de

rneening der iiieerdcrlieid , mede op het dubbele en dus op ƒ 6 de pikol

zou behooren gesteld te worden voor de hoeveelheid , welke behoort tot -|.

I
gedeelte der e^po^talie, dat naar Nederland moet worden uitgevoerd, en
waarvan het bewijs der aankomst aldaar niet binnen eenen bepaalden tijd

) is kunnen worden geleverd. En eindelijk behoort de invoer van voorwer-

E'
en en levensmiddelen , met de mijnen in beUekking staande of daarvoor

enoodigd, nimmer aan hoogere regten onderworpen te zijn, dan die, welke

,
tegenwoordig zijn vastgesteld.

I ij 10. Aan den pachter of de pachters zou de verpligting behooren te

;
worden opgelegd , om den ontgraven grond , nadat de mijn geëxploiteerd

'

is of verlaten wordt, weder in eenen behoorlijken toestand terug te bren-
' gen, in zoover dit uit den aard der zaak doenlijk en nuttig zal worden

I

bevonden. Een gedeelte dier gronden- zal dan misschien tot kuituur kun-
1 nen worden gebruikt; ook van rijst, die nu met zware kosten van elders

moet worden aangevoerd. De toekomstige welvaart der bevolking en het

welbegrepen belang der pachters zelven schijnen eene bepaling op dit punt
gebiedend te vorderen.

,§ 11. Verder zal, bij eenen afstand der tinmijnen en bloc aan den
pachter , zooveel noodig, de verpligting opgelegd kunnen worden , om zich

met den kapitein der Chinezen wegens de verdere uitvoering van het tus-

schen hem en het gouvernement nog loopend kontrakt te verstaan. De sub-
kommissie bedoelt daarmede geenszins, om aan genoemden kapitein bij het
pacht-kontrakt van ter zijde een regt toe te kennen , hetwelk hij nu niet

heeft, ook niet om aan den pachter grooter verpligting op te leggen dan
die welke nu bij het gouvernement bestaat. Maar ofschoon

,
gelijk de

kommissie vermoedt , de overeenkomst met den kapitein der Chinezen
steeds van de zijde van het gouvernement opzegbaar is , zoo zou het nog-
tans voor de rust van Banka , en ook in het belang van den pachter, geens-
zins wenschelijk te achten zijn, dat het bestaande kontrakt plotseling wierd
verbroken, maar veeleer, dat het door den nieuwen ondernemer zoover

doenlijk werd bevestigd en uitgebreid. Het gezag toch, hetwelk genoem-
de Chinees over de Chinesche bevolking tot hiertoe met zulk een goed ge-
volg heeft uitgeoefend , schijnt eenigen waarborg te geven voor het behoud
der inwendige rust en het welgelukken der onderneming.

§ 12. De kommissie rekent zich verpligt , den minister van koloniën

op eene omstandigheid opmerkzaam te maken , die eenige moeijelijkhedea
zou kunnen veroorzaken bij eene eventuele verpachting, maar welke mis-
schien gemakkelijk uit den weg zoude te ruimen zijn.

Het verband van alle territoriale en andere bezittingen en inkomsten van
den staat in Oost-Indié , wegens de geldleeningen ten haren laste , is bij

de konversie der 5 percents in 4 percents Oost-Indische losrenten in 1844
niet opgeheven. De vraag ontstaat dus , in hoeverre deze verbinding eeu
bezwaar tegen de verpachting der tinmijnen zou kunnen opleveren? 't Zou
vermoedelijk uit den weg zijn te ruimen, door met het geld, voor de ver-
pachting te bekomen, de ƒ 14,748,500 4 percents schuldbrieven in te koo-
pen of af te lossen , die nog onder verband der Oost-Indische bezittingen
in omloop zijn.

Yoor de zekerheid der koopers zou het ook om deze reden wenschelijk
zijn , dat de te nemen maatregel ten opzigte der tinmijnen van Ha ka en
Silliton

, aan de goedkeuring der wetgevende niagt onderworpen wierd.

$ 13. Mogt de regering overgaan tot de verpachting der tinmijnen
,

dan zal deze aan de algemeene konkurrentie , zoowel in Aede land als in
Nederlandsch Indie , moeten worden opengesteld , en dat wel tijdig genoeg,
opdat zij , die daarop willen inschrijven , de noodige maatregelen kunnen
nemen.
De toeslag dient, op eenen vooraf te bepalen dag, in Nederland, door den

II. 8.



minister van koloniën te geschieden ; terwijl de inschrijver , bij de gun-
ning , oniniddeiijk eenen genoegzamen waarborg voor de geideiyke nako-
ming van het konlrakt zal moeten aanwijzen , bij voorbeeld een vijfde van

den paciitschat, en na de inbezitsteliing van de regten, hem bij het kon-
trakt toegestaan , het overige gedeelte.

Indien de zaak haar beslag krij^ , dan zal het gouvernement den over-

gang van de mijnen op Bojika in handen van de partikulieren zooveel

mogelijk gemakkelijk moeten maken , ook door medewerking der ambte-
naren , die thans bij de rüijnen geplaatst zijn, en die daartoe, des noods

tegen schadeloosstelling A^an de zijde der pachters , nog eenigen tijd in dienst

kunnen gehouden worden.

's Grave?ihage , den 23sten Julij 1850.

Se leden der Subkommissie

,

{_Get.) VAN EIJCKEVOESEL , VAN HOëVELL , H. CROOCKEWIT
, J. F. W.

VAIf KES , T. SCnUÜRMAIf , C. SIMONS.

Yoor eensluidend afschrift

,

De fungerende sekretaris-generaal bij hei ministerie van
koloniën

,

[Get.) J. F. BOOGAARD, l. S.-G.

M. De ondergeleekenden , J. Spengler , A. L. "W"i:ddik , P. Oosthout,
W. L. DE Sttjrler en J. F. Canter Visscher, leden der kommissie betrek-

kelijk de kwestie , om de mijnen in Nederlandsch Indië aan partikuliere

industrie af te staan , hebben zich vereenigd ter ontwikkeling van hun in

de vergadering van den IGdeu April 1850 uitgebragt gevoelen : » dat al

»de tingronden in eens niet kunnen vallen in den term van afstand , maar
»dat tot het afstaan aanvankelijk behoort te worden voorgesteld' het eiland

» Billiton."

De gronden hunner meening komen hierop neder

:

Hoogst wenschelijk mag het worden geacht , dat de bezittingen in den
Oosterschen Archipel, in het bijzonderde zoogenaamde baiten-bezittingen,

meer worden ontwikkeld , zoowel in het welzijn der landzaten als in het

belang der Nederlandsche natie. Een voornaam middel daartoe is de be-
vordering van nijverheid en handel. Dat middel zou ontegenzeggeli,ik wor-
den bevorderd door den afstand van tingronden , vooral bij vrije beschik-

king over het produkt. Uit dit , en verder uit een bekend politiek oog-
punt beschouwd, zoude het wenschelijk zijn, indien al de gronden al da-
delijk konden worden afgestaan , doch men behoort in het oog te houden

,

dat de voorgestelde vraag eene ingrijping bevat in het bestaande regering-

stelsel; en ofschoon dat stelsel niet strookt met den meer vrijzinnigen geest

des tijds en met de meer en meer erkende beginselen eener gezonde staat-

huishoudkunde in Europa , men echter de kwaliteiten eener Indische maat-
schappij niet mag voorbijzien , zoodat , hoezeer de voorgestelde maatregel

een middel bevat tot verbetering van den maatschappelijken toestand aldaar
,

men zich gemoedelijk dient af te vragen , of eene plotselijke verandering
van een beginsel geene schokken zou kunnen ten gevolge hebben, die het

voorgestelde doel zouden kunnen doen mislukken. De ondergeteekenden
beschouwen het daarom als raadzaam om in de toepassing der kwestie met
voorzigtigheid te handelen , en opineren alzoo voor het nemen eener proeve
op zoodanig gedeelte van ons gebied , alwaar de applikatie het gemakke-
lijkst kan geschieden.

Op Banka bestaat sedert ruim eene eeuw eene regeling, die het gouver-
nement jaarlijks gi'oote voordeelen oplevert; die volgens de meening van
eenigen onzer , notoir zeer zouden rijzen bij een ander principe , met be-
trekking tot de wijze van beschikking over het produkt , hetzij geheel of

althans ten deele, zooveel namelijk de markten buiten Europa behoeven.

Men mag de vrees niet te ligt achten , dat partikuliere ondernemers , bij

de overname van de ontginning der tinmijnen op dat eiland , zouden stui-



':)'!>

len oj) zwarifjlicilcii, oulsproleii uil de ciyciiaardijje verhouding der tegenwoor-

dige niijuwerkers loL hel gaiireniemenl , ea uil de vrees der Chinezen voor

in te voeren nicuvvi;;liedüu ou voor krenking van vermeende rcgten ; zwarig-

heden, die annluiding zouden kunnen geven tot het menigvuldig inroepen

van de bescherming, die liet gouvernement noodwendig aan de partikuliere

ondernemers zal moeten verleeuen. Intusschen zoude daanloor eene misluk-

king van de onderneming kuimen ontstaan en de linanliele belangen van het

gouvernement worden in de waagschaal gesteld , hetgeen zooveel mogelijk

ïorgvuldig moet worden vermeden.
Het is raadzaam , de zekere winsten , die de schatkist ihans van Banlca

geniet, Ie konserveren, zoolang men althans geene juistere berekeningen

kan maken van den goeden uilslag eener partikuliere exploitatie. Overi-

gens maken de jongsle beriglen uit Indic het Iwijfelachtig , of van laatst-

genoemde wijze van exploitatie Avel eenige verbetering verwacht kan wor-
den.

IJuitendien zoude de afstand van BdiiJca niet kunnen geschieden zonder

behoorlijke .schade/oossteUiiiij ; doch van de voorzigli[jheid der Nederland-
sehe kapitalisten kan, naar onze meening, niet verwacht wolden het bijeen-

brengen van een fonds , eenigzins geëvenredigd aan de waarde der zaak
,

wanneer meu lot maatstaf zijner berekeningen eene in jEw ro^^a gebruikelijke

re«te aanneemt. Intusschen behoort alle vreemde i?iv/.oed, om staalkundige

redenen te worden geweerd , waardoor men echter geenszins wil te kennen
geven , dat vreemde kapitalen niet zouden kunnen worden benuttigd. Hoe
wenschelijk anders de afstand van Banlia en Billiton gezamenlijk zoude
kunnen wezen, de verwachting is niet ongegrond, dat binnen ons rijlv in

de bestaande omstandigheden en onder voorwaarde van schadeloosstelling

!

geene gading zal worden gevonden, en dus het TOorgesteide doel, name-
lijk hel amorliseren van schuld, en daarbij de meerdere ontwikkeling der

t buiteu-etablissementen, zoude misbikken, bijaldien men blijft staan op den
afstand van Banka. Deze bedenking bestaat niet met betrekking tot Billi-

^to7i; dat eiland is nog niet geëxploiteerd. Bet kapitaal dat daarvoor ver-

j
eisclit zoude worden is van minder beduidenis, en dus bestaat er van dien

I

kant minder vrees voor gebrek aan gading. Daar is de ondernemer min--

j der beperkt in den vorm van inrigting, omdat de zaak daar eerst geboren

j
wordt, terwijl de uitvoering daar gemakkelijker zal zijn , omdat daar over-

'' vloed is van hout, hetwelk op Banka, volgens de mededeeling van eender
leden, schaarsch Avordt.

De ondergeteekenden , wenschende dat eene exploitatie van mijnen voor

partikuliere rekening in Nedertandsch Indi'é indedaad worde gevestigd ,

verlangen juist daarom zulks te zien aanvangen op eene kleine schaal; zij

hebben, overtuigd, dat voor de overname der tinmijnen op Banka. de ga-
ding niet groot kan zijn , daarom hunne aandacht op Billiton gevestigd

;

zij hebben daarbij het oog op een in de maand Februari] 1827 aan den
kapitein-Chinees te Munlok Tan Hokgkwee verleende koncessie tot ont-
ginning op Billito7i, waarvan echter geen gebruik is gemaakt; wenschelijk
ware het, dat de redenen van de werkeloosheid van Tan Hongkwee be-
kend waren, die vermoedelijk in personele omstandigheden moeten gezocht
worden; doch hoe dit ook zij, de koncessie zelve levert een bewijs op, dat

I
I
van de zijde van het Indisch gouvernement tegen de exploitatie van Billi-

•

'l

ton door j^artikidieren geene bedenkingen bestonden ; terwijl men veilig

! 1
kan aannemen

, dat ook nu voor de belangen van het gouvernement niets

I

gewaagd Avordt met eene proef op dien bodem.

I
De slotsom onzer redenering is alzoo , dat van eene poging tot afstand

: !
der tinmijnen en bloc geen gunstige uitslag te verwachten is; dat de zaak
niettemin wenschelijk blijft, en om die eenmaal te zien verwezenlijken,

I

eene proef behoort te Avorden genomen op het eiland Billiton.
En nu Avenschen wij over te gaan tot de vraag, op welke Avijze zulks

'Uide behooren te geschieden , ten einde het gouvernement daarbij geen

j j
schade lijde en den ondernemers een billijk voordeel worde verzekerd.
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Er kunnen slechts twee wijzen van afstand ia aanmerking komen , na-

melijk bij koncessie of verpachting voor zekeren tijd en bij verkoop.

De ondergeteekenden zijn eenparig van gevoelen, dat, indien de kwestie

zich bepaalde tot Billiton, aan verkoop de voorkeur behoorde te worden
gegeven; nadat de waarde bij een mineralogisch en geologisch onderzoek

bekend zou zijn, en altoos met inachtneming, zooveel mogelijk, van voor-

zorg tot het weren van vreemden invloed. Zij achten den verkoop prefe-

rent, zoowel in het belang van het gouvernement, als in dat der onderne-

mers , omdat het regt van eigendom voor gadinghebbenden hooger waarde

heeft , dan koncessie voor zekeren tijd ; omdat de exploitatie dan meer zal

geschieden met het oog op de toekomst en op de behoeften der markt, en

eindelijk , omdat door eenen Europeschen vijand bijzonder eigendom ge-

respekteerd wordt. Hierbij mogen niet onopgemerkt blijven de meerdere
moeijelijkheden , waarin het gouvernement ten aanzien der te verleenen

bescherming zal kunnen worden gewikkeld bij eventuele verpachting, bo-

ven die , waaraan het bij verkoop zal zijn blootgesteld.

Men kan dit punt niet besluiten, zonder nog op te merken, dat aan den
kooper van mijngronden tevens de noodige bosch- en bouwgronden behoo-

ren te worden verzekerd , waaromtrent men vermeent te moeten wijzen op
hetgeen Engeland^ in gelijken zin, in Canada en Zuid-Australie verrigt.

Bij der ondergeteekenden komparatie is nog de vraag behandeld , welke
bepaling er dient te worden gemaakt met betrekking tot de beschikking

over het tin-produkt.

De in 1827 aan Tan Hohgkwee verleende koncessie was verleend op voor-

waarde, om het geheele produkt tegen zekeren overeengekomen prijs aan het

gouvernement te leveren , doch dit antecedent achten de ondergeteekenden
onraadzaam, omdat zulks eenen grooten invloed zoude oefenen op de waar-
de der zaak. Zij achten het ter bereiking van het oogmerk noodzakelijk,

dat aan den verkoop eene vrije beschikking over het produkt verbonden
zij; doch om het nadeel, dat uit eene te groote konkurrentie voor den prijs

van het Banka-i\n zoude ontstaan, voor te komen, zoude men kunnen
bedingen, dat over eene hoeveelheid van 20 a 25.000 pikols vrij mogt be-
schikt worden , en het eventuele meerdere produkt aan het gouvernement
behoorde te worden geleverd.

Het is te voorzien , dat door eene vrije beschikking over het geheel of

een gedeelte van het produkt een aanzienlijk vertier op Billiton zal ont-

staan , waartoe de geographische ligging van dat eiland zoozeer geschikt is,

welk vertier niet dan gunstig op onze overige bezittingen kan terugwerken,

en hetvrelk niet minder aanzienlijke voordeden voor 's lands kas zal ople-

veren , bij toepassing op dat eiland van dezelfde bepalingen van inkomende
en uitgaande regten , als op Java bestaan. Het is te verwachten , dat die

voordeden wel zullen opwegen tegen de nadeden eener bovenbedoelde
konkurrentie van het partikuliere Biilitonsche met het Bankasche gouverne-
ments-tin.

Voorts zijn de ondergeteekenden met betrekking tot de vraag , of bij den
afstand ook eenig onderscheid moet worden gemaakt tusschen individuele

en maatschappelijke onderneming, van oordeel, dat de afstand behoort te

geschieden aan eene naamlooze vennootschap , zoo als die is omschreven in

de derde afdeding des 3den titels van het Indische wetboek van koophan-
del , art. 36 en volg. , waarvan de direktie uitsluitend moet bestaan uit

Nederlanders
,
gevestigd in het moederland , of Nederlanders inwoners zijn-

de van Nederlandsch Indie (art. 4 der algemeene bepalingen van wetge-
ving voor Nederlajidsch Indie) ; voorts met inachtneming van zoodanige
andere voorzorgen tot wering van vreemden invloed , als het gouvernement
doelmatig zal oordeden.
Eene maatschappij op dien voet en als een zedelijk en permanent lig-

chaam uitmakende
,
geeft beteren waarborg voor de nationaliteit der zaak

;

terwijl omgekeerd eene individuele onderneming door erfenis enz. aan
vreemden zoude kunnen overgaan , of althans aanleiding tot botsingen kun-
nen geven.
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Eindelijk is de vraap voorgekomen , op hoeJanige wijze den ondernemers

een billijk \oordeel kan worden verzekerd; omtrent welk punt ons gevoe-

len is, dat door het gouvernement aan de eerste koopers de voorkeur tot

verdere exploitatie behoort gegeven te worden. Overigens dient de zorg

over deze kwestie aan de eventuele ondernemers zelven te worden overge-

laten.

's Gravenfiaye, 17 April 1850.

[Get.) ]. SrUHGLEK , A. I,. WEDDIK, P. OOSTHOÜT , W. I.. DK STÜHLLn,

J. F. CANTER VISSCIIER.

Voor eensluidend afschrift

,

De fungcrtndc sckrelaris-ijcneraal bij het

minisleric van koloniën
,

j. F. boooaahu, /. S.-G.

C. MEMORIE TER BEANTWOORDING van de vraag,

of het nuttig kan worden beschouwd, de tinmij-

nen van Banha in het bijzonder, en de mijnen

van Nedertandsch Indie in hel algemeen, aan de

partikuliere induslrie over (e geven.

Bij het naauwkeurig karakteriseren van de vooigestekle vraag , komt het

mij voor, dat de bedoeling der regering geene andere zijn kan , dan om
het oordeel der kommissie uit te lokken over de kwestie , of men het tot

' nu toe gevolgd beginsel , waarbij de buiten-beziltingen van Nederlandsch
\ Indié uitsluitend door het gouvernement in het direkt belang der schatkist
'' worden geëxploiteerd , kan opgeven , en in plaats daarvan een ander be-

;
ginsel volgen , waarbij die exploitatie van lieverlede aan de partikuliere

jl
industrie wordt overgegeven, ten einde de ontwikkeling der produktive

l'
krachten dier bezittingen door de Nederlandsche kapitalen te bevorderen—

[
ook in het belang van den handel en de nijverheid in Nederland.

Die vraag in de eerste bijeenkomst der kommissie toe temmend beant-

;
woord zijnde , voornamelijk op grond , dat bij eventuelen oorlog de buiten-

1 bezittingen , waarin die mijnen gelegen zijn
,
gevaar loopen van konfiska-

jj

tie , zoolang dezelve voor rekening van het gouvernement geëxploiteerd

\
worden , zal ik mij bepalen tot het onderzoeken van het 1ste lid van de

][

vraag : namelijk welke nuttigheid er te wachten zij van de toepassing van

|t

dat beginsel op de tinmijnen van JBanka?
t Het tot nu toe gevolgde beginsel , om voor rekening van het gouverne-

I

ment de tinmijnen van Sanka te exploiteren — heeft tegen zich :

I

1. de presumtie dat die exploitatie voor meerdere uitbreiding vatbaar is

,

I

dan door gouvernements ambtenaren kan geschieden ;

1 2. dat door het stelsel van aanbesteding der leverantie van benoodigdheden
,

niet alleen groote schade aan het gouvernement wordt berokkend , maar
' tevens alle handel wordt geweerd;
S 3. dat bij onverhoopten oorlog en bezitneming der eilanden , de tinmijnen

I

van Banka , als gouvernements eigendom
,
gevaar loopen van konfiskatie.

I

Wat aangaat de uitbreiding der exploitatie — wanneer men vermeent dat

i die zou kunnen bestaan in eene verbeterde behandeling — behoort men niet

jj

te vergeten , dat de behandeling en het werk der Chinezen thans zoo doel-
matig zija , dat er geen 5 pCt. in de slakken overblijft ; en evenzeer , wan-
neer die uitbreiding zou moeten gevonden worden door het daarstellen van

'; ovens, zoo als men die in Europa heeft— dat men daarbij behoort te be-

ij

denken
, dat het daarstellen van ovens in die streken zoo kostbaar zou zijn
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(bijv. door het graTen van waterleidingen om een behoorlijk geblaas te tcf-

krijgen) , dat de winsten der meerdere produktie hierdoor geheel zouden

Terioren gaan.

Die uitbreiding zou derhalve alleen bestaan in de opening van nieuwe

mijnen , waartoe eene vermeerdering van het getal arbeiders en van het per-

soneel der administratie vereischt wordt en daartoe voorzeker zou eene par-

tikuliere onderneming welligt beter in staat zijn dan het gouvernement

,

verrails gouvernements ambtenaren dikwijls door hunne verantwoordelijk-

heid worden teruggehouden van het nemen van maatregelen, die eene par-

tikuiiere inrigting niet zou aarzelen aan te wenden. Zoo zou men bijv.

door aan de Chinezen geld voor hunne passage naar China voor te schie-

ten , zoo veel arbeiders verkrijgen als men Avil, of ook daartoe , bij wijze

van proefneming , uitsluitend inlanders kunnen gebezigd worden , onder

eenen demang , even als zulks vroeger door de tiko's onder den sulthan

van Falc;>ibunij plagt te geschieden (1).

(1) Deze personen , zeven (volgens CrawfüRd's zoo het schijnt min
juiste opgave , deel 2 , bladz. 321 , slechts vijf) in getal , en tiko's ge-

noemd , hielden hun verblijf te Palcmbang en bezochten slechts van tijd - ,

lot tijd de mijnen. Tot dezen post werden doorgaans gebezigd afstamme-iB
lingen van Chinesche vaders en Maleische moeders , die het voordeel had- -1

den de talen van beide ouders te verstaan , maar de Bïohammedaansche
godsdienst beleden. De sulthan gaf aan de tiko's de noodige voorschotten,

en deze voorzagen op hunne beurt de mijnwerkers van alles wat tot hun
onderhoud noodzakelijk was. Bij hunne bezoeken regeklen de tiko's het

bestuur der werkzaamheden met hunne ondergeschikte agenten , kongi's

geheeten , die bij hun afwezen met het toezigt belast bleven , en een

vastgesteld salaris van de tiko's ontvingen. De sulthan schoot aan de tiko's

doorgaans van 5 tot 10,000 doli. voor , overeenkomstig de uitgebreidheid

van het toevertrouwde distrikt , en maakte met hen een kontrakt voor de

levering van al het tin tegen 8 dollars per pikol van 150 katti's. Het op-
ruimen der bosschen , het oprigten der snieltovens en andere werkzaam-
heden , die het openen der mijnen voorafgingen , werden door de tiko's

bekostigd , die vervolgens aan de mijnwerkers den vasten prijs betaalden

van 6 dollars per pikol van 160 katti's. Deze betaling geschiedde voor

twee derden in koopgoederen en provisien , en voor een derde in eene
tinnen munt

,
piiies genaamd , die ieder tiko het regt had in zijn distrikt

in omloop te brengen , maar die daarbuiten niet gangbaar was. De dis-

trikten die onder de' tiko's stonden , waren uitsluitend de door Chinezen
bewerkte ; te weten : Djeboes , Klabat , Blvijoe , Soengiliuis , Maraivang ,

Panqlcal jjinang en Toboali, De opperhoofden der inboorlingen of ornng-
goenoeng (waarover beneden nader) stonden volgens Cour.T (p. 153) ouder
eenen demang, door den sulthan Xe Koitawar-inym geplaatst, en leverden
het tin , door hen verzameld , aan den vorst , tegen den prijs van 3 dol-
lars per pikol van 100 katti's: zie CouKT

, p. 150—154, vgl. nog Hüijsees
,

bladz. 55 , die in de hoofdzaken , ook Avat het getal der tindistrikten be-
treft , met CoüET overeenstemt , maar beweert , dat de sulthan voor het tin,

,

dat hij tegen 13 a 15 rijksdaalders per pikol aan de kompagnie leverde,
slechts 5 rijksdaalders aan de Chinesche opperhoofden betaalde. Cp.awfueb
(t. a. p. bladz. 322) stemt echter met Coükt overeen. » De prijs, dien de

» mijnwerkers ontvingen," zegt hij , »was onveranderlijk vast bepaald op
» dit punt , op 6 piasters de pikol. De werkelijke prijs, die hun betaald I

» werd , was echter verre beneden den nominalen prijs , dewijl de kon-
» gi's hen van alle benoodigdheden tot buitensporigen prijs voorzagen,
» waarvan ten bewijze strekt, dat de rijst hun tot drie piasters de pikol geleverd
» werd , dat wel het driedubbele van den prijs van Java is , en gewis niet '.

y> minder dan 150 per cent boven den prijs op de plaats." Coubt bere-
kent , dat vóór de ontvolking van Banka en de verwoestingen der roevers

,
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Wat het tweede punt belieft , de verliezen namelijk , welke hul c,ou-

Terneinerit op du a;»iil)usludiiijjen der bunoodifjdhudea iiio,'];t lijden ,— in deze

benoodi{;(liiudun zonden de parlikniierea op eene goedkoopere wijze zelven

kunnen voorzien; of de rejjering in plaats daarvan, bijv. op Muntok , eenc

markt knnnea openen voor den aanvoer van rijst enz. en aldaar tegen tin

(waarover in dat geval allhans {yedeultelijk vrije beseliikking zou moeten
gegeven worden) óf geruild óf in betaling gegeven kininun worden, voor

zooveel de besta'ande konlrakteii met de kongsi's de afschairing der bedoelde

leverantie van benoodi;;dhedcn zullen toelaten.

Aangaande het derde punt , zou de konfiskalie van de tinmijnen geen
plaats hebben , bijaldien dezelve op eene wettige wijze aan ]jartikulieren

waren verkocht ; en alzoo de grond zelf in partikulierea eigendom ware
overgegaan, hetgeen niet het geval zou wezen, wanneer de exploitatie voor

een zekeren tijd verpacht niogt zijn.

Hoezeer ik derhalve do overgave der mijnen in JVcderlandsch Indic in

het algemeen, en die van Banica in liet bijzonder , nuttig acht, komt mij

echter die overgave en bloc wel zeer. wenschelijk , maar onuitvoerlijk voor
,

én zie ik daartoe geen' anderen weg, dan die eener proefneming op een ge-
deelte van dat eiland.

Immers zou die overgave en bloc hoogst waarschijnlijk ten gevolge heb-
ben het bedanken van vele administrateurs , ter vervanging van welke niet

dadelijk deskundigen en met de huishouding aldaar bekende personen kun-
nen gevonden worden. Voorts zou het zeer mogelijk zijn , dat de Chine-
zen zich tegen dien overgang zouden verzetten , of daarvan partij wilden
trekken, hetgeen ligtelijk een' opstand, met de gevolgenvan dien, gelijk

op Muntrado , zoude te weeg brengen , waardoor de regering , als bescher-
ming verschuldigd zijnde , ligtelijk verpligt zou kunnen zijn tot eene ex-
peditie , niet minder kostbaar dan die van Bali. En dat gevaar zou nog
spoediger verwezenlijkt worden , -wanneer die overgave niet aan eene maat-
schappij , maar aan difïerente personen zou zijn gedaan , vermits daaruit

eene gevaarlijke konkurrentie zou ontstaan, waarvan de Chinezen alleen de
voordeden zouden plukken en schromelijke verliezen het gevolg zouden
zijn-.

Eindelijk zou , bij geheele overgave der exploitatie op eens van de Banka-
tinmijnen aan partikulieren , dat gedeelte van het tin , waarover de vrije

beschikking wei zou moeten verleend worden , niet tot die goedkoope
vrachtprijzen naar Nederland vervoerd kunnen Avorden , waai'toe het gou-
vernement , wegens deszelfs bevrachting voor de jaarlijksche produkten

,

alleen de preferentie en zekerheid heeft , en derhalve ook voor de parti-

kulieren groote misrekening daarvan het gevolg zijn.

Doch welke onderneming of maatschappij zal zich aan dergelijke proefne-
ming wagen , met een kapitaal van ten minste 20 millioen guldens , dat

voor eene onderneming en bloc zoude worden gevorderd , en waartegen de

de sulthan jaarlijks 15,000 pikols tin van de orang-goenoeng, en even zoo-

vele van de Chinesche mijnwerkers ontving ; dat de eerste hem 45,000
dollars kostten , ongerekend het voordeel van de leverantiën van kleeding
en andere behoeften, waarmede de prijs grootendeels voldaan werd; de
laatste 80,000 dollars; te zamen 125,000;— dat deze hoeveelheid aan de
Kompagnie voor 300,000 dollars werd overgegeven , en dus de jaarlijksche

winst van den sulthan op het tin 175,000 dollars bedroeg. Deze geheele in-

rigting van het beheer der tinmijnen werd door de Engelschen veranderd.
Be tiko's en kongi's verloren hun gezag ; zij betaalden voor het tin , alle

onkosten daaronder begrepen , den vasten prijs van 8 piasters per pikol van
133 ponden, » doch" zegt Cbawfurd , » de zoo te regt veroordeelde le-

» vering van de rijst , met al hare schadelijke gevolgen , bleef tot den voor-
» maligen prijs bestaan."
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jaarlijksche bruto-iakomsten yan ruim drie millioen worden yereischl en

op het spel zouden staan.

Om alle deze redenen houd ik de OTergaTe en bloc , onder beter

oordeel
,

gevaarlijk Toor het gouvernement en onuitvoerlijk voor de parti-

kuliere industrie ; doch aangezien de gronden waarop zich de kommissie
voor de overgave heeft verklaard , voornaiuelijk bestaan in de vrees voor

konfiskatie in geval van oorlog, en het alzoo wenschelijk is en blijft, dat begin-

sel in de eerste plaats op Bimka en Billito7i toe te passen , — aangezien in

dat geval aan de tin-produktie het meest verloren kan worden — acht ik

het noodig en wenschelijk, dat daarmede eene proeve genomen worde,
niet alleen op het eiland BilUton , zoo als door een gedeelte der kommis-
sie is aanbevolen , maar op Banka zelf , en wel in een der distrikten van

het eiland, bij voorkeur daar waar geene kongsi's gevestigd zijn ; of anders

het distrikt Koba, waarvan de hoofdplaats toch moet verlegd worden,
vermits in den omtrek van dezelve geene geschikte mijnen meer gevonden
worden, terwijl die overal elders zich in dat distrikt voordoen. Dit dis-

trikt toch levert jaarlijks niet meer op dan 1000 pikols , waarmede dus niet

te veel gewaagd zal behoeven te worden , en daarom juist dergelijke proef

daarmede genomen zou kunnen worden , op zoodanige voorwaarden , als

door deskundigen , onder toezigt van het gouvernement , raadzaam bevon-
den worden , om die proefneming zonder schokken te kunnen bewerkstel-

ligen , en voorts op den voet waarop de kommissie die overgave \an Ba}ika
en bloc heeft aanbevolen , met dat onderscheid , dat zulks bij wijze van
verkoop , en niet bij erfpacht , zal plaats hebben , en dat de koopschat

niet op eens, maar in termijnen zal kunnen worden voldaan; als ook dat

daarbij geene beperking van de nationaliteit der geëmploijeerden , opzig-

ters of ingenieurs zal worden gemaakt , waardoor de ondernemers , bij ge-
brek aan deskundigen in het mijnwerk in JVederland , na de afscheiding

van België , in verlegenheid zouden geraken.

Yerraits evenwel dergelijke proefneming op het eiland Banka niet belet-

ten zal om zulks te gelijker tijd op het eiland BilUton te bewerkstelligen

,

kan ik mij zeer wel vereenigen met het gevoelen van de heeren leden der

kommissie , die zich tot het nemen van die proef bepaald voor BilUton
verklaard hebben. Hoezeer de uitslag daarvan niet zal bewijzen , dat zulks

op Banka en bloc even goed zal reusseren , doch alleen dit : dat bij be-
sluit van de regering , om eventueel daartoe ook over te gaan , de maat-
schappij , welke zich daarvan goed gekweten heeft , de preferentie verdient

,

welke in zoodanig geval ook is bedongen geworden ; op die wijze voorbe-
reidende de geheele overgave der tin-exploitatie aan de partikulieren , en
dat op den voet en wijze waarop die overgave door de kommissie voor de
BilUtonsche exploitatie is voorgedragen , namelijk bij wijze van verkoop
aan eene , onder direktie van Nederlanders te Batavia gevestigde vennoot-
schap , en dat wel volgens het voorschrift van het Indisch Wetboek, 4de
afdeeling , art. 1519, met regt van wederkoop binnen den tijd van vijfja-

ren , tegen vooraf te bepalen schadeloosstelling in geval van revindikatie.

Hierdoor kan de prijs aanvankelijk zeer billijk gesteld worden , en behoeft
de zaak nie* ^fl.ankelijk te worden gemaakt van een voorafgaand onderzoek
van deskundigen. Termifs de regering den definitiven verkoop over 5ja-
ren op zoodanige grondslagen kan toezeggen , als na verloop van dien tijd

raadzaam zal bevonden worden , en zoo doende de regering daarbij geen
schade lijden en den ondernemers een billijk voordeel verzekerd worden kan.

(Gef.) J. .T. A. SANTHAGElfS.

Voor eensluidend afschrift

,

De fungerende sekretaris-generaal bij het

ministerie van kolomen
,

J. F. BOOGAARD, /. S.-G.

I
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|>, NOTA betrekkelijk de verpachliuif der lin-mljnen op

Banka.

Uit de stukken inij ter lektuiir toegezonden , onlwnar ik , dat op ïiet ver-

loek van den lieer Mülvill vajv Cahnüee , ter exploileriiijj der mijnen op Ce-

/«èes , door den raad van state is geadviseerd, dat deze niet den minister van
koloniën van gevoelen is , dal niels zoozeer de belangen van Nederland en
deszeli's overzeesche bezittingen bevorderlijk kan zijn , dan het aanwenden van

den rijkdom dier gewestendoor ondernemingen van landbouw, nijverlieid

en handel door Nedcrlau::s ingezetenen zelven , en wel met eigene mid-
delen , onder de bescherming van het Ncderlandsche gouvernement.

Naar mijn inzien dient dit beginsel op den voorgrond Ie slaan bij de be-
oordeelin;; der kwestie, of en in hoeverre de verpachting der tinmijnen van

£aH/ia wenschelijk is. Hoofdzakelijk komen hier twee vragen voor, en wei:
eerstens , in hoeverre de oulginuing dezer mijnen, tot bevordering van iVe-

derlandsche \\\Aus\r\c , door Nederlanders mogelijk zij; ten tweede , of daar-

toe de vereischte kapitalen in Ncdcflaiid kunnen worden bijeengebragt.

Wat het eerste punt betreft, dit geloof ik , op grond vaneene veeljarige

ondervinding en kennis van zaken , in der tijd als resident van Banka op-
gedaan , te kunnen tegenspreken.

De ontginning der mijnen , het graven der waterleidingen , het delven

van den erts , het zuiveren en smelten van dat metaal , is een arbeid , zoo

zwaar, en van dien aard, dat dezelve voor den Europeaan onuitvoerlijk is
,

vooral op een eiland zoo als Banka, hetwelk met zijne geringe bevolking,

weinige kuituur , maar uitgestrekte wildernissen , veeleer als een verban-
nings-oord , dan als een gewest, geschikt tot aankAveeking van Ncderland-
sche nijverheid mag worden aangemerkt.

Is het dus met de verpachting der mijnen van Banka welligt mede het

doel , ook voor de mindere volksklasse in Nederland , op gemeld eiland

eene nieuwe bron van bestaan te openen om daardoor eigen bedrijf en
nijverheid aan de tin-ontginning eene grootere uitbreiding te geven , dan
kan ik gen st verzekeren , dat dit doel nooit zal worden bereikt , en ik zou

er zelfs eene gewetenszaak van maken, het nemen eener proef aan te raden,

dewijl de Europeaan , die zich daartoe laat overhalen , bij den zwaren ar-

beid en het ongunstig klimaat al spoedig het slagtofïer zoude zijn.

De exploitatie dient, zoo als tot heden , door de Chinezen te geschie-

den. Nederland zelf zal dus door eene verpachting der tinmijnen van
Banka , hoezeer het doel is de bevordering van partikuliere industrie

,

voor deszelfs bevolking geene nieuwe bron van bestaan geopend zien. Al-
leen zoude eene mogelijk grootere produktie van tin van dien maatregel

het gevolg kunnen zijn, welke meerdere opbrengst, op den tegenwoordigen
voet, onder gouvernements beheer, evengoed en met minder gevaar, dan
bij een afstand aan partikulieren , zoude worden verkregen.

Wat nu het tweede punt betreft, de exploitatie der tinmijnen bij ver-
pachting , maar met Nederlandsch kapitaal , houde ik mij verzekerd , dat

de kommissie met mij van hetzelfde gevoelen zal zijn , namelijk dat geene
Nederlanders in zulk eene kolossale onderneming hunne fondsen zullen wa-
gen , maar wel dat dit door vreemde kapitalen zoude kunnen tot stand komen.
De verpachting der meergemelde mijnen , ofschoon tot strekking moe-

tende hebben de aanmoediging van partikuliere industrie, zou dus al aan-
stonds ontaarden in eene verpachting, eenen tijdelijken afstand van 's lands

zekere inkomsten , ten behoeve van vreerade of buitenlandsche industrie.

Een afstand der tinmijnen op dien voet zoude alzoo lijnregt tegen het

bij de regering en den raad van state uitgedrukte beginsel , hierboven aan-
gehaald , aandruischen , en ik acht mij als lid dezer kommissie gehouden

,

aan de zaak in die rigting mijne stem te ontzeggen , en meen in 's lands

belang daartoe de volgende redenen te mogen aanvoeren.

Worden vreemdelingen in de verpachting der tinmijnen van Banka toe-
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gelaten , of kan die alleen door middel van yreemde kapitalen tot stand

komen, dan Tait het niet moeijelijk te gissen, -wie inde eerste 'plaats , of

liever de eenige mededingers zijn zullen.

De vooruitgang in het mijnwezen aldaar
,
gedurende de laatste twaalf jaren,

heeft meer dan vroeger de ijverzucht der Engelschen opgewekt; de Singapore

Frce Press heeft daarvan gedurig en openlijk de bewijzen geleverd,- zij is

zelfs zooverre gegaan , van te durven vooronderstellen , dat de kommissie , in

der tijd met de ruiling van JBanka belast, niet ter goeder trouw gehan-

deld , maar daarbij Ntderland boven Engeland zoude hebben bevoordeeld.

Dit is intusschen geenszins het geval geweest. Tijdens het Engelsch be-

heer bedroeg de hoogste produktie van tin nie" meer dan 10,000 pikols :

en wanneer men nu in aanmerking neemt de doorgaans kostbare inrigting

der Engelsche etablissementen , die de winst van deze geringe opbrengst

grootendeels, zoo al niet geheel, hebben moeten verzwelgen, zoo zalmen
in die onbeduidende voordeelen , welke Banka aan Engeland opleverde,

veeleer de oorzaak moeten zoeken , waarom die mogendheid dat eiland aan

Nederland heeft afgestaan.

Dan hoe dit ook zij , Engeland wordt blijkbaar , bij de aanzienlijke voor-

deelen die Nederland uit deszelfs overzeesche bezittingen trekt , op dezen

staat van zaken al meer en meer naijverig, en zal geene gelegenheid laten

voorbijgaan , om zich een gedeelte daarvan toe te eigenen : eene verpach-

ting der tinmijnen op Banka, en dat voor zoo een aantal jaren, biedt

daartoe eene goede gelegenheid aan , altijd in de vooi-onderstelling dat vreem-
de kapitalen daarvan niet zullen Avorden uitgesloten.

Door het steken van deszelfs kapitalen in eene zoo uitgebreide onderne-
ming als de ontginning der mijnen op Banka , valt het niet Ie betwijfe-

len of Engeland zal van het Kederlandsche gouvernement eene ondersteu-

ning en bescherming vorderen , welke het , in aanmerking genomen zijne

nog belangrijker bezittingen in den Indischen archipel , welligt niet altoos

in staat zal zijn te kunnen verleenen.

Immers zal , bij eene verpachting , het toezigt over de bewerking en
de geheele leiding der zaak niet meer zijn opgedragen aan ^s lands diena-

ren , ambtshalve gehouden voor 's lands belangen te waken , maar dat

toezigt
,
geheel van het bestuur afgescheiden , overgaan op partikuliere on-

dernemers of de geëmploijeerden der daarvoor opgerigte maatschappij
,

waarschijnlijk op vreemdelingen , die alleen hun eigen belang, en niet dat

van het Nederlandsche gouvernement tot rigtsnoer hunner handelingen
zullen stellen. Eene uitbreiding van het mijnwezen , eene verbeterde be-
werking van den erts zal hun eerste streven zijn, als het eenige middel
om zich noemenswaardige winsten te verzekeren. Bij de keuze der mid-
delen zal het dan geenszins de vraag zijn , of deze voor de belangen van
het gouvernement wenschelijk zijn , met betrekking tot de mate van tevre-

denheid onder de mijnwerkers zelven , bij verkeerde middelen , daartoe

aangewend , zal zullcs op de talrijke Chinesche bevolking , eenmaal aan
eene eigene bearbeiding der mijnen gewoon geraakt , al aanstonds ongun-
stig terugwerken ; eene mindere produktie dan vroeger zal daarvan het eerste

gevolg zijn , bij een zoo lastig en eigenzinnig volk als de 5a/i7ia-Chinezen;
verslapping van den kant der mijnwerkers , aanstrenging van de zijde der
partikuliere ondernemers , ontevredenheid en klaglen van weerskanten ; en
niet zoodra zal deze toestand eene meer of min gevaarvolle wending nemen,
of het bestuur van Banka zal geroepen zijn tusschen 1 eide te komen , om
de vorderingen der partikuiieren , de vreemdelingen misschien , des noods
met kracht van wapenen te ondersteunen tegen de regten van eene bevol-
king , die, hoezeer daar ook zelve vreemdeling zijnde, nogtans eene reeks

van jaren de bescherming vsn een gouvernement genoten heeft , dat haar
dan aan de willekeurige eischen van vreemde fortuinzoekers heeft prijs

gegeven.

Met Indisch gouvernement heeft tot dusverre de Chinesche bevolking van
Banka steeds door beleid aan zijne belangen weten dienstbaar te maken

,
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iloor, zoo als men zegt, Ie geven en te nemen, door inschikkelijk-

lieid waar dil niogeJijk was, door {juslrenyc en gepaste maatregelen, daar

en Avaar de nood zulks Tordorde. De nu en dan Tcrstoorde rust aldaar is

niranier vau bedenkelijke gevolgen geweest ; de produktie is integendeel

voortdurend gestegen, liet mijnwezen gaandeweg meer ontwikkeld. De Chi-

nesche bevolking is daarbij aan onze wi.jze van adniinislratie , verrekening

en billijke behandeling gewoon geworden ; zij kent alleen de bevelen van

het Ncdcrlandseh gezag. En wat zal het gevolg zijn , wanneer het gouver-

ment , tot dusverre eeuige kontraktant met de Chinesche mijnwerkers , zijne

door eenc lange reeks van jaren verkregene regten op andereu overdraagt, die,

alleen hun eigen belang kennende , niet zoo naauwlettend zullen zijn op

gewoonten en gebruiken , maar daarop M'elligt spoedig inbreuk zullen ma-
Ken , en de mijnwerkers, door het invoeren van allerlei nieuwigheden te-

gen zich in het harnas jagen. Immers, 's gouverneraents belang, om des

gevorderd liever iets toe te geven, dan zich mogelijk groote verliezen en

kostbare expcditiën op den hals te halen, zal hmi belang niet zijn; zij

zullen vorderen , door het Ntdcrlandsch gezag gewapend te worden gerug-

steund ; zij zullen, en vooral wanneer Engelsche kapitalen daarmede ge-

moeid zijn, bij de geringste moeijelijkheid over gebrek aan bescherming,

zoowel te land als ter zee , klagen; ook de oabillijkste eischen zullen steeds

moeten worden ingewilligd , en bi.ialdien het gouvernement daartoe niet bij

inagte is , en mogelijk op andere punten van den archipel zijne strijdkrach-

ten noodig heeft , zal voor Engeland het oogenblik gekomen zijn , om door

eigen magt en, zoo als het dan heeten zal, tot bescherming van deszelfs

handel en nijverheid , dalgene te doen , waartoe wij niet in staat waren
,

maar ook die mogendheid daarmede zich op Banka nestelen , om het ons

nimmer terug te geven.

Men moge dit alles ijdele schrikbeelden noemen, welke zich nimmer
zuilen verwezenlijken : die JBanlca en deszelfs Chinesche bevolking kent

,

oordeele , waartoe een afstand der mijnen aan paitikuliere ondernemers
leiden zal. Wie aan Engelands bemoeijelijking en baatzuchtige tusschen-

korast twijfelt , behoeft maar de geschiedenis van vroegere tijden tot heden
te raadplegen; de gelegenheid, om ons het gerust bezit van Bcmka ie be-
twisten, zal bij eene inmenging van Engelsche kapitalen menigvuldig zijn,

en voor de Britsche staatkunde niet verloren gaan ; en hoezeer men welligt

hiertegen zoude kunnen aanvoeren , dat de mogendheden nimmer zullen

gedoogen , dat Engeland zich op dien voet in Itidie verder uitbreidt , en
alzoo tegen eene wederregtelijke bezitneming van dat eiland zouden pro-
testeren , zal Jiet van de zijde van het Britsche gouvernement niet aan ar-

gumenten ontbreken , om aan zijne handelingen tegenover Kederkaid een

schijn van regtmatigheid bij te zetten; wij zuilen wel is waar den pacht-

schat hebben genoten , maar na expiratie van den pachttijd zal dat eiland

voor ons verloren zijn , hetwelk thans nog jaarlijks 15 a 18 tonnen scliats

afwerpt, en nog, onder gouvernenients-beheer , zeer in produktie stijgen kan.

Ik meen mij hiermede in 's lands belang tegen eene verpachting der
tinmijnen op Banka in het algemeen , maar speciaal tegen eene zoodanige

transaktie door middel van vreemd kapitaal, te bebben verklaard. Als ge-
wezen resident en militaire kommandant -van Bajika , in deze aangelegen-
heid met het vertrouwen der regering vereerd , bij eene mogelijke toetre-

ding tot dezen maatregel , zelfs van verre den schijn niet willende op mij

laden, op eenige wijze daartoe te hebben m.edegewerkt , verzoek ik den
president dezer kommissie hiervan aanteekening te doen houden , en deze

mijne nota bij de overige stukken aan de regering over te leggen.

De geivezen resident en militaire kommandant van Banka

,

{get.) oosTHOüT.

Voor eensluidend afschrift

,

Be fungerende sekreiaris-generaal bij het

ministerie van koloniën ,

J. F. BOOGAARD, 1. S.-G.
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P U B li I K JL T I Cl.

VAN WEGE EN ÏN NAAM DES KONINGS.

DE MINISTER YAN STAAT
,

GOUYERNEUR-GENERAAL YAN NEDERLANDSGH-INDIE

,

Den raad van Nederlandsch-Indie gehoord;

uillen , die deze zuUeti zien of hooren lezen , Salut

!

doet te weten

:

Dat het Zijne Majesteit den koning heeft behaagd, onder dagteekening

Tan 24 Oktober 1850 No. 45 , Tast te stellen het navolgend besluit

:

Y7iJ WILLE3I III , bij de gratie Gods , Koniitg der Nisderlak-

DEN , PbINS tan OfiANJE-NASSAÜ , GrOOT-HeRTOG TAN LüXEMCORG
,

enz. , enz. , enz.

Overwegende dat het wenschelijk is , den delfstoffelijken rijkdom Tan den
Oost-Indischen Archipel dienstbaar te maken aan de ontwikkeling van
Nederlandsche nijveiheid.

Op het rapport van Onzen minister Tan koloniën , van den SOsten Sep-
tember 1850 No, 16 , daarbij overleggende het rapport eener door hem
benoemde speciale kommissie , Tan den 24sten Julij 1850.

Gezien het nader rapport van Onzen genoemden minister, van den 5den
October 1850 no. 20.

Den raad van state gehoord (advies van den 18den October 1850 no. 2).

Gezien het nader rapport van Onzen minister van koloniën , van den
23sten Oktober 1850 la. A. no. 19.

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. Aan Nederlanders in Nederland of in Nederlandsch-Indie ge-
vestigd , en die , ten genoege van het gouvernement , bewijzen daartoe de
middelen te bezitten , wordt toegestaan de ontginning van delfstoffen bevat-

tende groaden in Nederlandsch-Indie , volgens de algemeene grondslagen

,

in de volgende artikelen vastgesteld.

De eilanden Java en Banka blijven voorloopig uitgezonderd.

Art. 2. De overeenkomsten , betreffende de te verleenen koncessien
,

worden gesloten met den gouverneur - generaal van Nederlandsch-Indie
,

met wiens overleg de bijzondere voorwaarden der koncessie worden geregeld.

De aanvrage wordt gerigt , hetzij aan den gouverneur-generaal, hetzij

aan het departement van koloniën.

Art. 3. Yoor het verleenen der koncessie wordt steeds, wanneer dit

niet reeds heeft plaats gehad , van gouverneraentswege een grondig plaat-

selijk onderzoek ingesteld , niet alleen naar den mineralogischen rijkdom
van , maar ook naar de regten van de bevolking op de aangevraagde gron-
den , en de daaruit volgende aanspraak op schadeloosstelling , alsmede naar
het bedrag van het kapitaal , dat voor de belioorlijke ontginning der in de
gevraagde koncessie bedoelde gronden vereischt wordt.

Het staat den belanghebbende vrij , voor zijne rekening , een deskun-
dige te benoemen , ten einde dat onderzoek gemeenschappelijk te bewerk-
stelligen met den door het gouvernement daartoe aangewezene.

Art. 4. De ondernemingen worden door het koloniaal bestuur bevorderd
en beschermd , door alle zoodanige middelen , als hetzelve , na overleg met
de koncessionnarissen , het meest doelmatig oordeelt.

De daaruit voortvloeijende vermeerdering van uitgaven komt voor reke-
n"ng der koncessionnarissen , die den vereischten waarborg voor de teruggave
stellen. In geen geval worden geldelijke voorschotten door het gouverne-
ment verleend.
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Art. 5. De afstand van de in art. 1 LedoeUle gronden
, geschiedt bij

wijze van erfpacht of huur, doch voor geen langeren termija dan veertig

achtereenvolgonde jaren.

Art. 6. Waar jilaalselijke oorzaken de koncessionnarissen beletten , om
op aannemelijke voorwaarden vrije werklieden voor hunne ondernemingen
te bekomen, wordt, behoudens de noorlige voorzorgen voor de openbare

rust en veiligheid, aan hun vergund vrije werklieden van elders aantevoeren.

Art. 7. Ue ondtmcining , waartoe koncessie is verleend, moet binnen

eenen te bepalen en in de akte van koncessie vast te stellen termijn , in

volle werking zijn , bij gebreke waarvan de gemaakte overeenkomst wordt

beschouwd als vernietigd, behoudens de aansprakelijkheid van den konces-

sionnaris voor de restitutie van alle gemaakte kosten , ook ter zake van het

plaatselijk onderzoek van goiivernenientswege , in art. 3 bedoeld.

Art. 8. Wanneer de koricessie wordt verleend aan eene vennootschap,

moet derzelver bestuur beslaan uit Nederlanders , in Nederland of Neder-
landsck Indic gevestigd , en in elk geval moet de koncessionnaris , hetzij

vennoot-schap , hetzij bijzonder persoon , in Nederlandsch Jndie behoorlijk zijn

vertegenwoordigd.

Art. 9. Geeue koncessie vermag geheel of gedeeltelijk aan anderen wor-
den overgedaan , dan met toestemming van het Iiidiscli bestuur. In geen
geval vermag dezelve , hetzij bij versterf of anderzins , overgaan dan op
'Nederlanders.

Onze minister van koloniën is belast met de uitvoering dezes , waarvan
afschrift zal worden gezonden aan den raad van state tot informatie.

(Was get.) WILLEM.
's Gkavekhage , den 24sten October 1850.

De minister van koloniën
,

(Was get.) Chs, f. Paiiüd.

En opdat niemand deswege onwetendheid voorwende , zal deze alom worden
gepubliceerd en geaffigeerd , waar zulks te doen gebruikelijk is, en voorts

worden geplaatst in de Javasche courant en in het staatsblad van Neder-
landsch Indie.

Gelast en beveelt dat alle hooge en lage kollegien , ambtenaren, justi-

cieren en officieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte nako-
ming dezer de hand zullen houden , zonder eenige oogluiking of aanziea

des persoons.

Gegeven te Batavia, den lOden Februarij 1851.

ROCHUSSEN.
" Ter ordonnantie van den minister van staat

,

gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie.
De algemeene sekretaris

,

C. VISSCHER.



TOPOGUAPHISCHE SCHETSEN

VAN

DOOR

.(wijlen) H. ï^. © S 'S"M €S li" ^.

Het gedeelte van Sumalra , gelegen tusschen den 1 sten graad

zuiderbreedte en den 2den graad noorderbreedte, vormt thans (1)

de residentie Westkust van Sumatra , een naam , welke de

uitgestrektheid van dat gewest slecht aanduidt. Neemt men

de waterscheiding als grenslijn tusschen de oost- en westkust

,

zoo wordt de laatste zeer smal en neemt op sommige plaat-

sen een derde, op andere niet meer dan een achtste gedeelte

van de geheele breedte van het eiland Sumatra in. Deze wa-

terscheiding loopt op den afstand van 7 tot 8 Duitsche mijlen

meer of min evenwijdig met de strekking der kust en beoos-

ten Padang zeer digt langs dezelve. Eenige afwijkingen van

deze hoofdrigting worden veroorzaakt door de vuurbergen

,

welke hier de grootste omwentelingen in den loop der wa-

teren hebben voortgebragt. Door de vulkanen is ook de

hoofdstrekking der bergketenen somtijds schijnbaar zoo ver-

broken , dat men alleen met de kaart in de hand in staat is

om ze te volgen en dit is bijzonder het geval in de boven-

landen van Padang , waar de trachietformatie de heer-

schende en de rigtiug van het hoofdgeberste niet zeer dui-

(!) Dit stuk is in 1839 geschreven. De redaktie heeft het te danken

aan de Avelwillendheid van het gouvernement, in v/elks archieven het zich

bevindt.
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delijk is. ITet terrein heeft zich hier meer in ronde bekkens

van verschillende grootte gevormd, terwijl noordelijker, in de

Baltaklanden , do oorspronkelijke formatie in langere valleijen

meer te voorschijn komt.

In dit gedeelte van Siifnatra zijn drie hoofd-bergketcnen te

onderscheiden. De eerste komt van de zuidoostkust, loopt digt

beoosten Pudang op korten afstand langs de kust en in eene

noordwestelijke rigting voort tot aan het gebergte van den

Dano, waar hij eene langwerpige kom vormt, welke door een

meer bijna geheel gevuld wordt; deze kom is zonder twij-

fel een voormalige krater en het gebergte , hetwelk haar

omgeeft, vormde vroeger eene massa.

Deze bergketen scheidt de XIII Kotta's en de bovenlanden

van Padang (Dari) van de benedcnlanden. De hoogste toppen

zyn de Ambatjang 2975' (1), de thans onwerkzame vuurber-

gen Tendike 7000' en de SingaUang 9030' boven de vlakte

van de zee verheven , terwijl zelfs de lagere toppen niet veel

minder dan 2500 voeten hoogte zullen hebben. Dit gebergte

bestaat hoofdzakelijk uit graniet ; overgangskalk bedekt de voe-

ten van sommige lagere ruggen ; noordelijk heeft trachiet de

overhand; de SingaUang , Tendike en i>ano zijn thans onwerk-

zame vuurbergen , welke de kenteekenen van hunnen oorsprong

te duidelijk bezitten , dan dat men ze zou kunnen miskennen.

In dezen keten is slechts één natuurlijke pas, welke de boven-

landen met de benedenlanden verbindt, de zoogenaamde khof,

gevormd door de rivier Anee^ welke aan den westelijken voet

van den Merapi ontspringt en door dezen geheel geïsoleerd

opgerezen vuurberg gedwongen is door het gebergte te bre-

ken. De weg van Padang naar de bovenlanden loopt door

deze kloof en rijst eerst langzaam tot Kajoetannam tot de

hoogte van 393 voeten en van hieraf sneller, tot Padang pand-

jang (236ö'), blijvende men altijd op den regteroever der Anee. Te

Padang pandjang splitst zich de weg en loopt oostelijk dalende naar

Batipo en Tanah datar [Fort van der Capellen 1292'J en naar

(1) De. hoogte-opgaven zijn allen in Panjssche voeten.
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het meer van <Sm/cara [iOW]: noordelijk echter, eerst rijzende

tot de hoogte van 3 VSO', bij Goegoe sigandang, vervolgens dalende

naar Agam {Fort de Koek 2950'), Bondjol 620' , Rau 918'

en de Li7na poeloe 1600'. — Deze weg, thans de hoofdweg

voor het geheele land , is volgens de natuurlijke formatie van

het terrein alleen geschikt voor de bovenlanden van Padang.

Behalve deze hoofdpas , bestaan er nog twee andere van ._

minder belang. De eene , de Lima badakh genaamd, gaat over

den rug heen , die het gebergte van den Dano met de vuurber-

gen Singallang en Tendike verbindt. De weg van Priaman, van

Kampong dalam en Malala over deze hoogte is echter zeer moeije-

lijk en wordt bijkans niet meer gebruikt. De andere weg loopt

van Tiko naar Mengoppo 475', Loeboe basso 475' en van hier

langs den regteroever der Antokkan door de kloof, welke

de doorbraak des Dano door het gebergte gevormd heeft, naar

Manindjoe aan de oevers van het meer en 1450' voeten boven

de zeevlakte gelegen. Bij Manindjoe moet men eene steile

hoogte (den rand des kraters) tot 3529' beklimmen , waarna

men weder tot 3232 voeten dalende, Matoea bereikt, op welke

plaats de wegen noordelijk naar Bondjol en zuidelijk naar Fort

de Koek uiteen loopen.

De tweede hoofd-bergketen gaat van den Sago in eene n.

westelijke rigting voort, \ormt hij Kottatenga de waterscheiding

tusschen de valleijen van Bondjol en Rau of de rivieren Ala-

han pandjang en Soempoer , sluit zich aan den Ophir en loopt

van hier uit meer noordelijk tot aan den Goenoeng Kalaboe

,

en vervolgt zijne hoofdrigting, altijd evenwijdig met de kust

tot dat één hoofdtak zich in het 5ïd'oa(Zoa-gebergte benoor-

den l^atal en de andere , noordwestelijk voortgaande , zich aan

den uitgebranden vulkaan Loeboe radja in u4nAo/a aansluit.

De hoogste bergtoppen in deze keten zijn de Sago , ongeveer

5000', de OpUr 9000', de Kalaboe omtrent 7000' voe-

ten boven de zeevlakte. Weinige toppen zullen beneden de

3000 tot 4000' hoog zijn.

Door den bijkans evenwijdigen loop van de eerste met de

tweede keten, wordt een ander natuurlijk debouché voor de bo-
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veulanden gevormd , de vallei der rivier Massang , welke op het

eerste gezigt groote voordeden voor de gemeenschap met de

binnenlanden schijnt aan te bieden , dewijl de Massang voor

een groot gedeelte bevaarbaar is. De monding der rivier bij Katti^

agan is echter ondiep en geene veilige ankerplaats in de nabij-

heid. — Men vaart de rivier omtrent 2 dagreizen opwaarts naar

Bindjai (288') , van waar men eene hoogte van omtrent 2000'

moet overklimmen om Kocmpoelang (625') en Bon(ljol{620'] te

bereiken. De oude versterking der Padries ligt 940' boven de

vlakte der zee.

In dtt tweede hoofdgebergte zijn nog drie passen , door welke

de boven- met de benedenlanden vereenigd worden.

De weg van Passaman over Parübatoe (17^) en Tjobadahh

(2076') langs den linkeroever der rivier Lceboe poeding. Van

Tjobadahh gaat een pas door het gebergte naar Tambangan

(700') in de vallei van Rau gelegen. Men moet hier echter

ten minste eene hoogte van 4000 voeten overklimmen en door een

zeer moeijelijk, bijna ontoegankelijk gebergte heen , zoodat van

dezen pas nog weinig gebruik gemaakt is.

De weg van Ajerbangis naar Eolta nopan in MandaJieling.

Ook deze weg is zeer moeijelijk en loopt over de kruin van

het gebergte, waarvan de hoogte nog niet naauwkeurig bekend is.

De weg van Natal naar Mandaheling»— Men gaat van Natal

langs den regteroever der rivier naar Tapoes , tot welke plaats

de rivier ook bevaarbaar is, vervolgens o\ev Simpang, Bjalatan

(84'), Palemboengan [\2\''), AJer nangali (1163'), over den Goe-

noeng Sitampat (4915') naar Tanah batoe (1621') in de vallei

der Batang gadis gelegen. — Ook deze pas is uiterst moeijelijk

en wordt weinig gebruikt.

Een bewijs , hoe ontbeerlijk deze drie passen zelfs voor den

inlander zijn , is, dat de handel in de noordelijke afdeeling

bijna geheel verdwijnt , sedert door de overwinning van

Bondjol de pas naar Rau open staat. De bewoners der noor-

delijke afdeeling volgen thans de rigting der rivieren en valleijen,

en gaan in plaats van naar de kust , zuidelijk om hunne ge-

ringe behoeften te halen.

H. 9
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De derde hoofdketen loopt langs den linkeroever der rivier

Smamang beoosten Taloe, Boea en Alahang, tusschen Fort Veld'

man en JfaMdoor, neemt hier den naam Boekitgedang aan en gaat

in eene noordwestelijke rigting voort tot aan de rivier Soem-

poer bij Rau , welke dit gebergte bij Ganling doorbreekt, en ver-

volgt deze strekking tot den Loeboe radja in Ankola.—Dit is het

centrale gebergte van Sumatra en geeft de ware politische

scheiding tusschen de oost- en westkust aan, want alle de be-

oosten liggende gewesten zijn, niet alleen in physische betrekking

in 't algemeen verschillende van de westelijke, maar ook politisch

moeijelijk met ze te verbinden.

Alle de bewesten deze lijn liggende landen zijn als produk-

tief te beschouwen. De oostelijke zijn alleen langs de rivieren

bewoond , welke vroeger in grootere mate dan thans als de-

bouchés voor de produkten der westelijke landen hebben ge-

diend.

Dit gebergte eens als politische grenslijn aangenomen , biedt

ook zeer gunstige punten tot verdediging aan, want het

heeft voor de groote uitgestrektheid welke het inneemt , wei-

nig passen en kan op de meeste plaatsen als ontoegankelijk be-

schouwd worden.

De hoofdverbindingen met de oostelijk gelegen landen zijn

:

De vallei der rivier Sinamang of Omhiling bij Tandjong

Ampaloh (584') ; deze rivier neemt verder oostelijk den naam

Kwanten en Indragiri aan en behoudt dien laatsten tot aan zee.

De weg van Fort Veldman (1618') over Earaoe (1681'), Landei

(2590'), over den Boekü Batoeng (2852') heen naar Kotta baroe,

een der hoofd - pankalangs of handelplaatsen aan den oever

der rivier Mahi of Eampar Jcanan gelegen, langs welke rivier

een der hoofd-handelsverbindingen met de oostkust bestaat.

Deze pas is zeer moeijelijk.

De weg van Poea datar (29i8') over Soengei dodok (2690') en

Eotta tenga (1741') naar Mahi en van Silikki over Kotta tenga

naar dezelfde plaats, welke aan den regteroever der rivier Ma/u'

of Eampar kanan ligt.

De vallei van de Soempoer bij Rau, welke rivier in de na-
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byheid van Ganling den hoeldt gedang doorbreekt , en de we?

over KoUa radja rau naar Kolla radja mandong.

Do pas van Püjirkolling (7G9') in Ankola over den Boekit Sü

mardana (ICOl'), Gocnoeng Toea (CU') en over den Boekit Si-

palpal (1557') naar Sioenjang (3or) en Perf/6ï (219') aanderi-

,vier Panne. Deze rivier en de rivier Boeroemoen, welke in den

Gocnoeng Mallen, ten zuidoosten van Siahoe ontspringt, vcreenigen

zich verder oostelijk , en vornfien eene zeer aanmerkelijke be-

vaarbare rivier.

Het westelijke gedeelte van het land, altijd van de over de

derde- lioofdketen getrokken lijn uitgaande , heeft eene rijke af-

wisseling aan gebergte-vormen, graniet-, vlotgebergte , kalk-

formatie, trachiet en alluvialen grond. De valleijen en bekkens zijn

'allen bewoond en voor de kuituur geschikt; de temperatuur

is er zeer gematigd , de grond grootendeels zeer vruchtbaar
,

vooral in de nabijheid der vuurbergen ; het gebergte bevat de

rijkste goud- en ijzermijnen. De rivieren hebben allen een

sterk verval en zijn, met uitzondering van de Batang gadis en

3Iassang , zelfs voor de kleinste praauwen onbevaarbaar.

Het oostelijke gedeelte bestaat grootendeels uit alluvialen grond
,

is met bosch en moeras bedekt en weinig vatbaar voor kuituur;

de rivieren zijn meest allen diep genoeg voor groote vaartui-

gen en hebben weinig verval ; hare oevers alleen zijn bewoond ,

en de meeste wegen loopen langs deze oevers, in de rigting van

het oosten naar het westen. De temperatuur is alles behalve

gematigd en de luchtgesteldheid zeer ongezond.

Na in algemeene trekken eene schets van het land te hebben

gegeven, ga ik tot eene meer bijzondere beschrijving der terrein-

formatie over , daarmede den politischen toestand van het land

in verband brengende.

A. DE DOOR MALEIJERS BEWOONDE LANDEN.

a. De Benedenlanden.

De eerste groote terreinafdeellng , welke op zich zelve een

geheel vormt , is de landstreek , tusschen de kust van Padang

tot JSatal en het gebergte beoosten en benoorden ingesloten.
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Alle in deze afdeeling ontspringende wateren monden aan de

westkust uit.

Van i*arfa/2(/ tot een weinig benoorden jPnaman is het land ge-

heel vlak. Tusschen deze laatste plaats en Tiko strekt zich de

helling van het Dano - gebergte tot aan het zeestrand uit

en is door talrijke en diepe ravijnen, in de rigting van het oos-

ten naar het westen, doorsneden , welke alle dwarswegen zeer

moeijelijk maken, zoo dat men altijd de voorkeur heeft gegeven

aan den weg langs het zeestrand , van Priaman over Tiko naar

den Dano.

Dit gedeelte van het land is door Maleyers bewoond, die

hunne religie en oude instellingen in oorspronkelijke zui-

verheid hebben behouden. Weinig vreemdelingen zijn hier

gevestigd als men de beide hoofdplaatsen Padang en Priaman

uitzondert. De oorlog heeft minder direkten invloed gehad,

en de bevolking is alleen door de aanhoudende transporten ver-

moeid. De rijst wordt meest in sawahs gebouwd en de Maleijers

wonen in kampongs te zamen. Koffij-kultuur vindt men alleen

aan het gebergte van den Dano en in de X Kotta's langs de

oevers van het meer, dat echter bijna het geheele , door den

ouden krater gevormde , bekken vult en weinig plaats voor de

kultuur overlaat. De kust is zeer vischrijk, bijzonder aan klei-

nere soorten , welke in groote sleepnetten gevangen
,
gedroogd

,

en naar de bovenlanden gevoerd worden ; een tak van nij-

verheid, welke aan velen eene rijke broodwinning verschaft.

Van Tiko tot Natal heeft het land een geheel ander aan-

zien. Tusschen Tiko en Ajerbangis is eene groote , moeras-

sige vlakte , met ondoordringbaar bosch begroeid en alleen om
den voet van den Ophir tamelijk sterk bevolkt. Tusschen

Ajerbangis en het Sidoacloa gebergte benoorden Natal is het

land hooger. De op het tweede hoofdgebergte ontspringende

wateren loopen in valleijen, in de rigting van oost naar west

,

en lagere ruggen dalen van de grootere keten tot aan het zee-

strand af. Bij Ajerbangis worden de primitieve gebergtesoorten

gevonden.

Dit gedeelte der benedenlanden, van Tiko tot Natal, is
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blootgesteld geweest aan herhaalde invallen der Padries en

op sommige plaatsen hebben zij zich langer staande gehouden

,

I
zoodat wij daarvan eerst na de overwinning van llondjol ge-

heel meester geworden zijn. De invloed van het dwcepziake

bestuur der Padries heeft zich hier merkbaar doen gevoelen.

De Ophirlanden , welke tot op den laatsten tijd aan Bondjol

onderworpen waren , boden vele hulpmiddelen aan de Padries ,

want de rijstkultuur bloeide hier , en zout werd aan het zeestrand

in groote hoeveelheid gemaakt en langs de Massang naar boven

gebragt, zoodat wij eene der hoofdoorzaken van de hardnekkige

tegenweer van Bondjol in de menigte van hulpmiddelen moeten

zoeken, die hier gevonden worden. De Ophirlanden zijn dus

;door de Padries altijd verschoond geworden.

Verder noordelijk hebben zij bij herhaalde invallen alles

verwoest, en het land gelijkt op eene wildernis. Van de kam-

pongs bestaan meestal slechts de namen. De inboorlingen bebou-

wen geene sawahs en leven in enkele in het bosch verstrooide

ladangs; de kleine kampongs dienen alleen tot verzamelings-

plaatsen op zekeren tijd van het jaar. Vroeger bestond hier

eene uitgebreide peperkultuur langs de kust. De kamferboom

begint hier te groeijen maar levert nog geen aanmerkelijk

produkt. De kust is niet vischrijk en alleen te Nafal houdt

de vischvangst een twintigtal kleine praauwen bezig.

De oorspronkelijke Maleische bevolking is met vreemdelin-

gen vermengd, die zich echter zoodanig aan haar hebben

aangesloten en alle hare gebruiken en zeden aangenomen ,

dat er geen verschil te bemerken is. De Maleische taal

verandert een weinig , en heeft vele woorden uit het Bat-

taksch en Atjineesch overgenomen , en de oude instellingen

en adats der Maleijers uit de bovenlanden (Bari) zijn meer of

min verloren gegaan. Aan den voet van het hoofdgebergte

ten noordoosten van Ajerhangis is de overgang tot de Battak-

sche taal en gebruiken duidelijk; aan de kust vindt men reeds

de afstammehngen van Atjinezen, die hier vroeger in groot getal

gevestigd en vlijtige peperplanters waren. Deze menschen

zijn voor de peperkultuur ingenomen , daarmede bekend, en
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zuilen bij eenige aanmoediging en zekerheid haar zeker weder

beginnen, want de daaruit voorspruitende voordeden zijn nog

in hun geheugen. Men vindt thans nog de sporen van

grootere plantsoenen en zij hebben op sommige plaatsen de

kultuur niet geheel verlaten. In de baai van Ajerbangis heb

ik zelf eenigen dezer tuinen bezocht en , ofschoon ze klein

en in bijna ontoegankelijk bosch besloten zijn, in eenen

bloeijenden staat gevonden.

De benedenlanden van Tiko tot Natal zijn van de bovenlan-

den door het hooge en moeijelijk te bekhmmen tweede

hoofdgebergte gescheiden, en geen enkele natuurlijke pas

wordt hier gevonden. Alle wateren ontspringen aan den wes-

telijken voet van het hoofdgebergte. De thans bestaande wegen

naar de bovenlanden kunnen nimmer van eenige beteekenis wor-

den en zullen altijd moeijelijk te onderhouden zijn , wegens

gebrek aan bevolking. De vroeger levendige handel met de

binnenlanden heeft bijna geheel opgehouden en is in de kust-

plaatsen Natal en Ajerbangis verdwenen , sedert door de over-

winning van Bondjol de verbinding met het zuiden geopend is.

De bew^oners der binnenlanden volgen thans meer de rigting

der valleijen van de Batang gadis en Soempoer om hunne ge-

ringe behoeften te halen; slechts het zout koopen zij aan de kust.

b. De Bovenlanden van Padang (Dari).

Dit vruchtbare en rijke gewest , de hoofdzetel van het Ma-

leische volk , behoort bijna geheel tot het watergebied van de

Kwanten en Indragiri, en is in verschillende bekkens en val-

leijen verdeeld, welke door natuurlijke grenzen zeer duidelijk

van elkander gescheiden zijn. Deze formatie van het terrein

heeft eenen groeten invloed op de zamenleving en de kultuur

uitgeoefend en zooals de bevriende Maleische stammen zich

in de verschillende kommen tot kleine staten van meer of

min aristokratischen regeringsvorm hebben vereenigd, zijn wij

ook genoodzaakt geweest bij ons bestuur van dit volk , de ter-

reinafdeelingen in het oog te houden.
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De kom van Agam is ten westen door liet /)«?io-gebergle,

jden Singallang en Tendike, ten noordwesten, noorden en oosten

door het Agamsche kalkgcbergto , ten zuiden door den Mcra-

\pi begrensd. Do Massang ,, welke aan den voet van detj

\Merapi ontspringt, doorsnijdt de kom in cenc noordwestelijke

jrigting en ontlast hare wateren op de westkust, terwijl alle

overige riviertjes zich met de Balang Agam vereenigen, welke

bij Padang pandjang door het gebergte breekt, en oostelijk door

het veel dieper liggende bekken der Lima poeloe af, en in

de Batang Sinamang loopt. De door deze doorbraak gevormde

kloof is tevens de hoofdkommunikatic-pas tussclien de beide

kommen.

De Lima poeloe of L Kotta's zijn in een ^vruchtbaar en be-

volkt bekken gelegen, hetwelk de oorsprong der Batang Si-

namang bevat. De tweede en derde hoofdketen begrenzen

deze afdeeling in het westen , noorden en oosten , en de Sago

in het zuiden. Alle binnen deze grenzen ontspringende wate-

ren neemt de Batang Sinamang op , die in eene zuidoostelijke

rigting haren loop door de vruchtbare vallei vervolgt, welke

door de evenwijdige strekking van de tweede en derde hoofd-

keten gevormd wordt, en de vruchtbare landschappen JZaöan^,

Boea, Taloe en Koemani insluit.

De Tanah datar is almede eene kom, welke in het westen

en noordwesten door den Merapi en Sago , in het oosten door

het gebergte van Batoe Sangkar , hetwelk tot de tweede hoofd-

keten behoort, in het zuiden door den bergrug begrensd wordt,

die het w^atergebied van de Ombiling van de rivier van Tanah

datar afscheidt. Ook dit bekken ontlast al zijne wateren in

zuidoostelijke rigting in de Ombiling.

Batipo , de lY Kottas en Tambangan, liggen zuidelijk van den

Merapi in eene kom , welke hare wateren in het meer van

Sinkara ontlast, hetwelk mede uit de XIIÏ Kottas grooicn

toevloed krijgt. Dit groote binnenmeer, op de hoogte van

1046' boven de vlakte der zee gelegen , is aan alle kanten door

hoog gebergte naauw ingesloten; slechts zuidwaarts is eene

grootere vlakte. De eenige uitwatering is de Ombiling , die in
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eene oostelijke rigting met aanmerkelijken val door het gebergte

breekt, en bij Tandjong Ampaloh zich met de Sinamang ver-

eenigt, na alle de uit de XX Kotta's ontspringende beekjes en

de rivier van Tanah datar te hebben opgenomen.

De vaüeijen der rivieren Massang en Alahan pandjang behooren

eigenlijk niet tot de Luvenlanden van Padang of Dari, Alle

daarin ontspringende wateren vereenigen zich in de Massang,

welke zich een bed ter diepte van 400 tot 500 voeten gespoeld

heeft en bij Kattiagan in zee valt.

Deze verschillende afdeelingen, door de natuur gevormd,

zijn ook politische afdeelingen geworden, en zij onderscheiden

zich aanmerkelijk naar hare bewoners en natuurlijke ge-

steldheid. In de meer vruchtbare gedeelten , de Lima poe-

loe, Tanah datar en Batipo gaat de neiging tot kuituur en

vredelievendheid hand aan hand, terwijl in de minder door de

natuur begunstigde streken J^am, XII Kotta's, Toedjoe Loeroe,

Alahan pandjang , de minder aan weelde gewende Maleijer

,

traag en onafhankelijk van aard, ons bij elke gelegenheid te-

genstand geboden en onlusten begonnen heeft.

Ofschoon alle de boven in 't kort geschetste terrein-afdeelin-

gen door natuurlijke grenzen en somtijds hooge bergkete-

nen gescheiden zijn, is de onderhnge kommunikatie toch niet

moeijelijk, vv^ant de verbindingswegen, over de bergruggen

heen, zijn niet veel boven het hoog land verheven en

meestal zijn er kloven in het gebergte voorhanden. De verbin-

ding van de bovenlanden (Dari) in 't algemeen met de bene-

denlanden en de kustplaatsen Padang, Priaman en Tiko door

de groote kloof van de Anee is thans tamelijk gemakkelijk.

De bovenlanden worden door Maleijers bewoond , die dezelfde •

religie en min of meer dezelfde instellingen en gebruiken

(adats) hebben ; deze zijn alleen gewijzigd door den meerderen of

minderen invloed, dien de religie er op uitgeoefend heeft. Door de

overwinning van Bondjol, de zetel van een dweepziek volk,

hetwelk met het zwaard in de vuist het grootste ge-

deelte van het land ten onder had gebragt en aan zijne ge-

strenge wetten onderworpen, is echter de invloed der gods-
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diensl üp de verhouding der Inlanders (ol ons aanmerkelijk ver-

minderd, züüdut er thans weinig zwariglieden beslaan om de bo-

yenlanden, de valleijen der Massang en Aluhan pantljang daai-

onder begrepen, onder een bestuur te vereenigen en naar de-

zelfde grondslagen als de benedenlanden te regeren, als men

slechts de door do natuur gevormde onderafdeelingen in het oog

hoiult.

Deze vruchtbare en voor alle soorten van kuUuur geschikte

landen hebben , zelfs gedurende den oorlog, eene menigte pro-

dukten aan den handel geleverd, en er bestaat geen twijfel of

de opbrengst zal op eene hoogte gebragt kunnen worden die

aan alle verwachtingen voldoet. De kuituur van koffij , ka-

neel , tabak ,
gambier en rijst zijn allezins voor uitbreiding vat-

baar, en werden niet door den onafhankelijken aard der Inlan-

ders zoo vele zwarigheden in den weg gelegd , dan zouden de

resultaten al spoedig schadeloos stellen voor de groote opof-

feringen, welke wij hebben moeten doen. De invloed van den

vrede en de meerdere beschaafdheid zal nogtans spoedig

merkbaar worden. Thans reeds zijn de behoeften van den

anders matigen Maleijer vermeerderd. Hij heeft den ploeg we-

der tegen het zwaard verwisseld ; bij het gerust genot der vruch-

ten van zijnen arbeid zal hij het zwaard tot sieraad zijner wo-

ning doen strekken, in plaats van het altijd bij zich te dra-

gen. Vermeerderde weelde zal hem de waarde des vredes

doen schatten, hem huisselijker maken en minder oorlog-

zuchtig.

Door de oprigting van handelsetablissementen in de binnen-

landen is het zelfs voor den gemeenen man gemakkelijk ge-

worden , zich kleinigheden uit de eerste hand naar zijnen smaak

aan te schaffen. Door hun verschillende of zeldzame voorwerpen

ten toon en verkrijgbaar te stellen , zullen hunne wenschen

worden opgewekt en het natuurlijk gevolg daarvan is het

verlangen naar de middelen om deze te bevredigen ;~en zoo-

dra hij begrijpt, dat alleen vlijt en nijverheid hem hiertoe

kunnen behulpzaam zijn , is de w^eg lot meerdere beschaving

en onderwerping gebaand.
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De vallei der rivier Sosmpoer of de afdeeling Rau behoort

zoowel met betrekking tot hare bewoners, als w^egens de natuur-

lijke gesteldheid tot de onder de rubriek, „door Maleijers be-

woonde landen," begrepen gewesten. Deze vallei is wel van

de bovenlanden van Paclang en van de vallei der Massang door

een' bergrug afgesneden , en de pas over dezen, van Bondjol (689)

naar Kotta tenga {1741') en Loeboe Sikepping (1418') is niet

zeer gemakkelijk, maar de reeds vroeger aangehaalde wegen

van Ajerbangis, Natal en Passaman zijn het nog minder.

De Soempoer ontspringt aan den oostelijken voet van den Ophir,

doorstroomt in eene noordelijke rigting eene zeer vruchtbare

en bevolkte vallei, het landschap 7?a?^ Digt bij de hoofdplaats,

neemt zij eenige van het westen en noorden komende riviertjes

op, en breekt bij Ganting door het centrale gebergte van Su-

matra, den Boekitgedang, de voortzetting van de derde hoofd-

keten. Deze rivier is van Tambangan tot Rau voor kleine

praauwen bevaarbaar , wordt echter in de kloof weder naauwer,

tot dat zij , het gebergte verlatende en de groote oostelijke

vlakte bereikt hebbende, zelfs voor schepen bevaarbaar wordt.

De kuituur bepaalt zich in deze landstreek bijna tot den

rijstbouw. De bevolking is uit Maleijers en Battaks zamenge-

steld; de eersten maken echter het grootste gedeelte uit.

B. DE DOOR BATTAKS BEWOONDE LANDEN.

Eene tweede groote terreinafdeeling van Sumatra's West-

kust is de groote vallei, gevormd door de Batang gadis en

de Ankola*

Na van Rau uitgaande bij Piong hai de waterscheiding

overgeklommen te zijn , komt men aan den oorsprong der Ba-

tang gadis , welke door vele kleinere wateren , die van de

zuidwaarts gelegen bergketen komen, zoo groeten toevloed krijgt,

dat zij spoedig tot eene aanmerkelijke rivier aangroeit. Zij ver-

volgt haren loop naar het noordwesten door het zeer bevolkte en

vruchtbare landschap Mandaheling , tot op omtrent l** noor-

der breedte, waar zij de Ankola opneemt, welke aan den
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zuid-oostelijken voet van den Loeboe raüja ontspringt. Deze

beide rivieren vereenigen zich op eene hoogte van omtrent ÖOO

voeten boven de zecvlakte , en monden onder den naam van

liatang gadis bij Sinhoean'g op de wcstlcust uit, na in de

benedenlanden ecnige groote rivieren van het noorden , en

eene van het zuiden te hebben opgenomen.

Dit watersijsteem is voor het land zeer belangrijk , dewijl

niet alleen de hoofdrivier, de Batang gadis, maar ook alle

anderen meer of min voor kleine praauwen bevaarbaar zijn ,

en een voortreffelijk middel van gemeenschap aanbieden.

Alle door deze verschillende rivieren gevormde valleijen

worden door een' volkstam bewoond, die zich van den zuidelijker

gevestigden zoo aanmerkelijk onderscheidt, dat een paar woorden

daarover niet kwalijk geplaatst zullen zijn,

De Battaks, een der oorspronkelijke volkstammen van Sii-

matra, bewonen de binnenlanden van den Isten graad noorder-

breedte tot den vierden, en worden in vier hoofdstammen

verdeeld, de Battali Mandaheling , Ankola, Silindong en 7b-

ba naar hunne woonplaatsen van het zuiden naar het noorden

gerekend. Zij zijn kleiner en meer ineengedrongen dan de Ma-

leijers, hunne gelaatstrekken niet zoo schoon , hun gezigt meer

rond en uitgezet, en hun uiterlijk voorkomen geeft reeds eene

mindere beschaving te kennen.

Ofschoon eenigen hunner gewoonten, vooral het eten van

menschenvleesch, hetwelk in het door ons onderworpen ge-

deelte van het land niet meer of slechts zelden en in 't ge-

heim voorkomt, wreedheid van karakter schijnt aan te dui-

den, zijn zij echter zacht van aard en gemakkelijk te lei-

den en Raffles zeide met regt , na over hun kannibalis-

mus te hebben gesproken: „ After all this can I say a great

deal on the other side of the question, for the Battaks have

many virtues."

In 't geheel is bij dit volk eene zonderlinge mengeling yan de

zeden en gewoonten van een geciviliseerd en van een ruw volk

op te merken en zij hebben verschillende gebruiken , welke men
bij alle volken vindt, die zich in den oorspronkelijken maat-
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scliappelijken toestand bevinden , terwijl zij in andere opzigten

zeer ontwikkeld zijn. Zoo vinden wij onder hunne klee-

dingstukken nog boombast op dezelfde wijze bewerkt als te

Tahiti, naast hunne schoone en eigenaardige uit door hen

zelven bereid garen gewevene stoffen; wij vinden hier kanni-

balismus gepaard met letterkunde , want bijna ieder kan lezen

en schrijven. Het „ artes emolliunt mores'' schijnt hier alzoo

niet van toepassing te zijn.

Van godsdienst hebben zij zeer verwarde begrippen. Zij

vereeren meer dan één God en booze en goede geesten

,

zijn bijgeloovig en aan tooverformulieren enz. gehecht. De

sporen van de Hindoesche godsdienst zijn onmiskenbaar en

zelfs vele hunner woorden, vooral die> welke de tijdrekening

betreffen , schijnen van Sanskritischen oorsprong te zijn.

Ik behoud mij voor om hierop terug te komen bij eene

meer uitvoerige beschrijving van dit merkwaardige volk , waar-

toe ik de materialen heb verzameld.

Waar de Battakkers met de Maleijers in aanraking en na-

dere verbinding geweest zijn, hebben zij meer of minder het

Mohammedanismus aangenomen, doch verbinden daarmede alle

gebruiken van hunne eigene godsdienst.

Zij hebben eene oorspronkelijke taal waarin men echter ook

eene menigte Javaansche of Polynesische woorden aantreft, als-

mede een bijzonder schrift , waarvan de kennis onder hen zeer

verbreid is. Desniettegenstaande hebben zij weinig overleve-

veringen , en hunne manuskripten , op bamboe en boombast

geschreven , bevatten meestal tooverformulieren en geneeskun-

dige voorschriften.

Zij erkennen zoodanig de superioriteit hunner naburen , de

Maleijers, wat beschaving en godsdienst aangaat, dat zij zich

zeer onderdanig jegens hen betoonen , en hun meestal dienst-

baar geweest zijn. De Maleijers koesteren daarentegen eene

groote minachting jegens alles wat Battak heet en deze naam

is zelfs een scheldwoord geworden.

Dit volk, nog op de laagste trappen der Ontwikkeling staande,

heeft bij alle fouten, welke uit dezen lagen maatschappelijken
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toestand voorlvlocijcn , ook alle die goede eigenschappen , welke

zoo dikwijls door meerdere beschaving verloren gaan.

De landstliappen Mandahelirig en Ankola zijn door de na-

tuur tot een geheel gevornld, naar alle kanten afgesloten en

hebben slechts één natuurlijk dehouclió naar debenedenlanden,

de kloof van de Batang gadis bewesten Siaboe. Deze rivier

heeft minder val dan ecne der zuidelijker gelegene en moet

naar het zeggen der Inlanders, 8 of 9 dagreizen van de monding

opwaarts bevaarbaar zijn, hetwelk ook zeer waarschijnlijk is,

want Siaboe ligt slechts 537 voeten boven de vlakte der zee.

Ik zelf heb deze rivier 3 dagreizen van Sinliocang opgevaren

en de oevers sterk bebouwd en bewoond gevonden, en bij

(ie bevolking een gastvrij onthaal, ofschoon ik de eerste Eu-

ropeaan was, dien zij in hun midden zagen.

Bij deze gelegenheid moet ik bemerken dat onder eene

dagreis der Inlanders, eene rivier opwaarts met praauwen,

eene distantie van hoogstens 3 tot 4 uren wordt verstaan.

De rivier is , zoover ik haar ken , zelfs voor groote praau-

wen bevaarbaar , de monding echter zeer gevaarlijk , want op

de voorliggende bank staat eene hooge branding , welke bij

den sterken stroom, het binnenkomen zeer moeijelijk maakt.

Twee mijlen (Duitsche) benoorden de monding ligt een ta-

melijk groot, bergachtig eiland, Poeloe Ilir , achter hetwelk

eene veilige ankerplaats is , en regt tegen over hetzelve de

monding eener andere rivier Baioe moendam genaamd, voor

welke weinig branding staat. Op dit eiland was in vroegeren

tijd een Engelsch etablissement voor den peperhandel.

Ook eenige mijlen ten zuiden van Sinkoeang, bij Poeloe

Sikaladi en Taboejang , op de Engelsche kaarten F. Zelodij ge-

naamd , is eene veilige ankerplaats , en in de naastbijliggende

monding der rivier van Taboejang , welke door eene klip bo-

ven water tegen de noordwestelijke deining beschermd wordt,

kan men zelfs met groote kustvaartuigen en kruispraauwen

zonder gevaar binnenkomen. De rivier van Taboejang is eene

dagreis opwaarts bevaarbaar, waar men in eene vruchtbare en

bevolkte landstreek komt.
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De transporten van Batoe moendam en Taboejang naar Sin-

koeang, langs een hard en droog strand, zouden gemakkelijk

te bewerkstelligen zijn.

In Mandaheling, aan don oost- en noordkant van het tweede

hoofdgebergte , tusschen den Goenoeng Kalaboe en Sidoadoa

zijn vele en rijke goudmijnen, welke door wijlen Dr. Horniïu,

op zijne reizen in dit gedeelte van Sumatra onderzocht zijn

en waarvan zich menigvuldige en gedetailleerde aanteekenin-

gen in zijne nagelatene journalen bevinden. Het goud werd

vroeger in menigte gewasschen, een tak van nijverheid, welke

thans grootendeels vervallen is , ofschoon het goud in den

tijd van 20 jaren van f 45 tot f 68 de thail gerezen is. Het

is een verschijnsel, hetwelk wij niet aan de mindere opbrengst

der mijnen kunnen toeschrijven, maar alleen aan de om-

standigheden , waardoor de gemeene Battaks in staat gesteld

zijn op andere en gemakkelijke wijze hun onderhoud te

winnen en zich aan den invloed der hoofden en eigenaren der

groeven te onttrekken. Ook heeft de oorlog veel bijgedragen

tot de nalatige bewerking der mijnen.

In de boven- en benedenlanden is eene aanmerkelijke rijstkul-

tuur, welke zeer uitgebreid worden kan. De kamferboom groeit

hier in menigte en 5mA;oearz^ alleen levert 3-4 pikols kamfer,

welke tot zeer hooge prijzen verkocht wordt, van /"SO tot /GO

naarde hoedanigheid. De inzameling van dit produkt, welke

thans op eene voor den boom en het werkvolk nadeelige wijze

plaats heeft , zou bij een geregeld opzigt welligt groote resul-

taten kunnen leveren.

3\Ien vindt in de Baltaklanden de schoonste houtsoorten

,

en de grond schijnt vruchtbaarder te zijn dan in de zuide-

lijker gelegen distrikten. Alle soorten van kuituur zou men

hier kunnen invoeren en , wegens de zachtere inborst der

inboorlingen , van geheel andere middelen gebruik kunnen ma-

ken, dan in de door Maleijers bewoonde landen. De kust-

streken zijn bewezen zeer geschikt te zijn voor de aanplanting

%'an peper , terwijl de binnenlanden welligt meer gelegenheid

voor de koffijkultuur aanbieden.
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Noordelijk van liet walei^^^cbied der liatang gadis ontspringt,

op omtrent 2° noorderbreedte, de liatang iaro, in het distrikt

Silindoeng. Deze rivier loopt naar het zuiden tot aan den Loe-

boe radja, waar zij de rivier Passang ikan opneemt, die van

den zuidelijken voet van denzelfden berg komt. Na de vereeniging

vervolgen deze beide rivieren haren loop in eene 'westelijke

rigting en vallen onder don naam van Batang taro, bezuiden

Oedjong Langknp op omtrent 1*^ 20' noorder breedte in zee.

De vallei van do Batang iaro heeft in 't algemeen dezelfde

formatie als die van de Batang gadis en is door denzelfden

volkstam, de Battaks, bewoond, welke hier echter van alle

kommunikatie met vreemdelingen afgesneden, hunne oorspron-

kelijke zeden en gewoonten hebben bewaard. Het noorde-

lijke gedeelte dezer vallei is door de Engelsche zendelingen

Ward en Burton bezocht, die een verslag van hunne reis

in de „Friend of India," 1835 N». Xlï artikel III hebben

doen drukken. Deze heeren hebben hier eene groote bevol-

king gevonden , en in 't algemeen komt hun rapport oveVeen

met hetgeen ik van het Battakvolk gezegd heb.

Ook de Batang taro is hoogst w^aarschijnlijk hoog op be-

vaarbaar en de monding veilig, want dit gedeelte der kust

wordt door Oedjong Langkap en Poeloe Marsalla tegen de

felle noordwestenwinden beschermd.

De baai van Toppanoli is rondom door hoog gebergte

ingesloten en er is weinig vlakke grond tusschen dit en het

strand. Deze schoone baai , zeker eene der ruimste en

veiligste havens van de wereld , ligt zoo geïsoleerd en van de

verbinding met de binnenlanden afgesneden, dat zij voor den

handel nooit belangrijk zal worden. De bewoners der kust

zijn Battaks, zooals die der binnenlanden, en brengen kamfer

en benzoë aan de markt.

Van Tappanoli of Pontjang uit is in den laatsten tijd eene

verbindnig met de binnenlanden geopend. Men gaat van het

kleine eiland Pontjang , waar het bestuur dezer afdeeling ge-

vestigd is, naar de monding der rivier Pinang Sorek, in den zuid-

hoek der baai gelegen. Deze rivier volgt men eene goede
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dagreis ver tot Loemoet, door zeer raoerassigen grond, van

waar men over Tappolong (312'), Hoeraba, Sisoendoeng (1477')

naar PltjirkoUing in Anhola gaat. Deze weg is wel niet

zeer moeijelijk , en de reis van Pontjang ketjil naar Pitjir-

kolling kan in 6 of 7 dagen gemaakt worden, maar de verbin-

ding van het eiland met de kust blijft altijd ongemakkelijk.

Het zou voor de kommunikatie met de binnenlanden van het

hoogste belang zijn , de rivier Batoe moendam te doen onder-

zoeken, welke naar de mededeelingen van Br. Houniür aan

mij gedaan, twee dagreizen opwaarts bevaarbaar zou zijn , tot

aan een klein binnenmeer £a?üoe^ ^oempoer genaamd, van waar

men in twee dagen Sisoendoeng kan bereiken. Het eiland Ilir,

meer in de nabijheid der kust en der mondingen van de

hoofdrivieren gelegen , zoude in alle opzigten de voorkeur boven

Pontjang verdienen , als het centrum des bestuurs dezer af-

deehng.

Benoorden Tappanoli strekt zich het gebergte uit tot digtaan

de kust, verwijdert zich echter allengskens weder van dezelve,

zoodat bij Bai'os'eene nieuwe vlakte- en terrein- afdeeling begint,

welke met de zuidelijker gelegene bijkans in geen verband staat.



BAROMETER-WAARNEMINGEN

IN DE JAREN 1834 TOT 1839,

VKiaüGT OP SU3IATKA DOOK

D% HORNER, S. MULLER en H, L. OSTHOFF,

VUnZAMELD EN BEREKEND DOOn

M. li. OSTIS®li'&^.

Namen der plaatsen yan waarneming. a
'S o
o a

""Sao t/3 a>

o !" O o t- o
C3 ^ s

o n f

Padang;. 336.16 21.4
Seiiijjaal bij Padang. 331.56 417
Goenoeng iJatri Besoerat bij Pad. hoogste punt. 324.64 1021

» Padang (Apenbeig) id. 332.20 308
Doekoc , weg naar de boTenlanden. 336.08 23.2
Kianibang, id. 334.37 21.9 99
Kajoetannam , id. 331.69 22.4 393

id. 331.02 22.5 874
Batang Singalang. 316.28 20.2 1628
Padang pandjang. 307.66 15.2 2366
Boekit Ambatjang (nieuwe weg). 269.76 16.6 3052
Ft. Goegoer Öigandang. 294.90 16.0 3455

id. » » 14.8 3424
Kampong Songi Poea , noordelijke Toet van

den Merapi. 296.68 14.9 i>3.^t^

Kampong Pvembahan badjat , de hoogste 282.10 14.5 4G83
huizen op den Merapi.

Onderste grens van het woud. 274.93 11.6 5293
Bivoeak op de helling van den Merapi. 258.42 11.4 6991
"Voet van den kratertop. 249.40 10.8 793G

10
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Namen der plaatsen Tan waarneming.

Merapi. Westelijke rand van den werkenden
krater Pakoendan tenga.

Zuidelijke rand van den Pakoendan' bongso.

Kamp. Sabri aan de zuid. belling t. d. Merapi.

Fort Van der Capellen.

Kampong Padang Loea , aan den voet van
den Goenoeng Bessi,

Goenoeng Bessi bij Padang loea.

Bovenste grens van den ijzersteen.

Onderste grens van idem.
Kampong Soeroeasso.

Pas over den Boekit Poetoes.

Kampong Padagenting.

Kampong Talaweb
Boekit Sawa dada.

Boekit Poekan djaman boetan.

Ft. Tandjong ampaloe 30' boven de Om-
biling.

Ft. Boea pandjang.

id. 100' boven de Sinamang,
Pas Merapalm.
Kampong Baroe boekit.

Tandjong allam.

Pajakombo.
Ft. van den Bosch.

Batang Sinamoe bij kampong Tajo.

Ft. Yeldman.
Boekit Lima kambing.
Kampong Awang dalam.
Boekit Batoeng.

Kampong Oeloe ajer.

Kampong Landei.

Kampong Arau.

Ft. Raaf.

Batang Sinamoe onder Ft. Haaf.

Pajakombo.
Ft. de Koek.
Bekken van Padang tarro , 30' boven de

Batang Agam.

Ft. de Koek.
Matoea.

id.

Hoogte boven Menindjoe.
Menindjoe.

Ft. Loeboe basso.

Ft. Mongoppo.
Hoogste huizen aan de noordoostelijke hel-

ling van den Singallang.

Meer op den Singallang.

u

a
o

1

c. a

245.70 10.9

244.80 10.8

300.12 17.8

319.69 12.8

315.88 23.0
301.20 11.5
307.83 12.0

310.45 12.0

323.92 20.5
320.62 21.8

324.84 23.8
326.19 21.5

323.40 19.6

324.90 22.6

329.00 17.8
326.12 18.7

325.38 23.6
294.52 18.8

303.30 21.4
297.98 18.8
317.20 20.9

316.02 20.0
318.10 18.5

316.52 21.2
304.28 18.8
300.45 18.2

301.93 17.2

304.95 14.8
305.49 16.0
316.28 23.2

310.68 19.2
318.00 18.4
317.38 21.0

301.24 18.7

308.94 19.5

304.32 19.4

300.97 19.1

297.48 16.3
298.38 15.0
295.18 17.4
318.14 20.4

329.95 20.3

336.42 20.9

288.12 15.8

241.28 6.2
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Nanaea der plaatsen van wanrneming.
o
a e

ther-
meter.

>gte

in

.ijssche

leten.

• Ban
0- 2 2 -" '"

50' beneden den N. 0. top van den Singallangi 242.08 11.8 8989
Karopong Balang paloepoe. 309.29 18.9 2315
Oever der Batang öloedik l'aloepoe bij Paloepoe 310.G4 21.G 2131
Fort Paloepoe. 312.20 23.0 2083
Boekit Pada, 301.88 21.8 3100
Boekit Soengi goentoer. 29G.08 20.3 3474
Boekit Baloe dingin. 292.50 20.G 3768
Fort Pauw datar. 301.94 18.3 2948
Zamenvloeijing der Soengi Dodo en Sina-

mang. 304.03 15.0 2690
Waterscheiding tusschen Sirnanang en Mahi. 298.98 18.0 3214
Kampong Baioe goenoeng. 304.23 20.7 2783
Kampong Kotta tenga. 315.25 22.8 1741
Bateh Kandoeng. 305.08 20.9 2687
Batch Pauinjawan. 304.38 19.3 2669
Kotta Gen. Cochius. 327.20 19.9 689
Boekit Tjampa. 324.32 21.6 1721
Koempoelan. 328.24 22.3 628
Bateh Goemboe , aan den westelijken berg. 319.42 19,0 1436
Boekit G edang , ten westen van Koempoelan. 310.89 17.0 2155
Fort Bindjai. 333.02 23.2 288
Rivier Massang bij Bindjai. 334.87 19.9 1€0
Kotta Padang. 331.02 22.4 393
Kampong Kenali. 334.88 21.9 48
Kampong Parit batoe. 333.63 22.4 178
Kampong Sawa. 324.18 20.6 920
Eerste Bivoeak aan den Ophir. 294.08 16.2 3557
Tweede » 255.27 2.2 7259
Derde » 252.78 11.3 7561
6' onder den hoogsten top van den Ophir

(Teloemau). 239.25 6.9 9010
Kampong Banjer tamba. 323.28 21.4 1031
Tjobadak

, 311.98 19.0 2076
Goenoeng Peto. 294.36 15.0 3591
Loeboe sikepping. 318.94 21,8 1418
Kotta tengga. 316.64 20.2 1593
Berg van Bondjol. 325.08 18.2 948
Redoete Loender. 327.88 17.4 686
Rau. 324.7 22.9 918
Pisang. 319.75 21.2 1518
Bambang. 313.18 21.1 1903
Goenoeng Merenda bij Ajerbangis. 330.90 23.0 493
Goenoeng Bandeira bij Natal. 332.74 19.6 312
Kampong Tapolong op den weg van Ta-

panoli naar Ankola. 333.60 24.3 312
Ladang Panabassan (Ankola), 319.87 16.2 1405
Kampong Sisoendoeng (Ankola).
Redoete PitjerkoUing.

318.02 20.5 1477
326.32 '23.2 769

Post Goenoeng toea. 328.34 24.0 611
Boekit Simardona 317.00 17.3 1602
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Namen der plaatsen yan waarneming

Boekit Sipalpal

Post Soengara.

Redoete Pertibi,

Kampong Soeroematingi.

Siaboe (in Mandaheling).

Eoekit Belindi

Kotta Nopan.
Kampong Batong aan de Gadis.

Boekit Mandeh angin bij Pionghai.

Pionghai.

Boekit Perkoebnan
Boekit Pakoenlan.
Boekit Tindjo kotta radja 'i oostelijkste hoogte

tusschen Pakanten en \ middelste »

Siaraang banjak. ) westelijkste »

Kotta Boenkoet.

Tana Batoe , aan den oostelijken van voet

den Boekit Sitampa.

Boekit Sitampa , oostelijke hoek.

» Westelijke hoek (Betek).

» Nachtverbl>jf Bernassian.

Ajer nangali , redoete.

Station Palemboengan (weg naar Natal).

Station Simpang djalatang.

Kampong Siamang banjak,

ï"t. Elout (Panjabangan).

Tambaogaa (klein Mandaheling).

314.56
319.08
314.38
307.02
314.53
299.18
304.98
275.27
274.62
273.38

318.48

316.27
283.13
279.48
288.40
322.39

331.56
335.22
297.09
528.37
321.33

19.8

19.1

1'.8

18.8

19.5

20.8
20.0

12.4

12.6
12.7

16.0

22.0

14.2

13.9

15.4

18.3

22.5

18.5

17.3

18.2

21.2

1837
1356
1773
2487
1749
3129
2672
5345
5417
5522
1448

1621
4621
4915
4046
1160
424
84

3311
657

1381



WAARNEMING
VAN

DE BEDEKKING DER STER ^ SAGITTARIl DOOR

DE MAAN, OP DEN 21^'" APRIL J8S1,

DOOR

M. m. A. gMI'TS,

Luitenant ter zee 1ste klasse.

Na gedurende een viertal jaren te vergeefs vele pogingen

aangewend te hebben om eene sterbedekking waar te nemen,

mogt mij Zulks eindelijk gelukken. Gedurende den nacht van

17 op 18 April was y Librae reeds tot op weinige sekonden

boogs den rand der maan genaderd, toen eene overdrijvende

wolk de ster aan mijn oog onttrok. De heer de Lange was

gelukkiger en kreeg deze waarneming.

Den 20sten des nachts ontging mij de waarneming van den

uitgang van f^' Sagittarii (welke zigtbaar is geweest met hel-

deren hemel) doordien de tijd mij had ontbroken om voor-

ioopige berekeningen te maken, doch den daarop volgenden

nacht gelukte het mij, zoowel den in- als den uitgang van ?r

Sagittarii, onder gunstige omstandigheden, waar te nemen.

Tijdens den ingang was de schijnbare hoogte der maan slechts

ongeveer 9°; om deze te kunnen waarnemen had ik mij ge-

plaatst op eene hooge kist in de boven-achtergaanderij van het

hotel Willem II te Goenoeng Sahari , belendende mijn huis

ten N. ; de uitgang is gezien uit de achtergaanderij van mijn ei-

gen huls.
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Tot de waarneming is hetzelfde werktuig van Dollond gebe-

zigd, waarmede, in April 1847, de zonsverduistering is waar-

genomen en de heer G. C. Diüm, adjunkt-administrateur der

marine, telde luide op den tijdmeter, zoodat ik zelf het oogen-

blik der waarneming bepaalde.

Bij den ingang vond het meermalen waargenomen verschijn-

sel plaats, dat de ster in gestadige beweging was, zoodat zij

van tijd tot tijd zigtbaar was , als ware het , dóór de maan.

Hierdoor zou kunnen veroorzaakt zijn dat de ster 1^. of 2s.

te lang gezien ware ; de kijker was niet van draden voorzien

,

zoodat het mij niet mogelijk is, met juistheid, de heen en

weder beweging der ster op te geven , doch 2 of 3^ vóór het

oogenblik , waarop ik het laatst de ster zag , bewoog zij zich

schijnbaar reeds tot aan den rand der maan. Ik vermeen dit

verschijnsel te moeten toeschrijven aan oorzaken in de atmos-

pheer aanwezig , want bij / Librae had dit geen plaats. Die

ster stond onbewegelijk en bij de vele sterren, welke ik in de

nabijheid der maan gezien heb^ is mij nooit eenige springende

beweging in het oog gevallen. Ook heeft sedert 21 April de

lucht een meer regendreigend aanzien aangenomen en is er

regenweder ingevallen.

De regehng van den tijdmeter berust op de navolgende waar-

nemingen , elke verkregen uit reeksen van 7 zonshoogten, op de

kunstkim, onder zeer gunstige omstandigheden, bij de bereke-

ning waarvan ook de korrektien voor de temperatuur in acht

zijn genomen

:

De tijdmeter vóór op den middelbaren tijd van mijn huis

:

17 Maart te 20", 6 2" 4öm 48^, 84

18 „ „ 20 ,4 „ 4Sm49s, 93

20 April „ 21 ,3 „ 46m 9^, 26

21 „ „ 20 , 5 „ 46m 9s, 98

dagelijksche versnelling OS 60S'

De waarneming van 20 April , herleid tot op den tijd der

waarneming van den uitgang der sterbedekking
,

geeft

:
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den tijdmeter vóór op don ni./t. ?u IC)'" ?s, Cö

die van 2i April id. 2u /«(im 9s. 78

gemiddeld 2u ^!(jm Cs, 71

Tot de berekening zijn de navolgende formulen gebezigd :

ir COS. 1' COS. P

2 COS. D.

l

o —

s —
2cos. D sin. 2(45 o_-^j

H' sin. 1'

71 s Cf H cos. r sin. P.

tang D'=:2 o- sin. | (D— ?) cos. | (D + l) cos. «

R' — ff R. cos. D' cos. rt

bovendien is de uitgang ook door reeksen berekend.

Aangezien er misschien zeeofficieren zullen wezen, welke

1

wenschen de berekening na te gaan, en bij de marine voor

dergelijke berekeningen meestentijds geraadpleegd wordt „ de

werkdadige sterrekunde , enz. door L. B. Francokur , vertaald

door J. C. Pilaar ," vermeen ik hier te moeten indachtig ma-

ken, dat de vertaler op pag. 143 eenen misslag begaan

heeft, door te zeggen „dat het verschilzigt in regte opklim-

ming positief zon zijn als het hemelligchaam ten oosten van

den meridiaan staat, en negatief als het ten westen is", het-

geen juist omgekeerd moet wezen.

Bij den ingang wees de tijdmeter 14^ 20°^ 20» of U^ 3W
lOs, 29 middelbaren tijd ; voor de gegiste lengte is gebezigd

106° 47' 37" O. en voor de breedte 6° 10' 18" Z. , zijnde de

resultaten van de zoneklips van 1847 en van de breedtewaar-

I

nemingen in 1845 door mij verrigt en tot mijne tegenwoordi-

ge woonplaats herleid, door de kaart van den kapitein der genie

1
ScnÖNERMARCK.

Bij den uitgang wees de tijdmeter 15" 25°^ 57s of 12" 39^1 47s,

29 middelbaren tijd. De waargenomen tijden van uit- en ingang

stemmen vrij juist overeen met de berekeningen , welke ik vooraf
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gemaakt had , volgens het werkje : ïables for facilitating the

approximate prediction of occuitations and eclipses , etc. by

C. F. A. Shadwell f. R. A. S. commander R. N. , London

1847. De vooraf berekende tijden waren Hu 33iu , 4 en 12u

38"! , 6. Het hier vermelde werkje verschaft groot gemak

bij die berekeningen , welke men dikwijls zou achterwege

laten, zoo zij niet aanmerkelijk vereenvoudigd waren, ofwel,

men zou dikwijls de waarneming der uitgangen verzuimen en

toch zijn die veel naauwkeuriger dan de ingangen, wanneer

zij ten minste plaats grijpen uit het onverlichte gedeelte der

maan.

De berekeningen verschaffen de navolgende waarden.

Ingang. Uitgang. ld. door de reeksen.

r = G'^ 7^54"Z.

H' = 55' 26-' 55'24",3

^ = 4'28",6 12' 15",5

I =: .5'55",2 5'55",1

n =: -o8'37",l — ÖV10",7 — 54' 10",3

D' =: 210 14' 0"Z. 21° 18^ 50" Z. 2{ol8'ö2",7

d = 1'15",9 3'34",l 3'36",8

R' - 15' 8",9 15' 12" 15' 12",I

cc = 16' 11 ",83 15'51",2 15' 50^6
T =: 2a 14m 523,4 lu Qm 10s,t U 9^10^5
Konjuntkie IS'^MO'^-i 23,69 1 3^1 48m 57^,39 iS'^Sm 57^,79

Te Greenw. 6^ 41m 27s

L. in tijd 7u 7m 3os,69 7^ 7m 30^,39 7a 7m 30s,79

L. O. V. Grw. 106° 53' 55" lOof» 52' 35" lOö^ 52' 42"

Mijne tegenwoordige woning is ± 1' 50" beoosten den tïjd-

bal gelegen ; deze waarde zal nader naauwkeurig bepaald wor-

den , ten einde de waarnemingen , welke de heer de Lange

later op andere plaatsen zal verrigten , te vergelijken met die,

welke ik hoop in vervolg van tijd te mogen erlangen.

IntQsschen , hoezeer de grootheid i' 50" voor het verschil

der meridianen van mijne woning en die van den tijdbal waar-
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schijnlijk niet zeer naauwkcnrif; zal zijn , lijdt liet tocli

geen twijfel of het resultaat van deze waarneming verschilt

aanmerkelijk met dat der zoneklips , in welker uitkomst ik

reeds veel vertrouwen meende te mogen stellen , sedert de

•waarnemingen van het lengteverschil tusschen Calciitta en

Batavia door den heer A. Klein, dat tusschen Singapore en

Batavia door den heer J. Groll en dat tusschen de Kaap-

stad en Batavia 2 malen door Zr. Ms. stoomschip Bronio

,

uitkomsten hadden opgeleverd , welke vrij naauw overeenstem-

den met do berekende lengte door de zonsverduistering van

April 1847.

Bij de berekening der zonsverduistering heb ik in rekening

.gebragt voor de vermindering der zons halve middellijn wegens

de radiatie 3",5 en voor de vermindering der maans halve mid-

dellijn wegens inflektie 2"; deze grootheden vereischen niet al-

leen nader onderzoek , maar men is het zelfs niet eens of die

korrektien wel in rekening gebragt moeten worden. Het is

niet aan mij om hieromtrent te beslissen , maar het komt mij

voor, dat bij den ingang der bedekking van eenc ster door de

maan eene dergelijke verbetering zou moeten worden toege-

past, althans wanneer men zulks bij zonsverduisteringen doet,

want het door mij waargenomen verschijnsel van het versprin-

gen van het beeld der ster op de maan , kan moeijelijk an-

ders verklaard worden dan door eene schijnbare zamentrek-

king van den maansrand of door aantrekking van de maan op

den langs haar gaanden lichtstraal van de ster.

Hoe het zij, zoovee! is zeker, dat , wanneer de verbeteringen

voor de radiatie en inflektie bij de berekening der zonsverduis-

tering waren achterwege gelaten , de bekomen lengte nog

2' 30" boogs westelijker zou wezen, dan verkregen is.

De vrij juiste overeenstemming der konjunktie-tijden bewijst,

dat de fouten , welke in de regte opklimming en dekliiiatie in

de maanstafelen mogten aanwezig zijn, weinig of gecnMnvIoed

kunnen uitoefenen op het resultaat dezer sterbedekking.

Die konjunktie-tijden zouden nog nader overeenstemmen , in-

dien bij den ingang 2" zamentrekking voor den verlichten

ü. 11
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inaansrand in rekening gebragt werd , Vv'ant dan zou men vin-

den voor den konjunktie-tijd door den ingang 13u48m 58^,84

en voor de lengte IO60 52' 58" 0.

De plotselinge verschijning der ster bij den uitgang , zonder

de minste flikkering ,
juist in het midden van den kijker en de

zekerheid , welke ik heb van haar gezien te hebben , in het

eerste oogenblik toen zij uittrad, doen mij groot vertrouwen

stellen in de uitkomst der waarneming van den uitgang.



NIEUWE BIJDRAGE

TOT DE KENNIS DER

PERCOIDEÏ, SCLEROPAREÏ, SCIAENOIDEI, SPAROIDEF,

MAÉNOÏDEI, CHAETODONTOÏDEI EN SCOMBEROÏDEï

VAN DEN

SOENDA-MOLUKSGHEN ARCHIPEL

DOOK

iir. p. i3i:^^i:i£.s:ii.

Deze bijdrage bevat de beschrijvingen van cenigc soorten

,

behoorende tot de bovengenoemde famiiiën , waarmede mijne

verzameling is verrijkt geworden sedert het verschijnen mijner

ichthyologische bijdragen , tot die famiiiën betrekking hebbende.

Daaronder bevinden zich eenige species , welke ik met meer-

dere of mindere zekerheid als nieuw voor de wetenschap be-

schouw, zooals Apogon chrysotaema, Serranus Eunhardttï

,

Mesoprion chrysotaoiia , Caiopra nandoïdes , Scoi'paena poly-

Icpis , Lobotes microprion en Lelhrinus xanihotaenia.

Anderen dier soorten waren tot nog toe niet van den Indi-

schen Archipel bekend , zooals Mesoprion coeruleopunctaius

Blkr. , Helotes sexlineatus CV. , üpeneus barherinus CV. , Apis-

tus alatus CV., Dentex Blochii^WiV. , Chaetodon pictus Forsk.,

Caesio lunaris Ehr. en Carangoïdes fulvoguUaius Blkr.

Als twijfelachtige soorten beschouw ik Apogon macropterus

K. V. H. , Priacanthus japonicus CV. en Mesoprion boUonensis

Blkr.
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Van den ïmUschen Archipel reeds bekend waren Apogon wa-

cropterus K. v. H. , Mesoprion bottonensis Blkr. en Pentapiis

setosus CV. De laatstgenoemde soort , mij onlangs van Büli-

ton toegezonden door den heer Cuoockewit Hz. , vond ik dezer

dagen insgelijks te Batavia , zoodat ik de korte beschrijving

van GüviER Valencirnnes heb kunnen aanvullen , ook wat de

versche kleuren betreft.

Van alle bovengenoemde soorten heb ik korte beschrijvin-

gen ontworpen naar de mij beschikbare specimina , wat mij

niet overbodig scheen te zijn , zelfs met betrekking tot de reeds

elders min of meer bekend gemaakte species.

De kleuren , zooals zij zijn in verschen toestand , heb ik

hieronder opgegeven van Apogon chrysotaenia Blkr. , Apogon

macropterus K. v. H.?, Mesoprion chnjsotaenia Blkr., Catopra

nandoïdes Blkr. , Apistus alalus CV. , Lobotes microprion Blkr.

Penfapus sdosus CV. , Dentex Blockii Blkr. , Caesio lunaris Ehr.

en Carangoïdes fulvoguttalus Blkr.

Ten opzigte dier soorten valt nog het volgende aan te teekenen.

De ondor den naam van Apogon macropterus K. Vt \\. ?

beschrevene soort wijkt slechts van de beschrijving van CV.

af door van 2 tot 5 stralen meer in de aarsvin. Uit mijne

specimina blijkt, dat de getallen der aarsvinstralen bij deze

soort zeer aan verschillen onderhevig zijn, zoodat het gewaagd

schijnt, op een paar stralen meer of minder een soortelijk ver-

schil te gronden. De beschrijving der soort in de groote His-

toire naturelle des Poissons is overigens zoo kort , dat ik over

mogelijk bestaande verdere verschillen niet oordeelen kan.

De versche kleur des ligchaams is geelachtig doorschijnend
,

doch wordt roodachtig in wijngeest.

Bij Scorpaena pohjlepis Blkr. is de kop geheel beschubt en

zijn (bij alle mijne specimina) 11 rugdoornen aanwezig. Reeds

hierdoor onderscheidt zich deze soort van alle mij bekende

van Scorpaena. Cirri of huidlappen heb ik er niet kunnen

waarnemen, doch mijne specimina zijn allen klein, zoodat het

mogelijk is, dat zij in volwassen' leeftijd waarneembaar zijn.

Van het geslacht Lobotes bezit Ik thans , behalve Loboles
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erate €N. , Lohotes hexazona Tilkr. en Lobotes microprion Blkr.

Hoezeer deze beide iaatsfi^onüomdc soorten in habitus zeer van

Lobotes erale afwijken , hpb ik geene kenmerken bij ze kun-

nen vinden ,
gewigtig gpnocg om ze van Lobotes at te scheiden.—

Lobotes hexazona beschreef ik in mijne eerste Bijdrage tot de

kennis der ichlhyologische fauna van Borneo. Later ontwaarde

jk, dat deze soort reeds afgebeeld is onder den naam Coius

hinotatus in de lllustrations of Itidian Zoöloqy van Gray ea

ïÏAnDWicici!. Daar mij echter geene beschrijving van Coius bi-

notatus bekend en de geslachtsnaam Coius van Buchanan

Eamilton niet algemeen aangenomen is , schijnt er geene nood-

zakehjkheid te bestaan , den door mij voorgestelden naam te

veranderen.— Evenwel wijkt deze soort in zooverre af van de

geslachtskenmerken van Lobotes , door Cuvier opgegeven , dat

de rug- en aarsvinnen niet kunnen gezegd worden zich achter-

waarts te verlengen, terwijl ook de pracoperkeldoornen niet

bijzonder sterk zijn. Het valt echter in het oog, dat deze

kenmerken van te geringe waarde zijn als generische en hoog-

stens slechts kunnen dienen ter bepaling van soorten. Lobo-

tes microprion , dus genoecnd naar zijne kleine praeoperkel-

tanden , ontdekte ik onlangs te Batavia. In kleurverdeeling

heeft deze soort veel van Lobotes hexazona , doch zij verschilt

hiervan door meer zamengedrongen ligchaam , stomperen kop,

bijkans onzigtbare praeoperkeltandjes, grootere oogen , minder

uitstrekbare bovenkaak , tweekwabbige staartvin , minder be-

schubte vertikale vinnen, langere borstvinnen en andere ge-

tallen der vinstralen.

Pcntapns setosus CV. ontving ik eenigen tijd geleden van

Billilon. Dezer dagen vond ik ook 3 specimina dezer soort

te Batavia , waarnaar ik de versche kleuren opgeteekend heb.

Pentapus setosus CV. heeft in habitus en dentitie groote over-

eenkomst met mijne Eeterognathodon macrurus , doch verschilt

daarvan generisch door een straal meer in het kieuwvlies en

ongetand praeoperkel. Deze groote overeenkomst pleit er voor,

dat de plaatsing van Eeterognathodon en Pentapus m 2 ver-

schillende familiën , alleen gegrond op de aan- of afwezigheid
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van praeoperkeltanden, geen scherp oordeel kan doorstaan.

ïn mijne Bijdrage tot de kennis der Sparoïden van den In~

dischen Archipel heb ik als synonymen van Dentex tam-

hulus CV. vermeld den Sparus japonicus BI. Ik deed zulks

toen hoofdzakelijk op het gezag van den heer Valencien-

NES , welke die afbeelding van Sparus japonicus BI. voor

zeer gebrekkig verklaart en zulks op grond van een onder-

zoek van het oorspronkelijke exemplaar van Bloch. Intusschen

ontwaar ik , dat Sparus japonicus BI. in habitus en bandtee-

kening eene treffende gelijkenis heeft met mijne specimina

,

naar welke de hieronder volgende beschrijving van Dentex

BlocMi Blkr. genomen is , en ik kom daardoor tot het vermoe-

den , dat het exemplaar , den heer Valenciennes aangewezen

als het oorspronkelijke specimen van Blocu , niet dat is , naar

hetwelk do Sparus japonicus BI. is afgebeeld. Eene vergis-

sing ten deze tusschen de vele zeer op elkander gelijkende

Oost-Indische species van Dentex met muïlusachtigen habitus is i

zeer ligt mogelijk. In de bijzonderheden bezit overigens de i

afbeelding van Bloch talrijke onnaauwkeurigheden. Dentex

Blochii Blkr. is ten duidelijkste onderscheiden van Dentex tam-

bulus CV. door korter ligchaam , stomperen en meer bollen

kop , door 2 tot 4 hondslanden meer in de bovenkaak , lagere

onderoogkuilsbeenderen , enz.

De talrijke soorten van Lethrinus zijn door Cüvier in het

algemeen zoo gebrekkig gekenschetst , dat het moeijelijk is

,

daarnaar de soorten te bestemmen. Lethrinus xanlhotaenia

kan ik tot geene der mij bekende beschrijvingen terugbrengen.

Mijne beide specimina vertegenwoordigen blijkbaar den jeug-

digen leeftijd dezer soort en het zou wel mogelijk kunnen zijn ,

dat de geele bandteekening in lateren leeftijd verloren gaat en

de soort reeds tot eene der bekende behoort.

Mijne Carangoïdes fidvoguttatus is blijkbaar dezelfde soort

als Caranx fidvoguttatus CV. Caranx hajad Rüpp. welke ins-

gelijks tot dezelfde species schijnt te brengen te zijn heeft

,

naar de afbeelding te oordeelen, eene lagere doornachtige rug-

vin en minder bolie kruin.
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In teeken hier nog aan , dat mij uit ccne vergelijking van

eene vrij talrijke rei van spccimiiia van Mcsoprion unnuhris

CV. van vcrscliillcndcn lecltijd
,
gebleken is , dat mijne 3Jeso-

prion sanguineus den middelbaren en volwassen leeftijd voor-

stelt van Mesoprion annularis. De zwartachtigc geringde staart-

vlek gaat na den jeugdigen leeftijd verloren en do paarsach-

tige ligcliaamskleur wordt ligt rood.



DESCRIPTIONES SPECIERÜM DIAGNOSTICAE.

PERGOÏDEL

Apocjon chrysotaenia Blkr.

Apog. corpore oblongo compresso , altitudine 31. in ejus longitudine

,

latitndine 2i circiter in ejus altitudine ; capite 3.| in iongitudiue corporis,

longiore quam alto ; oculis diametro 3 fere in longitudine capitis ; linea

rostro-frontali declivi rectiuscula
;
praeoperculo rotundato denticulis valde

couspicuis ; squamis lateribns 25 p. m. in serie lougitudinali , 9 p. m. in

serie verticali ; linea laterali singulis squamis arborescente ; dorso elevato;

pinna dorsali spinosa radiosa Inimiliore , spina 3' spinis ceteris longiore
;

dorsali radiosa angulata leviter rotundata
;
pinnis pectoralibus et ventrali-

bus aequilongis , analem non attingentibus , 5 circiter in longitudine cor-

poris ; anali angulata leviter rotundata ; caudali emarginata 5 circiter in

longitudine corporis j colore corpore superne fuscescente-griseo , capite su-

perne profunde viridi ; ventre roseo ; dorso vittis 2 longitudinalibus pro-

fnnde olivaceis ; lateribns TÏttis 3 cepbalo-caudalibus aureis , superiorc

oculo-caudali , inferioribus maxillo-caudalibus
;
pinnis dorsali spinosa diliite

violacca , ceteris rubris.

B. 7. D. 7 - 1/9 vel 1/10. P. 1/12. V. 1/5. A. 2/8 vel 2/9. C. 17 et lat. brev,

Habit. Batavia , in mari.

Lougitudo speciminis unici 88'".

Apogon inacropterus K.v.H. ?

Apog. corpore oblongo compresso, altitudine Si ad Si in ejus longitu-

dine , latitudine 2i ad 3 in ejus altitudine ; capite 3|. ad Si in longitudine

corporis*; oculis diametro 3 ad 3i. in longitudine corporis; linea rostro-

frontali leviter concava ; rictu valde obliquo ; maxilla superiore infei'iore

breviore sub medio oculo desinente ; praeoperculo margine externo rotun-

dato denticulato , margine interno rectangulo glabro ; squamis lateribns 23

p. m. in serie lougitudinali; linea laterali simplice
;

pinna dorsali spi-

nosa radiosa multo humiliore , spinis gracilibus ,
2" ceteris longiore

,

1° 2' paulo breviore
;
pinna dorsali radiosa acuta, angulata, corpore hu-

miliore; pectoralibus analem attingentibus; ventralibus pectoralibus breviori-

bus spina ante pectorales inserta; anali longa margine inferiore rectius-

cula ; caudali mediocriter incisa , lobis acutis 4 ad 4-»- in longitudine cor-
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pori.s ; colore corpfnc liyaliiio vel (lavcsccntc; cauila ail basiu piunac cau-

d lil is niacula roliiiula nigra.

B. 7. D. G - 1/9 vel G- l/lO. 1\ 2/12. V. 1/5, A. 2/15 ad 2/18. C. 17 et

lat. brev.

SynoD. Apogon u lonfjuc anale CV. Poiss. II. p. 119?

Habit. Batavia, Padang , in mari.

Longitudo 11 spcciminum 55'" ad 75'".

Serranus Kunhardtii Blkr.

Scrran. corpore oblongo compresso , altitudine 4*. circiter in ejiis longi-

tudinc; capite acuto
3.J-

civcitei' in loiïgitudine corporis; altitudine capitis

l^in ejus longitudine; oculis diametro 4 iu longitudine capitis ; liuca rostro-

fronfali rectiuscnla ; maxilla supcriore squamis inconspicuis ; praeopercnlo

rotuudato ; margine posteriore dentibus valde conspicuis , margine inferi-

ore glabro ; operculo spinis 3 validisj suboperculo et iuteroperculo mar-

gine glabris ; squamis lateribus 80 p. m. in sei'ie longitudinali
;
piunis basi

squamosis et, venti-alibus exceptis , rotundatis; pectoralibus et caudali 5

ad 5J. in longitudine corporis; colore corpore rubescente fusco arenato;

pinnis rubescentibus ?, dorsali radiosa et anali postice fuscis.

B. 7. D. 11/16. P. 1/16? V. 1/5. A. 3/9. C. 17 et lat. brev.

Habit. Padang, Sumatrae occidentalis, in mari. (Dr. O. Kunhardt).

Longitudo specimiuis imici minus bene conservati 135'".

Mesóprion coeruleopunctatus Blkr.

I
Mesopr. corpore oblongo compresso , altitudine 2|. ad 3 in ejus longitu-

t dine ; capite 3i circiter in longitudine corporis 5 oculis diametro S-i. ad 44.

j

in longitudine capitis ; linea rostro-frontali declivi recta ; dentibus maxillis

I

conicis , maxilla inferiore mediocribus , maxilla superiore antice caninoï-

deis 6
5
praeopercnlo denticulis parte inferiore majoribus, margine posteriore

incisura profunda tuberculum conicum interopercularum recipiente ; oper-

I

culo spinis 2 planis ; dorso elevato ; squamis lateribns 45 ad 50 in serie

j
longitudinali

;
pinnis dorsali analique postice rotnndatis 5 dorsali spinosa

I

spina 1° ultimo breviore , 3* , 4^ et 5^ ceteris longioribus j spina anali 2

; spinis omnibns crassiore et longiore
;

pinnis pectoralibus et ventralibus

acutis , ventralibus radio 1» in filum breve producto
5

pectoralibus 3|. cir-

; citer , ventralibus ("absque filo) 5 ad 6 iu longitudine corporis ; caudali

Tix emarginata , 5 circiter in longitudine corporis ; colore corpore superne

I fuscescente inferne rubescente ; fronte et genis vittis pluribus transversis

et curvatis coeruleis ; macula lutea nigro cincta ad lineam lateralem sub

initio pinnae dorsi radiosae
;
junioribus corpore fascia dorso-pectorali ni-

gricante
; colorc pinnis ?
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B. 7. D. 10/16. P. 2/15. V, 1/5. A. 3/9. C. 17 et lat. brer.

Synon. Kalle Maee Euss. Corom. Fisli. I. p. 75. fig. 96.

Dlacope. coendeopunctatus CV. Poiss. II. p. 320.

Diacope a points bleus CV. Poiss. ibid.

Habit. Padang, in mari.

Longitudo 2 speciminiim 145'" et 220"'.

Mesoprion hottonensis Blkr.

Mesopr. corpore oblongo compresso , altitudine 3 et paulo in ejus lon-

gitudine ; capite 3|. circiter in longitudine corporis ; oculis diametro 4 in

longitudine capitis ; linea rostro-froutali declivi rectiuscula; dentibus ma-

xillis conicis , maxilla inferiorc mediocribus , maxilla superiore antice ca-

ninoideis 6 ;
pracoperciilo profunde inciso incisura tuberculum conicum in-

teropercularem recipiente ; operculo spinis 1 vel 2 planis ; squamis lateri-

bus 50 p. m. in serie longitudinali
;
pinnis dorsali analiqne rotundatis pau-

lo angulatis
;
pectoralibus et ventralibus acutis j caudali eraarginata lobis

acute rotundatis; pectoralibus 4 circiter, ventralibus 6, caudali 5 fere in:

longitudine corporis ; spinis dorsi 1" ultimo breviore ,
3' 4" et 5° ceteris

longioribus ; colore corpore superne fuscesceute-rubro inferne rubro ; dorso

vittis numerosis obliquis profundioribus
;
pinnis rubro-violaceis.

B. 7. D. 10/14 vel 10/15. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/3 vel 3/9. C. 17 et lat. brev.

Synon. Diacope hottonensis CV. Poiss. II. p. 328 ?

Diacope de Boutton CV. ibid. ?

Habit. Sumatra occidentalis , in mari.

Longitudo speciminis unici 245'".

Mesoprion chrysotaenia Blkr.

Mesopr. corpore oblongo compresso , altitudine 3^ circiter in ejus longi-

tudine , latitudine 2i fere in ejus altitudine ; capite SA circiter in longi-

tudine corporis; oculis diametro 4 in longitudine corporis; linea rostro-

frontali declivi rectiuscula; osse suborbitali oculi diametro bumiliore ; den-

tibus maxillaribus conicis , maxilla superiore parvis antice Caninis 2 mag-

nis , maxilla inferiore majoribus caninoïdeis alternantibus ; praeoperculo

mai-gine posteriore et angulo denticulato , margine posteriore incisura su-

perficiali subsemilunari ; operculo spinis 2 planis vix conspicuis ; dorso ele-

vato ; squamis lateribus 65 p. m. in serie longitudinali
;

pinnis dorsali

et anali postice angulatis ; dorsali spina l'' ultima breviore ,
3" et 4' ce-

teris longioribus
;

pectoralibus acutis 4 et paulo , ventralibus acutis 5| J-

circiter in longitudine corporis ; caudali subsemilunariter excisa , angulis s!

acuta, 4i- in longitudine corporis; colore corpore superne dilute coerules

cente , inferne margaritaceo ; rostro dilute violaceo ; dorso et lateribus faS'

ciis 7 vel 8 latis Tongitudinalibus rectis aureis
;

pinna dorsali hyalinO'
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albiiliv siipcrnc late iiiiroo limbiita
;

]>iiiniR pcctoralihus liyalino-llavcscciiti-

bus , maciihi nij^-ra supcrnc ad basiii ; vcntralihus flavo et alljo nebulatis;

anali et caiulali pulclirc flavo-anrcis.

B. 7. D. 10/15 vel lü/lG. P. *2/13. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C. 17 et lat. brev.

Habit. Batavia, in mari.

Longitudo speciminis unici 170'".

Helotes sexUneatus CV. Poiss. II, p. 112 tab. S6.

Helot. corpore oblongo compresso , altitudine 4^ in cjus longitudine
;

capitc convexo 5 fere in longitudine corporis ; linea rostro-frontali ante

oculos Gonvcxa ; oculis diametro 3 iii longitudine capitis ; osse suborbitali

denticulato ; rictu parvo ante oculos desinente ; iDraeoperculo rotundato
,

marginc libero toto denticulato; operculo spina gracili longa valida; squa-

mis latcribus 75 p. m. in serie longitudinali ; lineis dorsali et ventrali ro-

tundatis, dorsali ventrali convexiore
;

pinnis dorsali spinosa et radiosa

basi unitis, spinosa rotundata , spina 5» ccteris longiore li in altitudine

corporis, parte radiosa non convexa postice angulata; pectoralibus etven-

tralibus acutis
,

pectoralibus 7^ , ventralibus 6*. in longitudine corporis
;

anali leviter emarginata postice angulata, spina postica ceteris longiore sed

parte radiosa multo breviore; caudali leviter emarginata, angulis acuta 6

in longitudine corporis; colore corpore superne griseo-coerulescente , in-

terne argenteo ; macula scapulari ovali nigra ; lateribus fasciis 5 longitu-

dinalibus fuscis quarum 2 rostro-caudalibus
;
pinnis flavescentibus , dorsali

spinosa margine superiore late nigra , dorsali radiosa apice nigra ; caudali

postice nigro marginata.

B. G. D. 11 - 1/10 vel 11 - 1/11. P. 2/12. V. 1/5. A. 3/10 vel 3/11. C.

17 et lat. brev.

Synon. Therapon sexlineaius QG. Voyag. Freycin. tab. 60 fig. 1.

Esclave six lignes QG. ibid.

üélotes a six lignes CV. Poiss. III. p. 112.

Ilabit. Billiton , in mari.

Longitudo speciminis unici 198'".

Priacanthus japonicus CV. Poi.ss. III. p. tab. SO ?

Priacantb. corpore oblongo compresso , altitudine 3|- circiter in ejus lon-

gitudine ; capite 3i circiter in longitudine corporis ; oculis diametro 2^

circiter in longitudine capitis ; linea rostro-frontali ante oculos concavius-

cula ; ore simo rictu subverticali ; maxilla inferiore prominente
;
praeoper-

culo obtusangulo denticulato , angulo spina brevi inferne denticulata aper-

turam branchialem non attingente ; suboperculo et interoperculo margine

glabris; operculo spinis 2 parvis obtusis ; squamis lateribus 70 p. m. in

serie longitudinali; linea dorsali regulariter convexa; pinna dorsali ele-



172

vata spiua longissima ociili cliamctrum neqnante, parte radiosa pavtc spi-

nosa paulo altiore rotunclata
;
pinna ventrali spinam analem 1" superante,

spina 6 circiter in longitudine corporis; pinna caudali trnncata ; colore

corpore pinnisque profunde roseo ; pinnis dorsali , caudali et anali nigro

limbatis , ventralibus postice violaceis.

B. 6. D. 1Ö/13. P. 2/15. V. l/ö. A. 3/12. C. 16 et lat. brev.

Synon. Priacanthe du Japon CV. Poiss. III. p. tab. 50 ? Tenim. Schl.

Paun. Jap. Poiss. p. 20.?

Polypj'ion japonicus Langsd. ?

Habit. Siboglia, Sumatrae occideutalis, in mari (Dr. F. C. Schmitt_).

Longitiido speciminis unici 245'".

Catopra nandoïdes Blkr.

Catopr. corpore oblongo compresso , altitudine 2i circiter in cjus lon-

gitudine , latitudine 3 fere in ejus altitudine ; capite obtuso vix conTexo

Si ctrciter in longitudine corporis , aeque alto ac longo ; oculis diametro

4 in longitudine capitis ; rostro longitiidine ocnlum aequantc , non con-

A'exo ; maxillis aequalibus superiore protractili sub oculi limbo antcriore

dcsinentc ; dentibus maxillis pluriseriatis parvis antice serie extcrna ma-

joribus conicis , vomero parvis in thurmam oblongam transversain antice

in palato collocatis ; dentibus palatinis parvis utroque latere in vittnm

gracilem obliquam dispositis ; dentibus pterj-goïdeis granulosis in laminara

magnam lagcniformam collocatis ; denticulis suborbitalibus et praeopercu-

laribirs bene , interopercularibus vix conspicuis ; praeoperculo rectangulo

angulo rotundato ; squamis ctenoïdes ciliis minimis pluriseriatis parte basali

flabelliforme striatis, lateribus 25 p. m.inserie longitudinali, IGp. m. in serie

Tcrticali ; linea laterali singulis squamis tubulo simpllce notata , sub pin-

nae dorsalis radiosae parte posteriore interrupta et infra sub parte cjus

antcriore reincipiente
;

pinnis basi squamosis , dorsali et anali radiosis

angulatis caudalem attingentibus , dorsali spinosa spinis mediis ceteris lon-

gioribus , parte radiosa humiliore ; auali spina media ceteris longiore

;

pectoralibus obtusis ventralibus acutis longioribus 4^ in longitudine cor-

poris ; caudali rotundata 4|. ad 4\ in longitudine corporis ; colore corpore

pinnisque olivaceo-viridi.

B. 6. D. 14/16 vel 14/17. P. 2/14. Y. l/ó. A. 3/8 vel3/9. C. 14 et lat. brev.

Synon. Ikan Katoprak Mal. Batav.

Longitudo speciminis unici 169"'.

Upeneus barberinus CV. Poiss. III. p. 3-40.

üpen. corpore subelongato compresso , altitudine 4| circiter in ejus lon-

gitudine ; capite 4 in longitiidine corporis ; linea rostro-fronfcali superne

convexa inferne rectiuscula ; oculis diametro 4 ad 5-§. in capitis longitu-
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dinc • ossc sul)or!)ilali oculi diiimctro iiltiorc ; dcntibiis utnu]uc rnaxilla co-

nicis 20 ad 24
;

pracopcrciilo subrcctangiilo votiuidato ; opcrculo spina

unica; cirris inframaxillaribus opcrculi limbum postcriorcm nttinj,'cntibus

vel subattingcntibus ; squainis .lateiibas 30 p. m. in serie longitndiriali

;

pinnis A-cntralibus pectoralibus paulo longioribus ; caudali profunde incisa,

lobis acutis supcriorc longiore 4^ ad 5 in longitudine corporis ; colore

capite corporeque superne fuscescente-rnbro , lateribus rubro , ventre fla-

vo ; fascia cephalo-dorsali lata nigra sub fine pinnac dorsi 2" desincnte

;

cauda macula inagna rotunda nigra
;

pinnis rubris (dorsali 2" juniori-

bus basi nigra) ; anali transversim flavo lineata.

B. 3. D. 8-1/8 vol S-1/9. P. 2/15. V. 1/5. A. 2/6 vel 2/7. C. 15 ad 17

et lat. brcv.

Synon. Barben'n du cUtroit de JBouton Commers. Mscr.

AluUics barherinus Lacép. Poiss. II . p. 406. tab. fig. 3.

Alldie harherin Lace'p. ibid.

Mullus macronemus Lacép. ibid. p. 404 (junior).

Alulle macronhne Lacép. ib. p. 400.

Alidla aurijïannne Lacép. ib. p. 400.

Upe'néus barberin CV. Poiss. III. p. 340.

Upénéus a trait latêral CV. ib. p. 341. CV. Ecgu. anim. éd.

luxe Poiss. tab. 19. fig. 3.

Ilabit. Sumatra occidentalis , in mari.

Lougitudo 3 specimiuum 110'" ad 185'".

SCLEROPAREI.

Scorpaena polylepis Blkr.

Scorpaen. corpdre oblongo compresso , altitudine 4 circiter in ejus lon-

gitudine ; capite acuto 3 in longitudine corporis
;
genis operculisque totis

squamosis; oculis diametro 3 ad Si in longitudine capitis , diametro i

distautibus
; rostro acuto oculi diametro breviore ; maxilla inferiore supe-

riore longiore ; fossa suboculari fcre nulla; spinis capite omnibus retror-

smn spectantibus, utroque latere fronte et vertice 4 ad 6 , orbita 3, ros-

tro 1 5 suborbitalibus 2
,
praeoperculo 3 vel 4 , operculo 2 , osse scapulari

2 ; fimbriis cutaneis nullis conspicuis ; linea rostro-ventrali rectiuscula
;

squamis lateribus 35 p. m. in serie longitudinali
;

pinna dorsali spinis 1"

et penultima cetcris brevioribus, mediis ceteris longioribus corpore duplo

humilioribus
;
pinnis pectoralibus basi squamosis S| in longitudine corpo-

ris
; ventralibus et caudali 4|. in longitudine corporis ; colore corpore fusco

fusco profundiore transversim late et diffuse fasciato vel nebulato
;

pinnis

dorsali et anali fuscis postice fusco profundiore puuctatis
,
pectoralibus et

ventralibus viridi-fuscescentibus , caudali fuscescente , fusco profundiore

variegata.
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B. 7. D. 13/9. r. 2 + 5 divis. + 11 simplic. V. 1/5. A. 3/5 vel 3/^

C. 13 vel 15 et lat. brev.

Habit. Smnatra occidentalis , in mari.

Longitudo 1 1 speciminuni 40'" ad 58'".

Apistus alatus CV. Poiss. IV. p. 289.

Apist. corpore oblongo compresso , altitudine 4|. in ejus longitiuline
;

capite acuto 3i circiter in longitudiue corporis ; oculis approximatis dia-

metro 3i circiter in longitudine corporis; linea rostro-frontali declivi rec-

tiuscula; spiuis suborbitalibus 3, auterioribus 2 brevibus deorsum
, poste-

riorc elongata postrorsum spectantibus
;

praeoperculo spinis 3, superiore

inferioribus longiore; operculo spinis 2 j maxillis , superiore sub oculo de-

sinente , inferiore cirris 3 gracilibus oculo longioribus , cirro medio sym-

physali ; dcntibus maxillaribus , vomerinis et palatinis i^arvis ; squamis la-

tcribus conspicuis 40 p. m. in serie longitudinali
j
pinna dorsali spinis an-

ticis basi tantum unitis
;

partc radiosa rotundata parte spinosa altiore
;

pectoralibus elongatis caudalem attingentibus , radio libero analem sub-

attingente ; vcntralibus acutis analem non vel vix attingentibus ; caudali

rotundata 3i in longitudine corporis ; colore corpore superne griseo-roseo

inferne argenteo; pinna dorsali spinosa antice albescente postice nigerrima,

parte radiosa/ inferne albescente superne nigra ; pinnis pectoralibus antice

nigris postice viridi-fuscescentibus ; ventralibus albidis apicem versus fus-

cescentibus ; anali fascia lougitvidinali aureo-fusca, basi albida , margine in-

feriore fuscescente ; caudali basi albida fascia transversa rubro-fuscescente,

apice viridi-fusca.

B. 6. D. 15/9 vel 15/10. P, 11 -f 1 lib. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 12

et lat. brev.

Synon. Woorah minoo Euss. Corom. Fish. II. p. 45 fig. 160 B.

Apiste a hrigues pectorales CV. Poiss. IV. p. 289.

Sintoumbi Indig. Ponticer.

Habit. Batavia, in mari et in ostiis fluviorum.

Longitudo speciminis unici 52'".

SCIAENOÏDEL

Lobotes mieroprion Blkr.

Lobot. corpore oblongo compresso, altitudine 2^ ad 2» in ejus longitu-

dine , latitudine 3 vel 3 fere in ejus altitudine ; capite obtusiusculo 3-|- ad

3^ in longitudine corporis , aeque alto ac longo ; oculis diametro 2i in

longitudiue capitis ; linea rostro-frontali declivi rectiuscula supra oculos

leviter concava ; rostro oculi diametro breviore; osse suborbitali oculi dia-
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nctro duplo circiter liumiliorc ; maxilla supcriorc mcdiocritcr protractili

;

naxilla inferiorc siij)criorc vix longiorc iiifcnic pori.s coiispicuis nullis;

Icntibus raaxillaribus pluviscriatis, conicis, acutis, syraphysi paulo niiijoribus;

racopei'culo subrectangulo angulo rotundato
,

posticc ilcnticulis vix coq-

picuis ; dorso elevato valde convexo j squamis latcribus 45 p. m. in serie

ongitudinali
5

pinnis dorsali et anali postice obtusis leviter rotundatis
;

lorsali vix emarginata spinis 3", 4" et 5^ ccteris longioribus, altitudine dor-

|;alem radiosam acquantibus
;

pcctoralibus acutiusculis 4 in longitudine

l:orporis ; vcutralibus radio 1° in filum producto, filo analem attingcnte

;

knali spina 3" ccteris longiorc ; caudali emarginata lobis acutis 4i circiter

n longitudine corporis ; colorc corporc viridescentc fasciis transA'crsis 7

3. m. fuscescentibus, fascia 1' oculari ,
2" operculo-pectorali , 3" et 4° dor-

30-Tentralibus ,
5' dorso-anali ,

6° et 7" caudalibus
;

pinna dorsali fusces-

cente-viridi nebulata
;
pinnis ventralibus nigricantibus , ceteris viridescen-

tibus, caudali utroquc lobo fascia difFusa longitudinali fuscescentc.

B, 6. D. 10/10 vel 10/11, P. 2/12. V. 1/5. A. 3/10 vel 3/11. C. 17 et lat. brev.

Habit. Batavia , in mari.

Longitudo 2 speciminum 68'" et 75'".

SPAROÏDEI.

Pentapus setosus CV. Poiss. VI p. 200.

Pentap. corpore subelongato compresso , altitudine 4|. in longitudine

jcorporis absque filo caudali, latitndine li in ejus altitudine; capite 4|-

jin longitudine corporis absque filo caudali ; oculis diametro 3i in longi-

jtudine capitis ; linea rostro-frontali convexiuscula; vertice usque inter ocu-

flos squamoso j rostro alepidoto; maxillis aequalibus , superiore ante ocu-

lum desinente , dentibuspluriseriatisparvis aequalibus , antice caninis 4 cur-

rvatis verticalibus; maxilla inferiore dentibus postice uniseriatis conicis acutis

Icurvatis , antice pluriseriatis setaceis, caninis 2 conicis rectis promiuenti-

bus, inferno poroso poris 2 majoribus
;

praeopercnlo rotundato; squamis

; lateribus 60 p. m. in serie longitudinali ; linea laterali lineae dorsali valde

j
approximata

;
pinna dorsali spinis mediis ceteris longioribns

,
parte radiosa

j
angulata

;
pinnis pcctoralibus acutis ventralibus (absque filo^ longioribus;

ï ventralibus acutis radio 1° in filum analem attingentem producto; anali spi-

nis gracilibus postica ceteris longiore sed parte radiosa angulata breviore;

I

caudali semilunariter excisa lobis acutis superiore longiore in filum produc-

j
to ; colore corpore superne dilute violascente , lateribus fascia lata difFusa

' longitudinali lutea, inferne margaritaceo ; vitta maxillo-oculo-operculari

1
duplice coerulea et aurantiaca ; cauda ad bas in pinnae caudalis macula

j
rotunda fusca macula trigona coerulescente cincta; pinnis, dorsali hyalina

flavo marginata , caudali rosea , ceteris albido-roseis hijalinis.
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B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/3. C. 17 et lat. brev.

Synon. Pentapode a filet CV. Poiss. VI. p. 200.

Ucan Passir Mal. Bfitav.

Habit. Batavia 5 Billiton, in mari.

Longitudo 4 speciminum 110'" ad 157'" (absqiie filo caudalij.

Letlirinus xantliotaenia Blkr.

Lethrin. corpore oblongo compresso, altitudine 3^ in ejiis longitudine,

capite acuto 3». ad 3|. in longitudine corporis ; linea rostro-frontali con-

vexiuscula; oculis diametro 21- ad 3 in longitudine capitis , rostri longi-

tudini aequali; osse suborbitali oculi diametro humiliore; operculo spinis

2 dcbilibus ; maxillis aequalibus ; dentibns utraqvie maxilla caninis 4 par-

vis , lateralibns anticis conicis
,

posticis brevibus graniformibus ; squamis i

lateribus 50 p. m. in serie lougitudinali; pinnis dorsali et anali radiosis

obtusis, dorsali spinis 4", 5° et 6" ceteris longioribus; pectoralibus acutis

4.J , ventralibus 5 in longitudine corporis ; anali spinis medioci-ibus ; cau-

dali parum incisa lobis subacutis; colore corpore superne olivaceo-viridi

inferne flavescente, lateribus fasciis 5 ad 6 flavis vel aurantiacis longitu-

dinalibus ; membrana operculari rubra ; pinnis dorsali et caudali rubris

,

ceteris flavis.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/11. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 17 et lat. brev.

Habit. Sumatra occideutalis, in mari.

Longitudo 2 speciminum 75'" ad 86'".

Dentex Blochii Blkr.

Dent. corpore oblongo compresso , altitudine 4 ad 3|. in ejus longitudi-

ne ; latitudine 2^ ad 2 in ejus altitudine; capite obtuso convcxo 4 ad 4^

in longitudine corporis, vix longiore quam alto; oculis diametro 3 ad 3^'

in longitudine capitis; linea rostro-frontali convexa; osse suborbitali oculi

diametro junioribus duplo adultis minus duplo humiliore; rostrooculo paulo

breviore ; dentibus , maxilla superioi'e pluriseriatis serie externa majoribus

antice caninis conicis 8 vel 10, maxilla inferiore pluriseriatis caninis nul-

lis; praeoperculo squamis in series 3 dispositis ; squamis ciliatis lateribus

45 p. m. in serie longitudiuali ; pinna dorsali spinis gracilibus posterioribus 5

subaequalibus , spina longissima 2-| circiter in altitudine corporis , mem-

brana inter singulas spinas semilunariter emarginata, parte radiosa obtus-

angula rotundata ; pinnis pectoralibus acutis 4 ad 4 et paulo in longitudine

corporis; ventralibus acutis radio 1° in filum producto cum filo tarnen

pectoralibus brevioribus ; anali spinis gracilibus 3' ceteris longiore sed ra-

diis breviore
, parte radiosa postice acutangula ; caudali profunde excisa

lobis acutis superiore longiore 4 circiter in longitudine corporis interdum

liliforme producto ; colore corpore pulclire violaceo-rubro ; lateribus fasciis
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ii(iii;itudiiialibus aurcis 7 vel 8; macula operculari ferriiginea; pinna dor-

KiUi rosea flavo limbata ,
pectoralibus roscis , ventralibus et anali albis

medio flavis , caudali rubra.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/16. V. 1/5. A. 3/7vcl3/S.C. 17et lat. brev.

Synon. Spams. japonicus BI. Ausl. Fische tab. 277 fig. 1.

Japam'sche Br assem BI. ibid.

Spai-e du Japon BI. ibid.

Ikan Passir, Ikan Bidji naJigha et Ikan Gurisi mejrah Mal. Bat.

Habit. Batavia , in mari.

Longitudo 7 speciminum 90'" ad 135'".

MAENOIDEÏ.

Caesio lunaris Elir. CV. Poiss. Vi. p. 832.

Caes. corpore oblougo comprcsso , altitudine 3|. circiter in ejus longitu-

dine, latitudine 2|. circiter in ejus altitudine; capite subacuto 4§. circiter

in longitudine corporis , paulo longiore quam alto; linea rostro-frontali

concava; oculis diametro 3^ in longitudine capitis; maxilla superiore

mediocriter protractili ; maxilla superiore postice angulata sub anteri-

ore oculi parte desinente ; praeoperculo snbrectangulo angiilo rotundato

,

margine posteriore denticulato ; dorso elevato ventre convexiore ; squamis

lateribus 55 p. m. in serie longitudinali ; pinna dorsali tota fere squamosa

antice elevata angulata postice humili , spinis gracilibus 3' , 4' et 5" ce-

iteris longioribus
;

pinnis pectoralibus acutis 4, ventralibus aciitis 6^ cir-

citer in longitudine corporis; anali spina media 1' et S" longiore et cras-

ïsiore; caudali profunde ineisa lobis acutis 4 et paulo in longitudine cor-

iporis; colore corpore superne coeruleo inferne roseo et argeuteo ; pinnis

! dorsali violacea, pectoralibus roseis supra basi macula nigra; ventrali-

bus et anali roseis ; caudali coerulescente apicibus nigra.

B. 6. D. 10/14 vel 10/15. P. 2/19. V. 1/5. A. 3/11 vel 3/12. C. 17 et

lat. brev.

Synon. Caesio a croissant CV. Poiss. VI p. 332. Less. Voyage Co-

qiiille Zool. II. p. 186 Poiss. tab. 34.

Wackum lauwd De Vlaming Ree. Ko. 38.

Wackum mare Benard Poiss. Mol. tab. 32 fig. l74.

Ikan Pisang-pisang Mal. Batav-

Habit, Batavia , in mari.

Longitiido speciminis unici 172'".

GHAETODONTOibEI.

Chaetodon pictus Forsk. Descr. anim. p. 63 No. 92. GV.

Poiss. VII. 42.

Chaet. corpore disciformi , diametro dorso-ventvali 2 in ejus longitudine
;

II. 12



capite 3.| in longitudine corporis , altiore qiiam longo ; oculis diametro 3

circitcr in longitudine capitis ; linea rostro-dursali ante oculos valde con-

Cciva, linea rostro veutrali vix longiore ; squamis lateribus 28 p. m. in

serie longitudinali; pinnis dorsali et anali rotundatis , dorsali spinis me-

diis spinis posticis vix longioribiis
;

pectoralibus ventralibus vix longiori-

bus , capite vix brevioribus; colore corpore pinnisque flaveseente , fascia

oculari nigra ; lateribns striis fuscescentibus divergentibus superioribus

iidscendentibus inferioribus descendentibus ; pinna dorsi radiosa fascia lata

nigricante in caudam et analem radiosam descendente; dorsali et anali

radiosis postice nigro et flavo marginatis ; caudali prope basin vitta ver-

ticali semilunari nigra.

B. 6. D. 13/25 vel 13/26. P. 2/13 vel 2/14. V. 1/5. A. 3/21. C. 17 et

lat. brev.

Synon. Klein Miss. IV. tab. 9 fig. 2?

Painah Euss. Corom. Fisb. I. tab. 87 Cvarietas),

Chélodon peint CV. Poiss. VII. 42.

Chaetodon decussatus CV. ib. 41.

Chétodon croisê CV. ib.

Taraié Indig. Ponticer.

llabit. Snmatra occidentalis , in mari.

Lnugitudo speciminis unici jiivenilis 66"',

SGOMBEROÏDEÏ.

Carmigoïdes fulvoguttatiis Blkr.

Caraug. corpore oblongo compresso, altitudine Si circiter in ejws longi-

tudine , latitudine 3 in ejus altitudine j capite obtuso convexe 4 in longi-

tudine corporis, vix vel non longiore quam alto ; vertice elevato convexoj

linea rostro-frontali valde declivi convexiuscnla j ociilis in medio capite

sitis diametro 4 in longitudine capitis , diametro .|- a linea frontali remo-

tis ; osse suborbitali angulo oris altitudine
1
J in oculi diametro ; ros-

tro oculo longiore ; maxillis aequalibus , dentibus aequalibus bene con-

spicuis ; maxilla superiore deorsum valde protractili , ante oculum desi-

nente ; dorso elevato convexo ; linea ventrali obtusangula linea dorsali

multo liumiliore
;
genis , operculis superne et triangulis pectoralibus late-

ralibus superne squamosis ,- triangulis pectoralibus lateralibus inferne etin-

feriore totis alepidotis ; linea laterali usque sub initio dimidii posterioris

pinnae dorsalis radiosae curvata , ciirvatura valde aperta
, postice scutis

armatis 15 p. m. sub radiis posticis pinnae dorsalis incipientibus, latissimis

18 circiter in altitudine corporis; carinis caudalibus lateralibus conspicuis;

pinnis acutis radio nuUo in filum producto , verticalibus valde squamosisj

dorsali spinosa altitudine 3 et paulo in altitudine corporis , dorsali 2° an-
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acutii corpore paulo plus duplo et antili [(uuId liuriuliorc
;

pcctorali-

falciilis ca[iitc loii^^iüribu.s ; vcntralibus acutin capitc plus duplo brevi-

,hh; spiiiis aualibus purvis postoriorc paulo longioro ; caudali lobis ac-

I

ipiiilibus acutis 4J circitei' in loiigitudino corporisj colorc corporc supcrno

cocrulcsccnto inferno argcntco ; lutcribus mnculis rotundis sparsis auran-

tiacis ;
]iiniii3 dorsali spinosa nyalina flavo iiiargiiiata , dorsali radiosa liy-

aliua antico et marginc supcrioro flava ; caudali flavcscentc
;

pcctoralibus

hyalinis ; vcntralibus et anali margaritaceia ; anali albo limbata.

13. 7. D. 1 procumb. sub cutc occult. + 7- 1 - 1/28 vel 1/29. P. 2/1',».

V. 1/5. A. 2-1/24 vel 2-1/25. C. 17 et lat. brev.

Syuou. Scomber fuU'or/ullatus Forsk.

Caranx bai/ad Küpp. Atl. E. N. A. F. Jl. M. tab. 2D fig. 5?

Carunx fulvoguttatus CV. P.oiss. IX. p. 57i

Caranx a tarhes fauves CV. Poiss. ibid.

Goezz Arab.

Ilcan Kuwch Mal. Batav,

Jlabit. Batavia , in mari.

Longitiido spccimiiiis uuici 331'".



BERIGTËN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Aardbeving in Padang.

In de Javasche Courant van 12 April 1851 komt volgend

berigt voor. ,,In den avond van den 14den Maart 1851, om-

„ streeks kwart over zeven ure , werden te Painan , hoofd-

„ plaats der zuidelijke afdeeling van de residentie Padang, vrij

,, hevige aardschuddingen waargenomen. De beweging heeft

„drie minuten geduurd, zonder, zooals bij gewone aardbe-

„ vingen wordt bespeurd , van onderaardsch gedruisch vooraf-

„ gegaan te zijn. De schudding was gelijk die , welke men

„ aan boord bij eene hooge deining ontwaart. De thermome-

„ ter teekende 76° Fahr.

„Tegen den morgen van den ISden Maart 1851 werden,

„ omstreeks vier ure , dergelijke aardschuddingen bespeurd

,

„ doch in minderen graad. Eet weder was buitengewoon stil,

„ met betrokkene lucht."

Aardbeving te Batavia.

Den Men Mei 1851 omstreeks 8^/2 uur in den namiddag

zijn te Batavia eenige ligte schokken van aardbeving waar-

genomen. De beweging scheen horizontaal te zijn en hield

slechts eenige sekonden aan.
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Voorkomen van DuhheUpaalh (Kalkspaath) in de

PrcaiKjer regentschappen.

Tusschen Tjandjoer en Bandong, in de nabijheid van paal

101 , 102 en 103 loopt de groote postweg tusschen een heu-

jVelachtig terrein van kaikbcrgen , die wel verdienen naauw-

llceurig onderzocht te worden.

De voornaamste kalkbergen zijn de Goenoeng Pandjanna
,

G. Tandjong , G. Missigü , G. Pawon , G. Karang parenten,

G. Boeha , G. Pende , G. Boedarenat , G. Pangalan , G. Tjü

tjilengka , G. Babeassan en G. Eawoe.

Geene duidelijke laagsgewijze orde neemt men bij deze kalk-

bergen waar; zij zijn eene ophooping van , dikwijls bijna lood-

regt, op elkander gestapelde en op de wonderlijkste wijze

gekloofde kalkrotsen en bestaan uit eenen zeer digten kalk-

steen van meestal graauwachtig witte soms ook geheel witte

kleur en onderscheiden zich daardoor duidelijk van de meer

mergelachtige kalkaarde , waaruit het geheele terrein aldaar

bestaat.

In de kloven dezer kalkbergen vindt men eene menigte van

ï Stalaktiten en helder gekristalliseerde Kalkspaaih.

\
Deze laatste volgens de ligging des bladdoorgangs gespleten

'i zijnde, geeft een' stompen rhomboëder , welke, wanneer

hij doorschijnend en kristalhelder is , het licht dubbel breekt

en met alle eigenschappen van den dubbelspaath overeenkomt.

! De Goenoeng Paranten is rijk aau dit mineraal.

Van bovengenoemde kalkbergen zijn nog merkwaardig; de

? Goenoeng Missigü , door zijne petrefakten ; de Goenoeng Pan-

galan door eenige holen, waarin ik tijdens mijn verblijf aldaar

in September 1844, hoezeer te vergeefs naar petrefakten ge-

^
zocht heb , en de Goenoeng Pandjanna met zijne vogelnest-

j
klippen.

Maikr.
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Over Goud op Java.

In het Ile boek van het gedrukte gedeelte mijner Algemeens t\

geschiedenis van Java , voorkomende in het Ile deel van het

tijdschrift „Indisch Archief" bladz. 487 , is aangegeven , dat de

Soendanezen in 1^22 goud wisten te graven, in het westeUjke

deel van Java. De bron waaruit deze vermelding ontleend is,

is „Joao de Barros, Decadas de Asia, Lisboa, folio 1628;"

(staatszuchtige scheepstogten en krijgsbedrijven , ter handhaving

van der Portugezen opperbestuur in Oost-Indie , door Don Lo- |

PO VAZ DE Samp^to , gedaan in het jaar 1526). De vertaling
j

der aangehaalde plaats luidt aldus : „Naar het westen (van i

„ Java) , daar het aan het eiland Sumatra nadert, is tusschen

„beiden een smal water, tien of twaalf mijlen lang, zijnde dat,

„ hetgeen den naam van Boqueron van Sanda voert. Op het

„uitkomen dezer engte, aan den oostkant, hgt het eiland Ba-

„ car , waar men zegt, éntyeel goud gevonden wordt; dit goiid

„is van zeven quilaten".

De quilate goud, zoo als die thans berekend wordt, is:

in neder Peru en Bolivia , 23 {

„ MexiliOy 21 j per onza d'oro :

„ Spanje , 20—21 \ (gouden mat

)

„ Chili 18, 19, tot . . 19|[

Gemiddeld 21 a 30^ per onza van /40

Eoll. Cour.

De quilate goud heeft in Peru tegenwoordig eene waarde =: 5,5|

a6 Realos van 8 per piaster, of 31,9 cent Holl. ; en 38,2 duit

Ind. - Zoodat dit Java's goud eene waarde zoude hebben van

:

a5 Eealos per quilate =35 quil. a 31,9 =/n,16.5 of /33,49.5 per onza.

"h^l dd. dd. dd. =38,5 dd. „ 31,9 =ƒ 12,28.1 „ ƒ 36,84.4 dito.

a6 dd. dd. dd. =42 dd. „ 31,9 =ƒ 13,39.8 „ ƒ40,19.4 dito.

gerekend 7 quil. per onza van Mexiko of per derde van een

gouden mat, die gewoonlijk meer dan 9,5 tiende zuiver goud

bevat , en in het vaderland der piasters onderscheidene waarde
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iiccft, ais: in Zuid Amerika: Guayaquil =: 10 piasters per onza.

Valparaüo s 17i— {; dilo , de piasier

[gerekend van 8 Realos , of /^2.53 Holl.

Deze berekening is , op Java , bij een' gemiddelden koers

van fS9: per tliaii Borneo's goud, /"ÖT: — fTóM en /" 80,39

per üiail voor Javas goud , volgens de boven aangehaalde hoe-

danigheid.

Het eiland Macar, waar, van hier spraak is , maakt tegen-

woordig het voorgebergte uit', Nikolaas-punt genaamd, op éen

hoek van Straat-Soenda. Het is mij niet bekend , dat hier ooit

een onderzoek is in het werk gesteld , tijdens de Europesche

vestiging op Java. Eerst onder het bestuur van den Gouver-

neur Generaal Hendrik Zwaardecroon begon men zulks op den

berg Parang
,

(in het zuidwestelijke deel van Kraioang), waar

men eene goudmijn meende ontdekt te hebben. Een gedeelte

van den berggrond werd in 1723 door buskruid losgemaakt

;

maar de moeite en onkosten werden niet beloond , of wel de

staatkunde verzette zich tegen verder onderzoek. Op eene rots-

klomp nabij den berg, werd het opschrift gegraveerd : „1723,

den 23sten Junij." — Onder het bestuur van dezen opperland-

yoogd , begon men ook in 1721 parelvisscherijen in de Segara-

anakan baai.

J. Hagfman JCz.

Soerabaja, 30 Maart 1851,

Uitgestrektheid der Kolenlagen van Riam en

Pengaron (Oranje Nassau).

Bij brief van den algemeenen sekretaris van den 5den Mei

jl. is der Natuurkundige Vereeniging , namens het gouverne-
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ment, de volgende mededeeling gedaan, ontleend aaneenberigt

van den resident van de Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo.

„Het is mij dezer dagen gebleken, dat de kolenlagen van

Riam en Oranje Nassau zich uitstrekken tot in de nabijheid

van Martajjoera, ja weliigt nog verder. Bij het maken der

diamantputten aan den voet der heuvelen van den Goenoeng La-

wak, heeft men deze lagen herhaaldelijk aangetroffen, en heb

ik onlangs eene kleine hoeveelheid kolen van daar ontvangen.

„ Het zou niet onbelangrijk zijn , een naauwkeurig onder-

zoek te doen instellen nopens de uitgestrektheid van deze ko-

lenlagen , alsmede nopens de plaats, welke bij eene eventuele

nieuwe ontginnig het meest geschikt zoude zijn voor eene voor-

deelige en gemakkelijke exploitatie en afvoer."

Lood en Koper van Sumatra.

Door vriendelijke tusschenkomst van den heer H. W. Schwa-

NENFELD, is de Tedaktie in het bezit gesteld van twee mineralen

afkomstig van het eiland Sumatra , waarvan het eene gevon-

den is in de YAW Kottas en nagenoeg geheel uitzuiver zwavel-

lood bestaat, terwijl het andere afkomstig van de XX Kottas,

gevormd is uit twee koperertsen , namelijk malachiet en ko-

perlazuur.

Met belangstelling ziet zij nadere berigten aangaande de hoe-

veelheid en het voorkomen dezer voor den handel en nijver-

heid zoo gewigtige metalen te gemoet.

Weltevreden 8 April 1851.

Getah pertjah in Palembang ^ als artikel

van industrie.

De Redaktie geeft gaarne eene plaats in het Tijdschrift der
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VCreeniging aan het hieronder volgende e\lrakt, waaruil blijkt,

dat gegronde hoop bestaat , dat de getah pertjah van Pahm-

hang een belangrijk artikel van industrie zal worden. De Re-

daktie heeft deze bijdrage te danken aan de welwillendheid

van het gouvernement.

Exlrakt uit het rapport van den luitenant kolonel A. Meis ,

aan Z. H. den generaal der infanterie, kommandant van het

Indisch leger, gedagteekend Palembang 24 Oktober 1850 La. A.

Bij de onvangst van den last, om te onderzoeken, of, en

zoo ja , lot welken prijs velddesschen ten behoeve van het le-

c;er, van Palembangsche getah pertja vervaardigd zouden kun-

nen worden , heb ik mij beijverd onmiddelijk aan de zaak ge-

volg te geven.

Volgens den rijksbestierder zouden de divisien Boessi ilir

,

Lematang ilir , Boessi oeloe , Ratvas en Hiran Banjoeassin

den boom bezitten, welke de getah pertja oplevert en alhier

balejii genoemd wordt ; vroeger genomene proeven echter zou-

den tot de gevolgtrekking leiden , dat deze getah niet ge-

schikt is , om in het Palembangsche als artikel van uitvoer te

kunnen dienen.

Eene in 1849 tusschen de faktorij der Nederlandsche Han-

delmaatschappij en haren agent alhier gevoerde en mij wel-

willend medegedeelde briefwissehng , bevestigde dit gevoelen.

In den aanvang van dat jaar schreef haar toenmalige agent:

„ ïot mijn bijzonder leedwezen zie ik mij verpligt me-

de te deelen , dat mijne pogingen en aanbiedingen tot ver-

krijging van eenige hoeveelheid getah pertja tot nog toe zon-

ij der eenig gevolg zijn gebleven , daar de inlander maar niet te

' bewegen is , om zelfs tot f 25 specie per pikol die getah

te leveren."
il

• „Vooreerst wordt door hen aangegeven de moeijelijkheid

in het verkrijgen der getah ; ten tweede , het weinige dat een

geheele boom oplevert , wordende dit op niet meer dan ge-

middeld 10 kattis begroot , en ten derde , omdat de honigbij

bij voorkeur van den balamboom gebruikt maakt , om was

en honig te verzamelen , zoodat de inlander niet geneigd
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is , om door omkapping der balamboomen, dit nuttig insekt te

verjagen, en daardoor gevaar te loopen van zijn kostbaar pro-j

dukt te verliezen."

„ Van deze plaats is tot nog toe geen enkele pikol ge-

tah pertja uitgevoerd ; tot het tegenovergestelde gevoelen heelt

welhgt geleid de omstandigheid , dat met de aan zee gelegene

distrikten in het rijk van Djambi door kleinere Singapoorsche

vaartuigen handel wordt gedreven , en dus die getah van daar

kan zijn uitgevoerd."

Bij een nader onderzoek is mij door met de binnenlanden

wel bekende personen verzekerd , dat de balamboom tot geen

bekend nuttig einde dient, en dat ook de bijen door om-

kapping dier boomen niets zouden verliezen, dat het vellen de-

zer boomsoort om geene reden behoeft nagelaten te worden

;

dat er ook wel eene zekere hoeveelheid van in de bosschen

aanwezig is , maar dat het volk onervaren is in de verkrij-

ging van de meest mogelijke hoeveelheid getah uit een' stam

,

en daarbij te traag is om moeite te doen, ter behaling van

eenig gewin , waartoe het , in den aanvang althans , niet dan

door dwang te bewegen is ; en eindelijk, dat de teleurgestelde

verwachting van eenige spekul anten , die de getah pertja met

de wel eenigzins overeenkomstige , doch veel minder deugdza-

me getah tneleboemj vermengd als zuivere getah pertja aan de

markt bragten , de inzameling en afvoer van dit produkt ge-

heel heeft doen te niet gaan.

In de traagheid der bevolking en in haren afkeer om zich

op nieuwe takken van industrie toe te leggen , is dan ook een

groot bezwaar gelegen , om van de Palembangsche getah per-

tja eenig nut te trekken.

Om niet op de bekende klip schipbreuk te lijden , en het

gewigt beseffende van den aanmaak van veldflesschen van ge-

tah pertja binnen onze eigene bezittingen , zoo wel met het

oog op de vele voordeelen , welke deze soort van veldflesch

boven de tot dusverre gebruikelijke soorten bezit , als op de

mogelijkheid, dat dit de aanleiding tot de ontwikkeling van een'

nieuwen en blijvenden tak van industrie voor Palembang kan we-
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zen , Iieb ik den weg ingeslagen, om de zaak voortcstcllen aan

een chinees, Tjoa. Djaklan genaamd, die zich door nijverheid

,

orde en biliijklieid aanbeveelt en het meeste te doen heeft in

de verwaardiging van lakwaren ; ik heb gezegd , dat hij

zonder tusschenkomst van het bestuur moet zorgen voor de

'aanschaffing van de grondstof; dat goed fabrijkaat en ecne

billijke prijs niet na zullen laten , om hem meerder bestellin-

gen van verschillenden aard , zoo wel door partikulieren , als

voor den lande, te bezorgen ; en met dezen persoon ben ik tot

het resultaat gekomen, dat hij aanneemt, de veldflesch van ge-

tali pertja te leveren tegen f 1 recepis het stuk. Ik heb hem

geene andere belofte gedaan als eene billijke vergoeding voor

zijne geringe onkosten, ingeval zijn werk niet mogt voldoen ,

en eene bestelling van minstens 1000 veldflesschen tegen den

bedongen prijs , als men er over voldaan zal zijn. Hij neemt

aan, 1000 stuks in twee maanden af te leveren, zoodra hij de

noodige grondstof te huis zal hebben.

Een punt waarop ik gelet heb, is, te zien, welk weerstands-

vermogen de veldflesch van getah pertja aan de zonnehitte

biedt ; de tot model gezondene flesch heb ik met de twee

hierbij gevoegde Palembangsche veldflesschen van des morgens

9 tot des middags 12 uur in de zonnestralen gehangen , met

het gevolg, dat de modelflesch er geheel tegen bestand was,

even als een van de hier vervaardigde veldflesschen , terwijl

de andere aan de eene zijde, in den omtrek van den hals ,

wat week en kleverig was geworden.

De modelflesch en de twee hier gemaakte flesschen heb ik

met zuiver drinkwater gevuld en na verloop van 24 uren be-

bevonden, dat het in alle drie de flesschen noch kleur noch

smaak had aangenomen.

Het gebrek, aan een der Palembangsche veldflesschen op-

gemerkt, van niet genoeg tegen de zonnehitte bestand te zijn,

is een gevolg van de mindere deugdzaamheid der getah, waaruit

zij vervaardigd is. De werkman heeft zich bij zijne eerste proeve

moeten vergenoegen met de getah, welke hij door verwerking

van eenige uit die stof vervaardigde voorwerpen heeft verkregen.
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Hij heeft echter reeds van verschillende plaatsen kleine hoe-

veelheden getah pertja ontboden, om nader alleen met de beste

soorten te werken en heeft iemand naar Singapore gezonden,

om zich daar met de bijzonderheden betreffende de kennis van

de grondstof, zoo wel als van de bewerking, bekend te maken.

Hij zal niet rusten vóór hij geheel geslaagd, is, waarom ik

gerust durf adviseren , hem den aanmaak eener aanmerkelijke

hoeveelheid op te dragen.

Ondersoek van de gomhars der Garcinia mangostana.

Op verzoek van den heer J. E. Teijsman te Buitenzorg heb

ik onderzocht of de gomhars, welke alhier uit de Garcinia man-

gostana vloeit, als geele verfstof in vergelijking konde staan

met de Guttegom, welke van de Garcinia cambogia verkregen

wordt. Het onderzoek der door de goedheid van bovengenoem-

den heer aan mij toegezondene hoeveelheid heeft de volgende

uitkomsten opgeleverd.

Uitwendig doet deze gomhars zich voor als schoone geeie

korrels, welke zeer gemakkelijk tot poeder te brengen zijn

;

op een platinabiik verhit, zwellen zij op onder verspreiding

van eenen duidelijken harsachtigen reuk , terwijl na de ver-

branding slechts een spoor van asch terug blijft. In wijngeest van

8 pCt. , in ether en in etherische oliën lost zij nagenoeg ge-

heel doch in vette oliën niet op. Verdunde zuren en alkaliën

oefenen geene werking op haar uit; door sterk salpeterzuur

wordt zij evenwel onder ontwikkeling van acidum nitrosum ont-

leed. Volgens eene door mij in het werk gestelde kwantita-

tieve bepahng bestaat zij op 100 deelen uit

:

Hars . . . . 92,000

Gom .... 6,740

Toevalhge verontreinigingen . 0,607

99,347

Verlies a ... 0,653

100,000
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Wal het fïcclklciirond vermogen dezer gomlinrs bclreft , zoo

moet zij beneden do in den handel voorkomende gultcgom

gesteld worden : hare kleur is niet zoo intensief geel als deze

laatstgenoemde terwijl yJj, met een Aveinig water bevochtigd,

zich niet zoo sterk en gemakkelijk afgeeft als dit met de giitte-

gom het geval is : buiten twijfel evenwel kan zij als geele kleur-

stof worden aangewend en was dus om deze reden wel eeno

korte vermelding waardig.

D. W. Kost van ToNNmGE^.

Wèllcvredcn 10 Maart 1851.

Lavefisberif/t van Dr. C. A. L. M. ScHWArtER.

De Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië heeft

een tweede gevoelig verlies geleden , door het haar ontvallea

van Dr. Sciiwaneu.

C. A. L. M. ScHWANER, Doktor in de wis en natuurkunde,

lid der Natuurkundige kommissie in Nederlandsch Indië , en diri-

gerend lid der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië,

werd geboren te Mannheim in het jaar 1817. Na zijne studiën in

Duitschland volbragfc en zich in betrekking gesteld te hebben

met 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden , werd

hij in 1841 benoemd tot lid der Natuurkundige Kommissie in

Nederlandsch Indië, en vertrok hij nog in hetzelfde jaar naar

Java. De weinig bekende natuurkundige rijkdommen van Bornco,

deden het Indische gouvernement besluiten Schwaner op te

dragen, het eiland Borneo in verschillende rigtingen te doorrei-

zen. Inderdaad , van deze , men mag gerustelijk zeggen

,

ontdekkingsreizen liet zich veel verwachten voor de uitbreiding

der geographische , geologische , mineralogische en zoölogische

kennis van dit uitgestrekte eiland. Na zich te Batavia en te

Buitenzorg tot deze belangrijke reis voorbereid te hebben.
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1847 , in welk jaar hij naar Java terugkeerde , om zijne we-

tenschappelijke verslagen uit te werken. Schwaner is de eerste

geweest, die de reis dwars door Borneo heeft volbragt (van

het rijk van Koetei naar Pontianak).

Na zijne verslagen het gouvernement ingediend te hebben,

werd hem in het laatst van 1850 , door het bestuur dezer ge-

westen op nieuw eene zending naar Zuidoostelijk Borneo op-

gedragen. In dien tijd trad hij in het huwelijk , een huwe-

lijk wat zoo spoedig door den onverbiddelijken dood werd

vernietigd. Op het punt om weder naar Borneo te vertrek-

ken, werd ScHWANER door hevige koortsen aangetast, welke

op den 30sten Maart 1851 te Batavia, een einde aan zijn le-

ven maakte.

ScHWANER is niet de voldoening ten deel gevallen , de vruch-

ten van zijne onvermoeide werkzaamheden tot openbare be-

kendheid te hebben zien komen. Zijne uitgebreide verslagen

bevinden zich allen in de archiven van het Indische Bestuur

en zullen waarschijnlijk, en zoo wij hopen spoedig, pu-

bliek gemaakt worden , waartoe de Natuurkundige Vereeni-

ging volgaarne de kolommen van haar tijdschrift beschikbaar

stelt.

Die verslagen bevatten gewis schatten van kennis betreffende

Borneo , welker openbaar wording wenschelijk is, vooral in den

tegenwoordigen tijd, nu de "aandacht, niet alleen der mannen van

wetenschap maar ook die der industriëlen in het moederland, zoo

zeer op Borneo''s rijkdommen gevestigd is. Eerst na de pubhek-

wording der resultaten van Schwaner's nasporingen zal men

dezen zoo jeugdig gestorven geleerde naar waarde kunnen

schatten en den omvang van het verhes erkennen, wat de

wetenschap in zijn verscheiden leed.

Wat hij voor de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch

Indië was, zij hier nog kortelijk aangestipt. Schwaner mag be-

schouwd worden als de voornaamste oprigter dier Vereeniging.

ïn eene vriendschappelijke bijeenkomst van verschillende te ^a-

tavia aanwezige beoefenaren der natuurkundige wetenschap-

i
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ipon, uitte hij hot eerst het gevoelen van de wcnschclijk-

jheid, dal dcrgchjke bijeenkomsten zich niet alleen dikwerf

j

mogten herhalen , maar dat daaraan een meer bepaald weten-

j
schappelijk karakter tnógt worden gegeven on een' band ge-

I

klonken worden tusschen de verschillende natuurkundigen in

Ncderlandsch Indi'c. Dit denkbeeld , hetwelk onmiddelijk alge-

mcenen bijval vond, riep weidrade Natuurkundige Vereeniging

iij het leven. ScnwANEu werd na hare oprigting tot President

verkozen en leidde de vergaderingen tot heleinde van 1850, als

wanneer zijn op handen zijnde vertrek naar Borneo het kiezen

van een' nieuwen President noodzakelijk maakte. Dat Schwa-

NKR dit tijdschrift met niet meer vruchten van zijne nasporin-

;

gen heeft versierd, is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat

alle schriftelijke arbeid, tot zijne wetenschappelijke zending be-

lickking hebbende , de eigendom is van het gouvernement

,

/oodat ScnwANER daarover niet ten behoeve van het tijdschrift

' mogt beschikken, zonder daartoe toestemming te hebben ver-

kregen.

Benoemingen.

Tot Birigerend Lid der Vereeniging.

S. H. De Laisge , Geographisch Ingenieur voor Nederlandsch

Indië.

Tot Geiüone Leden.

A. J. Andresen , Majoor der infanterie , kommandant der

troepen in westelijk Borneo, R. M. W. 4e kl.

S. L. Blankenburg, Offic. van gez. Ie kl. te Samarang.

Mr. A. G. Brouwer, te Batavia.

J. Hageman JCz., Ambtenaar te Soerabuja,
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Mr. D. W. J. C. Bahon Van Lfjnden , Resident van Timor

C. F. A. ScHNKiDER , Oflicicr van Gezondheid 3e kl. hij Z. M
Marine.

F. ScHMiTT, Offic. van gez. Ie kl. te Batavia.

Overleden.

Dr. C. A. L. M. Sciiwaner , Lid der Natuurkundige Koni-

missie in Nederlandscli Indie , vroeger President der Ver-

eeniging.
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VIERDE BIJDRAGE

TOT DE KENNIS DER

ICIITIIYOLOGISCHE FAUNA VAN BORNEO

MET BESCHRIJVING VAN EENIGE NIEUWE SOORTEN

VAN ZOETWATERVISSCHEN

I»r. P. BI^EE^KKR.

Eone vierde verzameling van zoetwatervisschen van Borneo,

mij door mijnen vriend den heer J. Wolff van Bandjermassing

toegezonden , lieeft mij in de gelegenheid gesteld, de kennis der

vischfauna van Borneo op nieuw met de korte beschrijvingen

van eenigo nog onbekende soorten te verrijken.

Deze verzameling bestaat uit 37 soorten , t. w.

* 1. Ambassis apogonoïdes Blkr.

i. „ Wolffii Blkr.

3. Corvina trachycephalus Blkr.

4. Polynemus longifilis CV.

5. Lobotes hexazona Blkr.

6. Anabas scandens CV.

7. Trichopus trichopterus CV.

S. Scatophagus argus CV.

* 9. Drepane longimana CV.

10. Toxotes jaculator CV.

//. Mastacembelus erythrotaenia Blkr.

12. Mugil borneënsis Blkr.

15, Gobius koJdus CV.

il 13
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14. Eleotris urophthalmus Blkr.

i5. „ melanosügma Blkr.

* 16. Wallago dinema Blkr.

17. Silurus apogon Blkr.

* ƒ5. ,, macronema Blkr.

* /5. „ hexapterus Blkr.

^ö. „ cryptopterus Blkr.

^/. Bagrus nemurus CV.
^' 9;2. ^, TFo^/y^i Blkr.

33. Pangasius macronema Blkr.

^ 34: „ r«os Blkr.

^ 23. Bagroïdes melapterus Blkr

26. Arius borneënsis Blkr.

""^ 27. Clarias pentaplerus Blkr.

* 28. Barbus Hoevenn Blkr.

* 29. Systomus bidu Blkr.

* 30. „ truncatus Blkr.

5"/. Capoeta microkpis Blkr,

5^. Leuciscus dusonensis Blkr.

.5^5. Belone caudimacula CV.

.54. Hemiramphus borneënsis Blkr,

oö. Rohita Hasseltii CV.

5^^. Engraidis melanochir Blkr.

o7. Achirotdes melanorhynchos Blkr.

Van deze soorten zijn de met een * geteekende , ten

getale van 14, nieuw voor de kennis der fauna van Borne

en ook allen, met uitzondering van Drepane longimana CV
voor zoo ver mij bekend is, nieuw voor de wetenschap.

Het aantal bekende vischspecies van Borneo stijgt daardoor

tot 93 welker opsomming ik hier laat volgen , met bijvoe-

ging , wat eenige species betreft , van de Maleische nameni

onder welke zij te Bandjermassing bekend zijn. Deze Malei-i

sche benamingen heb ik insgelijks aan de welwillendheid van

den heer Wolff te danken.

•/. Lafes nobilis CV»

1

y
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2. Ambassis Wolffii HIkr. =: Ikan linga hncja Mal.

J. ,, apogono'idcs IJlkr.

4. Catopra fasciala BIkr.

•>. Polynemus longifilis CV. — Ikan liamhing Mal.

(>. Plalijrcphnlns insidiutor BI.

7. OloUlhus bornc'cnsis IJlkr.

.V. Corvina trachi/cephalus BIkr.

</. „ iro////i Blkr.

/^A Lobotes hcxazona BIkr.

//. Anabas scandens CV.

/^. JJeloslorna Temminckii K. v. H.

^a. Osphromenus olfax Commcrs.

14. Trichopus trichopterus CV.

^0. „ striatus Blkr.

^ff. /?e/^a anabatoïdes Blkr.

^7. Ophicephahis striatus Blkr.

/5. „ pleurophthalnms Blkr.

/5. „ /wcm5 K. V. H.

W. „ micropelles K. v. H.

5/. Scatophagus argus CV. =; //can Kepper Mal.

2:2. Drepane longimana CV.

^o. Toxotes jaculator CV. =; //ran Sompit Mal.

24. Equula ensifera CV.

25. Amphacanthus marmoratus CV.

2tf. Mastacembelus erythrotaenia Blkr. ;=; 7/i'an Telong Mal.

27. Gobius kokias CV. = i/ia« Beloesoh Mal.

2«S. „ borneënsis BIkr.

25. Apocryptes macrolepis Blkr.

4Ö. „ changua CV.

o/. Periophthalmus borneënsis Blkr.

52. Boleophthalmus Boddaertii CV.

oJ. Eleotris urophthalmus Blkr.

04. „ melanostigma Blkr.

05. „ IFo/Z/ii BIkr.

otf. Philypnoïdcs surakartensis Blkr.

o7. ü/m^</ borneënsis Blkr, s //fa» Belnnakh MaL
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55. Ghjphisodon modestus M. Schl.

29<. „ unimaculatus CV.

40. Wallago dinema Blkr. =; Ikan Lais Mal»

-*'/. Silurus apogon Blkr. ;=! /Aa« XaÏ5 Mal.

42. ,, cryptopterus Blkr. — /fcaw Zrti*5 MaL

4^. 5, macronema Blkr. rJ iA:a?* -iaïs MaL

44. „ hexapterus Blkr. ;=; /A'aw Zaï5 poe^i Mal.

45. Bagrus nemurus CV. — //mti Singirian katjcmg MaL

4^. „ Wolffii Blkr. == /Aan Singirian katjang MaL

47. Bagroïdes melapterus Blkr.

45. Pangasius macronema Blkr. =3 7A;fm lijos tjoring MaL

45. ,, r/o5 Blkr. =3 /ton /?«os tjoring Mal.

5(). Ketengus typus Blkr.

o/. Jnw5 borneënsis Blkr. =; //caw Gangoet MaL

5^. Clarias punctatus CV.

<55. „ pentapterus Blkr.

^4. Barhus melanopterus Blkr.

55'. V Hoevenii Blkr.

5ff. „ ? kalopterus Blkr.

^7. Systomus truncatus Blkr.

55, „ microlepis Blkr-

55. ,, 5w/?i Blkr. s //<;an Bodoe boeloe MaL

oö. Capoeta microlepis Blkr.

^/. Dangila spilurus Blkr.

^5. i?oA2to HasseUii CV.

6'J. 5, vïtoto CV.

cj4. Leuciscus kalochroma Blkr,

^5. „ dusonensis Blkr.

ö^, „ uranoscopus Blkr.

ff7. Belone caudimacula CVo ;=i //m» Djolong djolong MaL

65. Hemiramphus borneënsis Blkr. =; /Aan Dandoelang MaL

o5. Panchax melanotopterus Blkr.

7ö. Lucioccphaïus pulcher Blkr.

7/. Aperioptus piclorius Richards.

7^. Pellona Grayana CV. ?

75. Clupeoïdes borneënsis Blkr:
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7^. Alausa tolt CV.

7!>. Engraulis crocodilus BIkr. =^ I/ian Piriiuj pirimj \\.>\

70. „ mclanochir HIkr. =: Ikan Piriiuj pirirtfj. M;tl.

77. Coïlia borneënsis BIkr.

7S. Osfeoglossum formosum M. Schl.

79. Solen ommnUira Richards.

80. Achiro'kles mclanorhynchos BIkr. =: Ilcan Lidoh Mal.

Hl. Plagusia micrnlepis BIkr. =: Ikan IJddli Mal.

S3. OphiKnis /ii/psclop(eriis BIkr.

83. Muraena bullala Richards.

84. Tetrabranchus microphlhalmns BIkr.

8ö, Tetraödon potamophilus BIkr.

86. „ modcstus BIkr.

87. ,, naritus Richards.

S8. Triacanthus Russellii BIkr. =; Triacanthus biacuhnlas Benn

Cant. etc. (nee BI. Cuv.)

89. Syngnathus boaja BIkr.

90. Sphyrna Blochü M. H.

5/. Pteroplatea micrura M. H.

92. AmpMoxus Belcheri Gray.

Ten opzigte der hieronder beschrevene soorten is nog het

volgende aan te teekonen.

Ambassis apogonotdes BIkr. noem ik aldus naar do grootc

overeenkomst van den habitus dezer soort met dien van Apo-

gon thermalis CV. van Batavia , hoezeer de soort zonder den

minsten twijfel tot Ambassis behoort.

Van Corvina trachycephalus BIkr. , vroeger naar een zeer

dcfckt exemplaar beschreven , heb ik naar nog twee nieuw

ontvangene en beter bewaarde specimina eene nieuwe diagnose

gegeven. Ik ontwaar dat in den goed bewaarden toestand

de beenige ribben van den kop weinig duidelijk zijn, zijnde

die onder de huid en schubben grootendeels verborgen , zoodat

de benaming trachycephalus niet geheel juist gekozen is.

Eleotris urophthalmus BIkr. heeft in habitus veel van Phi-

lypnus ophicephalus, tot zelfs de ronde vlek boven aan de ba-

sis der staartvin toe , doch behoort geheel tot Eleotris en heeft

ook eigene kleuren.
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De rijkdom van Borneo aan Siluroïden , vroeger reeds door

mij vermoed , bevestigt zich meer en meer , kennende ik tlians

reeds 14 soorten dier familie , allen in zoet water levende.

Van die soorten zijn de meesten zeer merkwaardige, en een

derzelve heeft mij zelfs genoopt er een nieuw geslacht van te

vormen. Dit nieuwe geslacht, hetwelk ik naar zijne groote

verwantschap met Bagrus , Bagroïdes noem , onderscheidt zich

van Bagrus en verwante geslachten, door de eigenaardigheden

van zijn tandenstelsel en door eene gladde kophuid. De ploeg-

beentanden zijn er namelijk korrelachtig en in eene enkele

groote halfeironde groep voor in het gehemelte geplaatst.

Van de bovenbedoelde 14 soorten van Borneosche zoetwater-

Siluroïden behooren er 5 tot het geslacht Silurus CV. {Süuri/s

en Wallago Blkr.). Mijne verzameling bevat thans reeds 11

soorten van Silurus CV. , t. w. 2 van Wallago en 9 van Si-

lurusBWiY. Deze zijn Wallago Mulleri Blkr. met 4 voeldraden

en Wallago dinema Blkr. met 2 voeldraden. De soorten van

Silurus laten zich op volgende wijze overzien.

SILÜRÜS Blkr.

ï. Cirri 4.

A. Pinna dorsalis radiis pluribus.

a. Oculi posteri.

aa. Cirri supramaxillares pinnae analis partem an-

teriorem aitingentes.

Silurus himaculatus BI.

hb. Cirri supramaxillares pinnam caudalem fere at-

tingentes.

Silurus macronema Blkr.

6. Oculi inferi.

Silurus hypophthalmus Blkr.

B. Pinna dorsalis radio unico filiformi.

a. Caput sexies in longitudine corporis. Cirri supra-

maxillares oculum attingentes.

Silurus micronema Blkr.

b. Caput nonies in longitudine corporis. Cirri supra-

maxillares pinnam analem attingentes.
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Silitnis mononema Blkr.

II. Cirri 2.

A. Piniia dorsalis radio unico filiformi. Maxilla info-

rior supcriorc brevior.

rt. Caput 7'/2 in longiludinc corporis. Cirri supra-

maxillares pinnam analcm atUngcntcs.

Süiinis bicirrhis CV.

b. Caput 6 circiter in longitudine corporis. Cirri su-

pramaxillarcs pinnas pcctorales vix allingentcs.

Silunis cryptopterus Blkr.

B. Pinna dorsalis nulla.

Silurus hexapterus Blkr.

III. Cirri nulli. Pinna dorsalis nulla.

Silurus apogon Blkr.

Bagrus Wolffii Blkr. noem ik aldus ter eere van den ver-

dienstelijken toezender. Deze soort is duidelijk onderschelden

van de bekende soorten van Bagrus, doordien de vetvin even

lang is als de aarsvin en de bovenkaaksdraden tot aan de staar-

vin reiken enz.

Clarias pentapterus Blkr. schijnt voor Borneo te zijn , wat

Clarias Nieuhofii CV. voor Java is. Beide soorten hebben

groote verwantschap met elkander, maar Clarias pentapterus

Blkr. onderscheidt zich voldoende van Clarias Nieuhofii CV.

niet alleen door zwarte kleur van ligchaam en vinnen , maar

ook door rankere vormen , langere en ongetande buikvindoor-

nen en kortere bovenkaaksdraden.

Wat de nieuwe soorten van Cijprinoïden betreft , deze

bezitten allen zulke duidelijke kenmerken , dat deze zich

gemakkelijk in woorden lieten terug geven. Slechts zij hier

aangestipt, dat ik den geslachtsnaam )S(/5?o>n?<5 geef aan die soor-

ten van Barbus welke geene voeldraden bezitten , en zulks in na-

volging van de heeren MacClelland en Valenciennes.



BESCEÏPTIÖNES SPECIERUM DIAGNOSTICAEe

PEKCOÏDEL

Ambassis apogonoïdes Blkr.

Ambass. corpore oblongo compresso , altitudine 3i circiter in ejus lon-

gitudine , latitudine 2i circiterin ejus altitudine ; capite apogonoïdeo, acuto,

S-i. circiter in longitudine corporis ; altitudine capitis 1a ad ]-|. in ejus

longitudine j linea frontali concava ; oculis diametro 31- circiter in longi-

tudine capitis ; orbitis denticulis nullis vel vix conspicuis ; maxillis subae-

qualibus superiore sub medio oculo desinente ; dentibus bene conspicuis
,

maxilla superiore caninis 4 parvis ; osse suborbitali
,
praeoperculo margine

inferiore et posteriore et margine interno vix denticulatis ; interoperculo

postice denticulato j dorso elevato ; linea dorsali rotundata linea ventrali

convexiore ; squamis lateribus 32 p. m. in serie longitudinali j linea late-

rali singulis squamis tubulo simplici notata , valde convexa , lineae dor-

sali approximata
;

pinnis dorsalibus basi unitis , spinosa radiosa altiore

,

spinis validis 2* ceteris longiore septies circiter in longitudine corporis
,

2 in altitudine corporis; doralis radiosa angulata; pectoralibus rotundatis et

ventralibus acutis radio 1° in filum breve producto subaequalibus, capite bre-

vioribus ; anali angulata spinis 3 crassis 2° et 3» radiis non brevioribus

spinae dorsi 2*° subaequalibus ; caudali profunde excisa, lobis (partim abrup-

tis) j colore corpore superne flavescente inferne argenteo
;

pinnis hyalinis

vel flavescentibus , dorsali spinosa apicem versus nigricante.

B. 6. D. 1 proc. + 7 - 1/10 vel 1/11. P. 1/14. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10

C. 17 et lat. brev.

Synon. Ikan Gaba gaba Mal. Bandjermass.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 88"'.,

Corvina trachycephalus Blkr. (diagnosis emendatajo

Corvin. corpore elongato compresso, altitudine 5i ad 6 in ejus longi-

tudine , latitudine 1|. ad li in ejus altitudine ,• capite obtuso convcxo sub

cute cristis osseis sulcato , 4|. ad 4|. in longitudine corporis ; altitudine

capitis li circiter , latitudine 2 circiter in ejus longitudine ; oculis dia-
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metro 4; ad ö iu longitudinc capitisj rostro rotundato convcxo oculo

paulo longiorc , ante os prominente; linea frontali Icviter concava j ma-

xilhi supcrioro infcrioro lóugiorc sub oculo desincnte ; maxillu infcriorc

infcrne poris 5; ore infcro , rictu horizontali ; dentibus maxillaribus bene

conspicuis
;
pracoperculo subscmicircularitcr rotundato marginem postcrio-

rcm versus cristis 4 spinacformibus ; linea dorsali rotundata linea ventrali

convexiore ; linea laterali convexa usque sub medio fcre pinnae dorsalis

radiosac curvata ; squamis lateribus 60 p. m. in serie longitudinali
;

pin-

na dorsali parte spinosa partc radiosa plus duplo brcviorc, spina 2' longis-

sima capite duplo circiter brcviorc
;
pinnis pcctoralibus 1| circiter in lon-

gitudino capitis ; ventralibus radio 1° in filum breve producto ; anali spina

2" 3 circiter in longitudine capitis ; caudali rhomboidea acuta 4^ circiter

in longitudine corporis; colore corpore superne griseo inferne flavcsccntc;

- pinnis dorsali 1' nigricante arenata ; ventralibus aurantiacis , ceteris flaves-

centibus partim. et dilute fusco arenatis.

B. 7. D. 8-1/24 ad 1/27. P. 2/16. V. 1/5. A. 2/G. C. 17 et lat. brev,

Ilabit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo 3 speciminum 105'" ad 130'".

MUGILOÏDEI.

Jlugil horne'énsis Blkr.

Mug. corpore oblongo -elongato compresso , altitudinc A\ ad 5 fere in

ejus longitudine; capite acuto depresso 4|. ad 5 in longitudine corporis;

altitudinc capitis 1|- circiter, latitudine 1-|- circiter in ejus longitudine;

oculis diametro .4 in longitudine capitis, 2 in capitis parte postoculari
,

]^ circiter distantibus; iride postice membrana palpebrali semitecta ; linea

rostro-dorsali vertice declivi rectiuscula ; rostro vis convcxo , oculo non

vel vix breviore ; osse suborbitali emarginato dcnticulis bene conspicuis

;

ossc maxillari superiore ore clauso conspicuo et angulum suborbitalem su-

pcrautc; labio superiore carnoso nonpapillato; denticulis maxillaribus minimis

conspicuis ; tuberculo inframaxillari subconico ; dentibus palatinis in thur-

mas 2 clongatas collocatis ; lingua circumferentia thurmis denticulorum

parvis obsita ; foramine praevomerino nullo
;
pracoperculo acutangulo, an-

gulo rotundato , margine posteriore obliquo emarginato ; squamis lateribus

35 p. m. in serie longitudinali , parte basali striis 7 vel 8 ; squamis axil-

laribus brcvibus
; pinnis dorsalibus minus longitudine pinnarum pectoralium

distautibus , altitudinc subaequalibus , corpore multo hximilioribus ; spinosa

spinis crassis, l'' et 2' longitudine subacqixalibus ,
1' ceteris crassiorc ; ra-

diosa acuta non vel vix emarginata
;

pinnis pcctoralibus capite absque

rostro vix brevioribus ; ventralibus angulatis pcctoralibus paulo breviori-

bus ; anali acuta dorsali non vel vix humiliore , spina 3" radio 1" minus



20^

(iluplo bveviore ; candali leviter emarginata 5 civcitcr in loiigitudine coi'po-

ris; colorc corpore snperne viridi inferne argcntco ; pinnis dorsalibus et

caudali viridescentibiis , ceteris byalinis vel flavescentibus.

B. 6. D. 4-1/3 vel 1/9. P. 2/14. V. 1/5. A, 3/9 vel 3/10. C. 14 et lat. brev

Synon. iZ;are Belanakh Mal. Bandjermass.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo 7 specimiuum 99'" ad 120'".

GOBIOÏDEI.

Eleotris urophthahnus Blkr.

Eleotr. corpore elongato antice cylindraceo postice compresso , altitudiue

8 ad 7 in ejus longitudine ; capite cbtuso depresso 4 ad 4\ in lougitudine

corporis; altitiidine capitis 2± ad 2, latitudine 1-|. ad l^«in ejus lougitu-

dine ; linea rostro-frontali convexa ; oculis diametro 6 circiter in longitu-

dine capitis, in 2" quarta ejus parte sitis , diametris 2 circiter distantibus

;

orbitis glabris ; rostro squamoso ; dentibus maxillaribns pluriseriatis parvis

serie externa paulo majoribus , caninis nullis ; maxilla superiore inferiore

breviore sub oculo desinente; rictu obliquo ; squamis parvis aparte libera

usque ad basin flabelliforme striatis , lateribus 75 p. m. in serie longitu-

dinali ; appendice anali conica
;
pinna dorsali spinosa obtusa rotundata cor-

pore plus duplo humiliore , dorsali radiosa et anali angulatis postice cor-

pore vix vel non altioribus
j
pectoralibus rotundatis capite brevioribussed

ventralibus longioribus ; ventralibus acutis capite minus duplo brevioribus
;

caudali obtusa rotundata 5i ad 4|. in longitudine corporis 5 colore toto cor-

pore profunde viridi-fusco
5
pinnis viridi-fuscis vel nigris , dorsalibus fus-

cescente variegatis , ventralibus rubro limbatis ; caudali basi superne ocello

nigro rubro cincto.

B. 6. D. 7 - 1/10. P. 16. V. 6. A. 1/9. C. 14 et lat. brev.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 110'" et 140'".

SILUROÏDEI.

TVallago dinenia Blkr.

"Wallag. corpore elongato compresso , altitudine 6|. ad 7 in ejus longitu-

dine ; capite acuto depresso 5 in longitudine corporis , minus duplo longi-

ore quam alto sed plus duplo lougiore quam lato; oculis diametro 4^- ad 5 in

longitudine capitis; linea rostro-frontali concava ; maxillis dentibus pluriseri-

atis brevioribus, dentibus longioribus partim sagittatis et mobilibus alternanti-
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bus; niuxilla infcriorc snpcriorc innlto longiorc; dcnlil)n.s vomcrinis vix

conspicuis, in tlun-mas 2 pnrviis distantes collociitis; ricLii valdc descen-

(Icntc usque sub medio ociilö pvoducto ; cirris 2 suprainaxillaribus antcvi-

orcm pai'tem pinnae analis attingcntibns
;
pinna dorsali brcvissima corpore

plus duplo humiliore
;

pinnis pectoralibus capite majoribus ; vcntralibus

pectoralibug plus triplo brevioribus ; anali longissima basi caudalis unita

;

caudali biloba (lobis partira abruptisj ; colorc corpore supernc olivacco-

viridi , iufernc argcnteo
;

pinna dorsali nigricante; pinnis cctcris virides-

ccntibus , anali diinidio infcriorc nigricante.

B. 14 vel 15. D. 4. P. 1/20. V, 1/9. A. 92 ad 90. C. 19 vel 20.

Synon. Ikan Laïs Mal. Bandjcnnass.

Ilabit. Bandjermassing, in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 190'" et 195'".

Silurus macronema Blkr.

Silur. corpore elongato compresso, altitudine 6 circiter in cjns longitu-

dinc ; capite acuto depresso 6 circiter in longitudine corporis ; altitudine

capitis )^, latitudine 2 in ejus longitudine; oculis postci'is diametro S^

in longitudine capitis; linea rostro-frontali concava ; maxillis dentibus qua-

dri-vcl quinqueseriatis acutis curvatis ; dentibus vomerinis mediocribus ia

vittam dentibus intermaxillaribus parallelam dispositis ; maxilla inferipre

supcriore longiore ; rictu valde obliquo ; cirris 4 , supramaxillaribus pin-

nam caudalem fere , inframaxillaribus opercula attingentibus
;
pinna dorsali

brevissima , corpore humiliore
;

pinnis pectoralibus longitudine caput ae-

quantibus ; vcntralibus oculo vix longioribus; anali longissima caudali non

unita; caudali biloba (lobis partim abruptis) ; colore corpore olivaceo-vi-

ridi
;
pinna dorsali nigricante

;
pinnis ceteris viridibus , anali dimidio in-

feriore nigricante.

B. 11. D. 4. P. 1/15, V. 1/7. A. 79. C. 19 vel 20.

Synon. Ikan Laïs Mal. Bandjermass.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 140'".

Silurus Jiecuapterus Blkr.

Silur. corpore elongato compresso , altitudine 6|. circiter in ejus longi-

tudine ; capite acuto depresso 8 circiter in longitudine corporis ; altitudine

capitis li, latitudine 1| circiter in ejus longitudine; oculis inferis diametro

4 circiter in longitudine capitis ; linea rostro-froutali concava ; maxillis

dentibus quadri-vel quinqueseriatis curvatis acutis ; maxilla inferiore valde

ante maxillam superiorem prominente; dentibus vomerinis parvis in vittam

dentibus intermaxillaribus parallelam dispositis ; cirris 2 supramaxillaribus

gracilibus opercula attingentibus, inframaxillaribus nullis; pinna dorsali
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ïiiTlla conspiciia
;

piniiis pectoralibiis capite vix longioribus ; ventralibiis

oculo duplo longioribus ; anali longissima caudali contigua ; caudali pro-

funde excisa , lobis acutis inferiore longiore ; colore corpore pinnisque di-

lute viridi.

B. 12. D. 0. P. 1/16, V. 1/7. A. 76. C. 22.

Synon. Ikan Laïs puti Mal. Bandjerm.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 145'".

Bagroïdes Blkr.

ï*innae dorsales duae, anterior radiosa posterior adiposa.

Dentes intermaxillares in thurmam oblongo-rotundatam collo-

cati conici. Dentes inframaxillares in tharnias 2 oblongo-ro-

tundatas subcontiguas collocati, conico-graniformes. Dentes vo-

merini in thurmam magnam semiovalem antice in palato dis-

positi, graniformes. Caput ciite glandulosa tectum. Cirri car-

nosi 8.

Bagroïdes inelapferus Blki

Bagroïd. corpore elongato compresso , altitudine 5^ ad 5 in ejas longi-

tudine ; capite acuto 5^ circitcr in longitudine corporis ; altitudine et la-

titudine capitis 1^ circiter in ejus longitudine ; oculis diametro 5 ad 6 in

longitudine capitis j rostro rotundato ; linea rostro-frontali declivi rectius-

cula 5 ore infero rictu parvo, labiis valde carnosis ; cirris supramaxillari-

bus operculum attingentibus vel paulo superantibus , nasalibus supramaxil-

ribus brevioribus , inframaxillaribus internis rictu vix longioribus , infra-

maxillaribus externis aperturam brancliialem fere attingentibus
j

pinua

dorsali radiosa acuta, spina crassa striata postice dentata corpore paulo

humiliore ; dorsali adiposa radiosa et anali longiore obliquo rotundata
; pec-

toralibus spina crassa striata, postice serrata, longitudine caput subaequante;

ventralibus obtusis rotundatis ; anali angulata angulo rotundata ; caudali

profunde excisa lobis acutis superiore paulo longiore 5 ad 4|- in longitu-

dine corporis; colore corpore pinnisque flavo; capite superue fere toto nigro,

lateribus antice fere totis et cauda antice et postice uigris ; nigro lateribus

vitta flava cepbalo-caudali percursa; pinnis dorsali radiosa, pectoralibus
,

ventralibus analique dimidio apicali nigris
j pinua adiposa maxima partc

nigra.

B. 8. D. 1/7. P. 1/9. V. 1/5. A. 5/12 vel 5/lL C. 17 et lat. brev.

Habit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 142"' et 200'",
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Pawjasius rios Blkr.

Pangas. corporc clongutcr comprcsso , altitiuliiic ü circitcr in cjus longi-

tiulino ; capito obtuso 5^ circitcr in longitudine corporis j altitudiiic capi-

tis IJ-, latitudiiio 1^ in cjus longitudine; oculis diametro 3 fci-e in longi-

tudine capitis, diametris 2 circitcr distantibus ; linea rostro-frontali declivi

roctiuscula ; rostro parum carnoso ; maxilla supcrioro infcriorc paulo lon-

gioro et latiorc j dentibus maxillaribiis parvis subacqualibus , vomeriuia

parvis in tliurmas 4 parvas contiguas coUocatis; cirris gracllibus , suprri-

maxillaribus opcrcula , infraraaxillaribus oculum vix attingcntibus ; scuto

capifis 'cristaiiuo intcrparietali vix sulcatis ; spinis dorsali et pcctoralibus

Cpavtim abruptis)
;
pinna adiposa parva ; ventralibus analcm subattingcn-

tibiis ; anali longa ; caudali (partim abrupta) ; colorc corporc supcrnc plum-

beo inferno argcntco , pinnis flavcscente.

B, 9. D. 1/7. P. 1/13 vel 1/14. V. 1/5. A. 4/30p. m. C 17? ctlat.brcv.

Synon- Ikan Rios tjoring Mal. Bandjcrmass.

Ilabit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo spcciminis unici 115'".

Bagrus Wolffii Blkr.

Bagr. corpore elongato comprcsso, altitudine 6 circitcr in ejus longitu-

dine ; capite acuto 5». in longitudine corporis ; altitudinc et latitudinc ca-

pitis 1-^ in ejus longitudine; oculis diametro 3». in longitudine capitis;

scuto capitis cristaque interparictali tota conspicua sulcosis ; crista intcr-

parictali duplo lougiore quam basi lata , os intcrspinosum lm sulcosum

subattiugente ; cirris 8 , supramaxillaribus pinnam caudalcm , nasalibus os

intcrspinosum 1 m , inframaxillaribus cxternis pinnas ventrales , inframaxil-

laribus internis pectorales attingcntibus ; linea rostro-frontali convexa ; ma-

xilla superiore inferiore paulo lougiore 5 vitta dentium vomero-palatinorum

contiuua simplici ; operculis osseque scapulari striatis
; pinnis dorsali et

pcctoralibus crassis postice valde dentatis; dorsali capite breviore
;
pccto-

ralibus longitudine caput aequantibus; pinna adiposa longitudine pinnam

analcm aequante plus tota ejus longitudine a pinna dorsali radiosa rcmota,

oblique rotundata ; pinna dorsali radiosa radio 1° spina duplo longiore

;

pinnis ventralibus acutis analem non attingcntibus et pcctoralibus brcvio-

ribus ; anali augulata nou emarginata; caudali profuude cxcisa lobis acu-

tis superiore multo longiore 3|. circitcr in longitudine corporis ; colorc

corpore supcrnc eoerulcscente-plumboo inferno argeutco
;
pinnis virldibus

plus minusve nigricante arenatis.

B. 8 vel 9. D. 1/7. P. l/S. V. 1/5. A. 5/10. C. 17 et kt. brcv.

Syuon. Ikan Singirian Mal. Bandjcrmass.

llubit. Bandjermassing , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 131'".
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Clarias pentapteriis Blkr.

Clar. corpore clongato antice cylindrico postice corapresso , altitudine

10 circiter in ejus longitudine ; capite depresso G^ ad 7 in longitudine

corporis ; latitudine capitis 1|., altitudine 2 et paulo in ejus longitudine;

imprcssionibus fi'ontali et occipitali distantibus, frontali subcordiformi paulo

majore , occipitali ovali ; oculis diametro 15 circiter in longitudine ca-

pitis; cirris supramaxillaribns , nasalibus et inframaxillaribus internis pin-

nam pectoralen) attingentibus vel subattingentibus ; inframaxillaribus ex-

ternis medium jjinnae pectoralis attingentibus ; osse interparietali lato apice

obtuso leviter rotundato
;
pinna caudali basi pinnis dorsali et anali unita

,

rotundata 8|. circiter in longitudine corporis; pinnis pectoralibus rotun-

datis spina non dentata capite triplo circiter breviore
;

pinnis ventra-

libus acute rotuudatis analem subattingentibus ; colore corpore cirrisque

nigro, vcntrc tantum riridi ; lateribus guttis sparsis luteis; pinnis pectora-

libus et ventralibus viridibus , ceteris nigris.

B. 9. D. 92 4- C. 14 -1- A 83 = 189. P. 1/9. V. 1/4.

Hab. Bandjermassing, in fluviis et paludibvts.

Longitudo speciminis unici 350'".

GYPKÏNOÏDEÏ.

Capoeta microlepis Blkr.

Cap. corpore elongato compresso altitudine 5 in ejus longitudine , lati-

tudine 2 circiter in ejus altitudine ; capite acuto A^ in longitudine corpo-

ris ; altitudine capitis If., latitudine 2». in ejus longitudine; oculis dia-

metro 3 in longitudine capitis , diametro 2. circiter distantibus; rostro acuto

oculo breviore; maxilla superiore inferiore paulo longiore, verticaliter deor-

sum valde protractili, ante oculum desinente ; cirris labialibus gracilibus

oculum non attingentibus; labiis gracilibus; dentibus pharyngealibus trise-

riatis serie externa 5 uncinatis ; osse scapulari trigono obtuso ; linea

rostro-dorsali vertice declivi rectiuscula ; dorso angulato ventre multo

convexiore ; linea laterali rectiuscula lineam rostro-caudalem non attin-

gente ; squamis striis concentricis numerosis , lateribus 55 p. m. in serie

longitudinali , 16 p. m. in serie verticali
;
pinna dorsali paulo ante pinnas

ventrales incipiente, acuta . valde emarginata, corpore paulo altiore, spina

gracili leviter deuticulata
;

pinnis pectoralibus acutis ventrales attingenti-

bus; ventralibus acutis pectoralibus longioribus sed capite j^aulo breviori-

bus ; anali acuta corpore liumiliore ; caudali profunde excisa lobis acutis 5

colore corpore superne viridcscente inferne argenteo
;
pinnis hyalinis , dor-

sali supcrne nigro arenata.



207

B, 3. 1). 4/17 vel 4/18. T. 1/10. V. l/'J. A. ;5/.ï vel a/ü. C. 10 eL lul. bicv.

llabit. Bandjermassing,' in fluviis.

Longitudo spcciminis xmici 135"'.

fSystomus bulu Blkr.

'i Systom. covpore oblongo compresso , altitudinc SJ- ad 3^ in cjus longi-

tttdinc, latitudiue 24. ad 2^ in cjus altitudinc; capitc convcxo 45. ad 5

iu longitudino corporis; altitiidine capitis
1-f- , latitudine \\ in ejus longi-

tudinc; ociilis diametro SJ. civcitcr in longitudine capitis , diametro |. ad

1 distantibus ; rostro obtuso , convcxo, rotundato, oculo brcviore; maxilla

suporioro inferiorc paulo longiore , dcorsum valde pvotractili, ante oculum

vel sub oculi limbo antcriorc dcsinentc; ore subantico; dcntibus pbaryn-

' gcalibus triseriatis serie externa 5 conicis subuncinatis ; osse scapulari tri-

gono obtuso; linea rosti'O-dorsali vertice paulo concava; dorso clc-

vato angulato ; linea ventrali leviter convexa j linea laterali concava , li-

neam rostro-caudalem vix attingentc ; squamis parte libera longitudinaliter

striatis , lateribus 36 p, m. in serie longitudinali , 13 p. m. in serie verti-

cali ; inguinibus squamis elongatis; pinna dorsali acuta emarginata , supra

pinnas ventrales incipiente , corpore paulo humiiiore , spina crassa valdc

dentata capitc longiore; pinnis pectoralibus acutis vcntralcs attingcutibus

;

ventralibus acutis pectoralibus vix longioribus sed capite brevioribus ; anali

acuta emarginata dorsali humiiiore ; caudali profunde excisa lobis acutis

3^ ad 4 in longitudine corporis ; colore corpore superne viridi inferne ar-

genteo, pinnis hyalino vel viridi.

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 1/18. V. 1/9. A. 3/5 vel 3/6. C. 19 etlat.brev.

Synon. Ikan Bulu-hulu Mal. Bandjermass.

Habit, Baudjermassing , in fluviis.

Longitudo 3 speciminum 100'" ad 125"'.

Barhus Hoevenii Blkr.

Barb. corpore subelongato compresso, altitudinc 5 ad 4». in ejus longi-

tudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite prismatico aeuto non

convexo 4^ ad 4|. in longitudine corporis; altitudine capitis l^- ad li»

latitudine 1|. in ejus longitudine ; oculis diametro 3^ ad 3i in longitudine

capitis, diameti'o 1|. circiter distantibus; rostro acuto depresso longitudine

oculum subaequante; maxillis subaequalibus, superiore parum antrorsnm

protractili ante oculum desinente, iuferiore adscendente unde rictu obliqno;

labiis gracilibus ; cirris supramaxillaribus oculi marginem posteriorem , la-

bialibus opercula attingcutibus ; dentibus pharyugcalibus triseriatis , serie

externa 5 uncinatis ; osse scapulari trigono obtuso rotundato ; linea rostro-

dorsali vertice declivi recta ; lineis dorsali et ventrali rotundatis , ven-

aali dorsali convexiore ; liuea laterali concava valde iufra lineam ros-



208

cro-caiidalcm descendente; squamis parte libei'a et basali longitudinaliter

striatis , lateribus 38 p. m. in serie longitudinali , 8 vel 9 in serie verti-

cali ; inguinibus squamis parum elongatis
;
pinna dorsali acuta non emar-

ginata, spina non dentata llexili pinnis ventralibns opposita, corpore paulo

aumiliore
;

pinnis pectoralibus et veutralibus acutis subaequalibus capite

brevioribus
,
pectoralibus veutrales non attingentibus , anali acuta non vel

vix emarginata corpore humiliore ; caudali profunde excisa lobis acutis

(partim abruptis) ; colore corpore superne viridi-fuscescente inferne argen-

teo ; macula scapulari oblonga verticali nigra
j
pinnis rubris , caudali pos-

tice nigro marginata.

B. 3. D. 3/8 vel 3/9. P. 1/15. V. 1/8. A. 3/5 vel 3/6. C. 19 et lat. brev

Hab. Bandjermassing, in fluviis.

Longitudo 3 specimiuum 100'" ad 120'".

Scripsi Eatavia Calendis Maji mdcccli.



NIEUWE BIJDRAGE

TOÏ DE KENNIS DEK

ICIITIIYOLOGISCIIE FAUNA VAN CELEBES

]9r. 1*. MIj'E'EU.lERi

Thans ruim 3 jaren geleden stelde eene kleine verzameling

vissclicn van Makassar , mij geworden door mijnen vriend den

heer H. Zollinger , mij in de gelegenheid , de kennis der fauna

van Celebes met die van eenige soorten te vermeerderen. In het

j

„Journal of the Indian Archipelago" van 1849 is mijne bijdrage

opgenomen tot die fauna betrekking hebbende , doch is daar

I

zeer inkorrekt gepubliceerd , zijnde ik niet in de gelegenheid

j

geweest , de proefdrukken daarvan zelf na te zien.

Eene nieuwe verzameling visschen van Celebes, en wel van

Boeloelmnba , belioorende onder het gouvernement Makassai\

1]
heb ik te danken aan de welwillendheid van den heer Fonta-

\
NES , officier van gezondheid aldaar , voor welke goedheid ik bij

deze openlijk mijnen dank betuig. Deze verzameling bevat 53

soorten , waaronder velen nog niet van Celebes , anderen nog

! niet van Nederlandsch Indié en eenige weinigen nog niet in de

wetenschap bekend waren. Deze soorten zijn de volgende.

/. Ambassis Dussumierii CV.
2. Serranus marginalis CV.
o. „ cyanostigma CV.
4. „ boenack CV.
o. „ celebicus BIkr.

6. Mesoprion xanthopterygius Blkr.

7. „ octoUnealus Blkr.

S'. ,, anmdai'is Blkr.

9. „ Sebae Blkr.

11. 14



10. Therapoti. servus CV.

//. Sphyraena jello CV.

f2. Sillago acuta CV.

io. Polynemus microstoma Blkr.

44. Upeneoïdes vittatus Bikr.

f5. ,, variegatus Blkr.

iS. Platycephalus insidiator Hl.

f7. Pristipoma therapon Blkr.

f8. Diagramma punctatum Ehr.

'f9. Scolopsides torquatus CV. ,

20. Malücanthus taeniatus CV.

2f. Denlex microdon Blkr.

22. „ nematopiis Blkr.

2o. Lethrinus latifrons Rüpp.

2'i. Cacsio pinjalo Blkr.

2o. Emmelichthys leucogrammicus Blkr,

26. Gerres filamentosus CV.

27. Drepane longimana CV.

^25. Selar Kuhlü Blkr.

5^. „ torvus Blkr.

5Ö. Decapterus kurra Blkr.

5/. Caranx Forsteri CV.

J2. Carango'i'des citula Blkr.

J^'. Scomber loo CV.
5'4. Gasza minuta Blkr.

^ö. Equula ensifera CV.
J^. ,, gomorah CV.
57. „ bimhïdes Blkr.

J5. „ ohlonga CV.

oP. ,, insidiatrix CV.

4Ö. Opisthognathus Sonneratii CV. ?

4/. Glyphisodon toaigiensis CV.
4^. /w/«> Lunaris CV.

4o. Novacula pentadactyïa CV.
44. Cheüio auratus CV.

45. Cheilinus decacanlhus Blkr.

4^. Plotosus macrophthalmus Blkr.

47. Hemiramphus Dussumierü CV.
46'. Sardinella leiogaster CV. ?

45. ,, cliipeoïdes Blkr.

5Ö. Engraulis encrasicholoïdes Blkr.

5/. Chatoessus nasus CV.
ö^, Plagusia lida Eikr.

it^. Balistes armatus Lacép.

Het aantal bekende soorten , opgesomd in mijne vorige bij-

drage over Celebes , niet medegerekend de geslachten van
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welke de soorten niet door de schrijvers zijn opgegeven , be-

droeg ongeveer 90.

Te oordeelen naar eene in mijn bezit zijnde teekening, vervaar-

digd n«iar een te Kenia (residentie MenadoJ gevangen specimen ,

en nagelülen door het lid der natuurkundige kommissie FoRS^l:^,

leeft te Kema eene nog onbekende soort van Anabus , welke

ik hieronder naar die teekening heb beschreven en Anabas va-

riegafus genoemd.

Elders reeds heb ik gezegd, dat het vroeger door mij opge-

stelde geslacht Apogonoïdes nog onzeker is , wegens den zeer

gebrekkigen toestand van bewaring van het specimen , naar het-

welk die opstelling heeft plaats gehad , waarom ik in de on-

derstaande opgave daarvan geen gewag gemaakt heb

De species der verzameling van Boeloekomba bij de reeds

vroeger opgesomde opgeteld, zijn mij thans de volgende soor-

ten van Celebes bekend.

Woonplaats.
/. Ambassis Dussumterii CV. iloeloekomba.

3. Apogon novemfasciatus CV\ Makassar.
o. „ nigripinnis CV. ,,

4. Serranus marginalis CV. Boeloekomba.
ö. „ cyanostigma CV. Boeloekomba.
6. ,, boenack CV. „
7. „ celebicns Blkr. „
5. ,, corallicola K. v. H. Makassar.
9. „ merra CV. ,,

10. ,, sexfasciatus K. v. H. ,,

if. Mesoprion Sebae Blkr. =: Diacope Sebae CV. 3iak. Boeloek.

12. ,, notatus Blkr. = ,, notata CV. Makassar.
13. ,, bitaenialusMlkwzi „ büaeniafaCV. „

ii. „ unimaculatus QG. ,,

1ö. „ annularis CV. Mak^ Boeloek.

46. „ fuscescens CV»
17. „ taeniops CV^
18. „ octoUneatus\i\k\\— Biac. octolineata £,V <. Boeloek,

19. ,, xanthoplerygiiis Blkr. ,,

30. Diploprion bifasciatum K. v. H. Makassar.
21. Dules maculatus CV. ? in zoet toater.

22. Therapon servus CV. 31ak. Boeloek.

23. ,, theraps CV. Makassar..
'24. Eolocentrum leonoïdes Blkr. „
26. „ oriëntale CV.
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26.

27.

38.

29.

30.

51.

52.

55.

54.

53.

56.

57.

58.

59.

40.

41.

42.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

.50.

ÖL
32.

35.

34.

53.

36.

37,

38.

39.

60.

61.

62.

65.

64.

63.

66.

67.

68.

69.

Sphyraena Commersonü CV.
jello CV.

SUlago acuta CV.
Polynemus tetradactylus CV.

microstoma Blkr.

Woonplaats.

Makassar.
Bozloekomba,

Mak. Boeloeh

Makassar.
Boeloekomba.

Makassar.

Upeneoïdes vittatus Bikr. =; üpen. vütatus CV. Mak. Hoeloek.

„ variegatus Blkr. Boeloekomba.

Platycephalus insidiator BI.

„ scaber CV.

,, pristiger CV.

Scorpaena picta CV.
Pterois zebra CV.

OtoUthus argenteus K. v. H.
Umbrina KuhUi CV.
Pristipoma kaakan CV.

„ therapon Blkr,

Diagramma punctatum Ehr.

Scolopsides torquatus CV.

„ Vosmeri CV.

„ hjcogenis CV.
Malacantlius taenialus CV.
Bentex microdon Blkr.

„ nematopus Blkr.

„ obtusus S. Müll. (species?)

Lelhrinus latifrons Rüpp.
Caesio pinjalo Blkr.

,, erythrogaster K. v. H.
Gerres filamentosus CV.
Emmelichthys leucogrammicus Blkr. z^ Dipterygonotus leuco-

grammicus Blkr. Mak. Boeloek.

Heniochus macrolepidotus CV.
Zanclus cornutus CV.
Brepanelongima na CV. ~ Drepane punctata CV. Mak. Boel.

Makassar.
Boeloekomba.

Makassar.

Boeloekomba.

Blakassar.

Boeloekomba.

>>

Mlakassar.

Boeloekomba.

Scatophagus argus CV,

Pimelepterus indicus K. v. H.

,, marciac QG.
Toxotes jacidator CV.
Anabas scandens CV.

„ variegatus Blkr.

Ophicephalus striatus BI.

Scomber loo CV.
Cybium guttatum CV.

„ Commersonü CV.
Trichiurus haumela CV.

Chorinemus Sancti Petri CV.

Makassar.

Makassar.
Eema.

Tondano.
Boeloekomba.

Makassar.

Chor. maaritiamis CV-
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Bocloekowba,

Woonplaats.

70. Chorinemus acideatus CV. Mahissar.

71. Megalaspis Rotilcriïi\kr. — Caranx liofhriCV. ,.

73- Decapterus kurra Blkr. :=:, Caranx pseudojjteryr/ins ]Mkv.

Makassar.

7o. Selar IlasseUü Blkr. zn Caranx xanthurus CV. „
74. „ Kuhlü Blkr. Jioeloekomba.

71». „ torviis l]\kr.:=: Caranx torvus Jen. ,,

76. Caranx Forsteri CV. „
. 77. .Carangoïdes cü)ilaTi\kr.:=i Caranx cihtlaCV. „

78. Sclaroïdes leplolepis Blkr. =1 Caranx Icptolepis K. v. II.

Makassar.
79. Coryphaena chrysurus CV. „

- SO. Stromatcus niger BI. . ,.

81. Gazza mimita Blkr.=i Eqmda minuta CV.

82. Equida ensifera CV.
80. „ hindoïdes Blkr.

84. „ gomorah CV.
Sü. „ oblonga CV.

86. „ insidiatrix CV.
87. Mene maculata CV.

SS. Cestraeus plicatilis CV.

89. Atherina argyrotaeniata Blkr.

90. Opisthognathns Sonneratii CV.?
9/. CaUyonymus filamentosus CV.
93. Platyptera aspro K. v. H.

93. Gohius celehius CV.
94. Sicydium cynocephalus CV.
95. Ekotris helohrancha CV.
96. AmpMpï'ion ephippium CV.
97. ,, percula CV.
98. Premnas frifasciatus CV.
99. Pomacentrus trimaculatus CV.

100. „ nigricans CV.
^ö/. „ albifasciatus M. SchL
^Ö5. GlypMsodon rahti CV.
^ö^*. ,, waigiensis CV.
^Ö4. „ coelestinus CV.
^Ö5. ,, hengalensis CV.
^öö. „ me/as K. v. H.
107. Cossyphus Schoenleinii Agass.

108. Cheilio auratus CV.
109. JVovacula pentadactyla CV. ,,

110. Julis lunaris CV. „
111. Cheilinus decacanthus Blkr. „
112. Plotosus Uneatus CV. Makassar

Makassar.
? in zoet water

Makassar.
Boeloekomba.

Menado.

Menado.

,, in zoetwatei'

Makassar.

3Iakassar

Boeloekomba.

Menado.

Boeloekomba.



214

Woonplaats.

Ulo. Plotosus macrophthalmus Blkr. Boeloekomba.

H4. Belone annulata CV.
4IB. „ timucoïdes S. Müll. (spec?.) Makassar.

fI6. Hemiramphus melnnurus CV.

^/7. „ erythrorhynchos CV. Makassar.

HS. ,, Dussumierii CV. Boeloekomba.

419. Chirocenirus dorab CV. Makassar.

120. Elops saiirus CV. „
^2/. Megalops indicus CV. „

'/52. Sardinella leiogaster CV. ? Boeloekomba.

'f23. ,, clupeoïdes Blkr. ziAmbli/gaster clupeoTdes Bikr.

.l/aA". Boeloek.

424. Clupeoïdes macassariensis Blkr.s Clu.pea macassariensis Hlkr.

Makassar.
425. Spratella tembang Blkr . =; Clupea gibbosa Blkr.

/5<?. Spralelloïdcs nrgyrotaenia Blkr. — Clupea argyrotaenia Blkr.

'/27. Engraulis Zollingeri Blkr.

'/^5. ,, encrasicholoïdes Blkr. Boeloekomba,

429. Chatoessus nasus CV. „
750. Notopierus Bonliamis CV. ? Makassar.

451. Saurida tombil CV. „

'/J2. Plagusia lida Blkr. Boeloekomba.

433. Balistes armatus Lac. Boeloekomba.

434. „ lineatus BI. Schn. Makassar.

435. ,, praslinus Lacép. = ^a/. melanopleura Blkr. „
75^^. Triacanthus Riissellü Blkr. ,,

^57. Pogonognathus barbatus Blkr. =; Balistes (Anacanthus) bar-

balus Gr. Hardw. Makassar.
438. Tetraödon ,Bo7ikcnii BI. „
^o5. „ argenteus S. MüII. „
'/-^ö. ChiloscylliumpnnctatumM. ü. „
441. Carcharias (Prionodon) sorrah Valenc. „
442. Spkyrna Blochii M. H. „
/43. Bhynchobatus laevis M. H. „
444. Narcine Timlei M. EI. ,,

445. Taeniura lymnia M. H. ,,

M6. Aetobatis flagellum M.H. „

Meerderen der nieuwe soorten , hierboven opgenoemd , heb

ik reeds vroeger elders beschreven , zooals Mesoprion xantho-

pterygms , Eolocentrum leonoïdes , Upeneoïdes variegatus, Pris-

tipoma therapon , Caesio pinjalo , Emmelichthys leucogrammicus

,

Selar Eulilü , Eqmda bindoïdes, Alherina argyrotaemata, Chei-

linus decacanthus , Plotosus macrophthalmus , Sardinella du-
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peoïdes , Clupeoïdes macassariensis , SprnteUa tembang , Spra-

telloïdes argyrolaenia , Engraulis Zollingeri , EngrauUs mcra-

sicholoïdes en Plagusia lida.

De nieuwe soorten , hieronder voor het eerst beschreven ,

zijn : Serranus celebicus^ Polynemus microstoma, Denlex micro-

don , Dentcx nematopus en Anabas variegatus. Ik heb er bij

gevoegd de korte beschrijvingen \an Alalacanthus iaeniatus CV.,

Lethrinus lalifrons Riipp., Opisthognathus Sonneralii CV.?, Chei-

lio aaraUis CV. , Novacula pentadactyla CV. , Chatoessus nasus

CV. en Balistes armatus Lac. , welke soorten vroeger niet in

mijne verzameh'ng aanwezig en nog niet door mij beschreven waren.

Serranus cekbkus Blkr. behoort tot die tahijke soorten van

Serranus , welker ligchaam met tamelijk groote bruinachtige

of zwartachtige vlekken is geteekend , zooals Serranus vario-

losus CV. , Serranus suülus CV. , Serranus crapao CV. , Ser-

ranus bontoo CV. , Serranus hexagonatus CV. , Serranus Gil-

berii Richards. , Serranus pardalis Blkr. enz. , doch laat zich

tot geene der mij bekende beschrijvingen terug brengen. Zij

is het naaste verwant aan Serranus variolosus CV. doch ver-

schilt er van door grootere oogen , getande sub- en interoper-

kels , langere borstvinnen , meer hoekige staartvin , door het

gevlekt zijn van alle vinnen enz.

Polynemus microstoma Blkr. doet zich bij den eersten oog-

opslag herkennen door korte ligchaamsvormen, stompen kop,

vooruitspringend voorhoofd bij terugtredenden stompen snuit

,

kleine bekspleet enz. Mijn specimen bevindt zich in een' slech-

ten toestand van bewaring , zoodat ik de kleuren en het aan-

tal schubben op eene overlangsche rei niet kan opgeven. De habi-

tus van den kop heeft nog het meest van dien van Pohjnemus de-

cadactylusBl., doch het voorhoofd springt nog meer naar voren uit.

Bij mijn fraai specimen van 3Ialacanthus taeniatus CV. zie

ik zeer duidelijk 6 kieuwstralen en niet 5 zooals de heer Va-

LENCiENNfis bepaaldelijk van zijne specimina opgeeft. Commer-

soN telde bij deze soort insgelijks 6 stralen in het kieuwvlies.

Dentex microdon Blkr. is in uiterlijk voorkomen verwant

aan Dentex rimdalus Riipp. en Dentex cynodon CV. De afwe-
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zigheid van eigenlijke hondstanden in beide kaken maakt hare

onderscheiding gemakkelijk. Dentex nematopus BIkr. daarente-

gen behoort tot de groep van Dentex ruber CV. , Dentex tae-

niopterus CV. enz. en is het naaste verwant aan Dentex ruber

CV., zich daarvan echter onderscheidende door andere kleurtee-

kening, meer verlengden eersten buikvinstraal , 2 hondstanden

minder in de bovenkaak , stompere onderoogkuilsbeenderen

,

spitsere straalachtige rugvin enz.

Ten opzigte der hieronder beschrevene soort van Opistho-

gnathus ben ik niet in zekerheid of zij wel is Opisthognathus

Sonneratü CV. Zij bezit niet de groote zwarte rugvinvlek en

heeft ligte verschillen in de getallen der vinstralen. De kop

van mijn specimen is ook niet zoo stomp als op de afbeel-

ding in het werk van den heer Rüppiïll is aangeduid.

Triacanihus Russellii Blkr. is dezelfde species als de Abatoo

van RussELL welke door meerdere schrijvers en vroeger ook

door mij beschouwd is als tot dezelfde soort te behooren als

Triacantlius biaculeatus BI. In eene thans ter perse zijnde

verhandeling over de Balistini van den Indischen Archipel heb

ik aangetoond de verschillen tusschen deze beide soorten.



ÜESCRÏPTIONES SPECIEÏIÜM DIAGNOSTÏCAE.

PERCOÏDEI.

Serranus celebicus Blkr.

Scrran. corporc oblongo compresso , altitudiuc 4 in ejus longitudine,

latitudiuc 2 et paulo in cjus altitudine; capite acuto 3 et paulo in lon-

gitudine covporis ; altitudine capitis 1|- circitcr in ejus longitudine,- oculis

diametro 4^ circiter in longicudine capitis; linea rostro-frontali declivi rec-

tiuscula ; rostro maxillisque squamosis ; maxilla superiore inferiore brevi-

ore , sub oculi limbo posteriore desinente , dentibus pluriseriatis , serie

extcrna conicis, seriebus internis setaceis antice longioribus in thurmas 2

collocatis et insuper caninis 2 mediocribus ; maxilla inferiore dentibus plu-

riseriatis , serie interna majoribus , antice caninis 2 vel 4 parvisj praeoper-

culo obtusangulo angulo dentibus 3 vel 4 magnis , margine posteriore den-

ticulis valde conspicuis; suboperculo interoperculoque partim denticulatis

;

operculo spinis 3, media longiorc, superiore breviore ; dorso elevato valde

convexo ; ventre rectiusculo ,- squamis lateribiTS ciliatis, 90 p. m. in serie

longitudinali
;
pinnis dorsali et anali radiosis rotnndatis ; dorsali spinosa

radiosa altiore , spina 4° ceteris longiore 1§ in altitudine corporis
;

pecto-

ralibus rotundatis 5^ circiter , ventralibus acutis 6|. circiter in longitudine

corporis ; spina anali media capite triplo circiter breviore ; caudali trun-

cata angiTlis acuta 5 in longittxdine corporis ; colore capite et corpore ru-

fcscente , maculis magnis fuscis ovalibus et rotundis subcontiguis ; lateri-

bus maculis 15 p. m. in serie longitudinali
;

pinnis pectoralibus viridibus

radiis fusco variegatis
;

pinnis ceteris fuscescentibus maculis rotundis fus-

cis confertis ; dorsali spinosa nigro, dorsali radiosa et caiidali postice fiavo

marginatis.

B. 7. D. 11/16 vel 11/17. P. 2/15. "V. 1/5. A. S/8 vel 3/9. C. 17 et htt. brev,

Habit. Bulucomba , Celebes meridionalis , in mari.

Longitudo speciminis unici 163'"-

Polynemus mierostoma Blkr.

Polynem. corpore oblongo compresso , altitudine 4^ circiter in ejus lon-

gitudine , latitudine 2|- circiter in ejus altitudine j capite obtuso 41. in lon-

gitudine corporis 5 altitudine capitis \^ circiter in ejus longitudine ; oculis

diametro Si in longitudine capitis ; fronte ante oculos et rostrum promi-

nente ; rostro truncato 5 rictu sub oculi limbo posteriore desinente j maxil-
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lis aequalihus; praeoperculo angulato angulo spina brevi , miirglne poste-

riore deuticulato; operculo rotundato ; squamis lateribus . . . .?; pinnis

dorsalibus altitudine aequalibus ; dorsali et anali nou A^el vix emarginatis;

pectoralibus acutis radiis liberis 5 , radio longissimo pinuas ventrales

attingentibns ; caudali profunde excisa lobis acutis 3 et paulo in longitu-

dine corporis ; coloribus ..,.?.

B. 7. D. 8-l'13 vel 1/14. P. 19 -f- 5 liberi. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13.

C. 17 et lat. brev.

Habit. Bulucomba, in mari.

Longitudo speciminis unici 74"'.

SCIAENOÏDEI.

Malacanthus taeniatusGV. Poiss. xiii. p. !ES9 tab. §81.

Malacanth. corpore elongato compresso , altitudine 7 circiter in ejus lon-

gitudinc , latitudine 1.|- in ejus altitudine; capite acuto 4 in longitudine

corporis , duplo longiore quam alto ; oculis diametro 6 in longitudine ca-

pitis ; linea rostro-frontali deelivi recta : rostro acuto oculo plus duplo lon-

giore ; maxillis aequalibus superiore ante oculum desinente ; labiis valde

carnosis ; dentibus maxillis autice pluriseriatis serie externa majoribus,

postice uniseriatis conicis acutis; dentibus ossibus pliaryngealibus inferio-

ribus (non unitis) pluriseriatis, serie externa conicis acutis; operculo spina

crassa magna; linea laterali conspicua ; squamis corpore ctenoideis , late-

ribus 115 p. m. in serie longitudinali
;

pinna dorsali parte spinosa parte

radiosa liumiliore
,

parte radiosa corpore duplo humiliore et pinna anali

postice angulatis rotundatis
;

pectoralibus acutis radiis mediis ceteris lon-

gioribus 1^ circiter in longitudine capitis ; ventralibus acutis capite triplo

brevioribus ; caudali integra postice leviter convexa 8 circiter in longitu-

dine corporis ; colore corpore superne et capite profunde coeruleo ; dorso

vittis pluribus longitudinalibus nigris; lateribus fascia valde lata nigra ce-

phalo-caudali usque ad finem pinnae caudalis decnrrente et a basi cauda-

lis ramo lato usque ad apicem pinnae inferiorem descendente ; ventre gri-

seo-albo; pinna dorsali viridi-fuscescente, marginem superiorem versus;

fascia lata longitudinali flavescente; pectoralibus coerulescente-viridibus

ventralibus albis ; anali viridi-fiavescente ; caudali parte posteriore etinfe-

riore macula magna alba.

B. 6. D. 5/44. P. 1/16. V. 1/5. A. 1/38. C. 15 et lat. brev.

SynOD. Labrus latovitiatus Lacép. Poiss. III. p. 527 tab. 28 fig. 2.

QG. Voyage de l'Astrolabe III. p. 701 tab. 20 fig. 3.

Labre large-raie Lacép. ibid.

Taenianolus latoviltatiis Lacép. ibid. IV. p. 304.

Taenianote large-raie Lacép. ibid.
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Malacanthe a large, raie CV. Foiss. XIII p. 239.

Tubku l Isie dê France CV. ibid.

Sans-culotte Gall- Ins. Franc.

Insoro nobar Indig. Nov. Gnin. septentr.

Habit. Buluconiba, in mai'i.

Longitudo speciininis nnici 370'".

SPAROIDEL

Dentesv microdon Bllcr.

].')ent. corpore oblongo compresso , altitudine S^ circiter in ejus longi-

tudine, latitudine 2| circiter in ejus altitudine; capite acutiusculo 4 et

paulo in longitudine corporis, vix longiore quara alto; oculis diametro 3

in longitudine capitis; linea rostro-frontali convexixiscula; rostro oculo non

vel vix longiore; osse suborbitali angulo oris altitudine 1^ in oculi dia-

metro; maxillis aequalibus, superiore ante oculum desinente; dentibus

maxillis pluriseriatis setaceis serie externa majoribus conicis caninis nul-

lis; praeopevculo squamis in series 4 dispositis; lineis dorsali et Tentrali

convexis, dorsali tarnen ventrali convexiore; squamis ciliatis, lateribns 50

p.. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinis gracilibns, 3°, 4' et .5'

ceteris longioribus, 3 circiter in altitudine corporis, membrana inter sin-

gnlas spinas semilunariter emarginata:parte pinnae dorsalis radiosa rotundata;

pinnis pectoralibus acutis 5 et paulo, ventralibus 6 fere, caudali profundeexcisa

lobis acutis superiore paulo longiore 4-|. fere in longitudine corporis ; anali

dorsali humiliore spina 3° ceteris longiore; colore corpore superne viri-

descente inferne argenteo ; capite superne nigricante; fascia oculo-intere-

perculari nigra; pinnis viridibus Tel flavescentibus.

B. 6. D. 10/10 vel 10/11. P. 2/12. V. 1/5. A. .3/l0 vel 3/11. C. 17 et

lat. brev.

Habit. Bulucomba, in mari.

Longitudo speciminis unici 211"'.

Dentex nematopus Blkr.

Dent. corpore elongato compresso, altitudine 5 in ejus longitudine, lati-

tudine 2 in ejus altitudine; capite convexo obtuso 4|. in longitudine cor-

poris, longiore quam alto; oculis diametro 3». in longitudine capitis; linea

vostro-frontali convexa; rostro convexo oculo vix vel non breviore; osse subor-

bitali postice obtuso rottmdato angulo oris oculi diametro duplo humiliore; ma-

xillis aequalibus, superiore sub anteriore oculi parte desinente; dentibus maxil-

laribus pluriseriatis serie externa majoribus , maxilla superiore caninis medio-

cribus 4, inferiore caninis nullis; praeoperctilo squamis in 3 series dispo-

sitis; sqaamis ciliatis, lateribus 50 p. m. in serie longitndinali
;

pinna
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dorsali spinis gracilibus, posterioribus 4 vel 5 subacquaiibus ceteris lon-

gioribus, spina longissima 1-| in altitudiue corpcris, mcmbrana inter sin-

gulas spinas integra vix emargiuata , parte radiosa parte pinnae dorsalis spinosa

altiore acuta
;
pinnis pectoralibus acutis capite paulo longioribus ,• Tentralibus

radio 1° in filum pinnam analem attingentem producto; anali spina 3" ce-

teris longiore sed parte radiosa acuta humiliore; caudali profunde emar-

giuata, lobis acutis, superiorc longiore 41. circiter in longitudine corporis;

colore corpore rubro, vittis 2 cephalo-caudalibus flavis
;
pinnis roseis , dorsali

vittis 3 longitudinalibus yiridi-flavis, pinnis ceteris vittis vel maculis nullis.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 17 et lat. brev.

Habit. Bulucomba, in mari.

Longitudo speciminis unici 175'".

Lethrinus latifrons Rüpp. N. W. F. Abyss. F. R. M. p.

118 tab. 28%. 4.

Letlirin. corpore elongato compresso , altitudiue 5 in ejus longitudine

,

latitudine 1|- circiter in ejus altitudiue , capite acuto 3|- circiter in longi-

tudine corporis; altitudine capitis If in ejus longitudine; oculis diametro

3^ circiter in longitiidine capitis; linea rostro-frontali convexiuscula; genis

porosis ; rostro acuto oculo longiore; maxillis aequalibus, superiore ante

oculum desinente ; dentibus utraque maxilla serie externa conicis acutis

,

antice caninis 4 magnis; labiis crassis; osse suborbitali angulo oris altitu-

diue oculi diametro aequali; praeoperculo rotundato; operculo postice

spina unica plana ; squamis ciliatis , lateribus 50 p. m. in serie longitudi-

nali; pinna dorsali spina 4" ceteris longiore, parte radiosa angulata
;
pin-

nis pectoralibus acutis 5i circiter, ventralibus acutis 6|-, ca,udali emargi-

nata lobis acutis 6 in longitudine corporis ; anali spina 3" ceteris longiore

sed parte radiosa leviter rotundata humiliore; colore corpore superne

profunde inferne dilute viridi, fasciis 5 vel 6 diffusis transversis profun-

dioribus; pinnis viridibus , dorsali et caudali radiis viridi profundiore va-

riegatis.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/11. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 17 et lat. brev.

Synon. Lethrinus variegaius Ehr. CV. Poiss. VI. p. 213?

Lethrinus semicinctus CV. ibid. p. 218?

Habit. Bulucomba, in mari.

Longitudo speciminis unici 170'".

OSPHROMENOibEI.

Anabas variegatus Blkr.

Anab. corpore altitudine 4 et paulo in ejus longitudine; capite acuto 4j.

circiter in longitudine corporis , longiore quam alto ; linea rostro-frontali
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rerticc concaviuscula ; ociilis diametro 7 ail 8 in longituJinc capitis
,
poris

cinctis; squamis latcribus 30 p. m. in serie longitutlinali ; linea laterali

sub spina dorsali peniiltinia interrupta; pinnis dorsali et anali radiosis an-

gulatis
;
pinnis cetcris rotundatis; pcctoralibus ventralibus duplo longiori-

bus ; catidali longitudine caput aequanle ; colorc corporc piunisque fusco
;

capite fascia interoculari lata vividi-flavaj vcrtice , humero , ventreque vi-

ridi-flavis .; dorso supra apicem pinnae pectoralis macula magna augulosa

flava ; latcvibus postice maxima parte flavescentibus.

D. 19/9. r. 11? V. 1/5. A. 11/11. C. 15 et lat. brev.

Habit. Kema , Celcbes septentrionalis , in aqua dulci.

Longitudo figurae descriptae 201'".

BLENNIOÏDEI.

Opisthognathus Sonneratii Cuv. CV. Poiss xi. p. 867.?

Opisthognath. corpore elongato , altitudine 6-|. inejus longitudine, latitudine

l|circiter inejus altitudine; capite convexo 4 in longitudine corporis , du-

plo lougiore quam alto ; oculis diametro 4 in longitudine capitis , diame-

tro
-J-

circiter distantibus ; linea rostro-frontali convexa ; rostro convexo

j non truncato ; maxilla superiore ante inferiorem prominente
,
postice pro-

i ducto apertuvam brancliialem superante; rictu maximo post oculos producto;

identibus maxillis pluriseriatis conicis acutis ; squamis lateribus parvis sed

bene conspieuis ; linea laterali supra mediam pinnam analem desinente

j
pinnis dorsali et anali corpore liumilioribus postice angulatis

, pectoralibus

et ventralibus capite duplo circiter brevioribus; caudali rotundata 7 circi-

ter in longitudine corporis ; colore corpore superne fusco inferne dilutiore;

lateribus fusco nebulatis ; squamis plurimis puncto flavescente; pinnis pro-

funde vel dilutc viridibus , dorsali fusca macula nigra nulla ; maxilla supe-

riore latere interno flavo nigro fasciato.

B. 6. D. 11/14. P. 20. V. 1/5. A. 2/14 vel 2/15. C. 13 et lat. brev.

Synon. Opisthognatlms ocellatus Ebrenb. ?

Opisthognathus nigromarginatus Eüpp. Atl. E. N. Afr. F. R. M. tab.

28. fig. 4.?

Opisthognathe de Sonnerat CV. Poiss. XI p. 367 ?

Habit. Bulucomba , in mari.

;

Longitudo spcciminis unici coloribus minus bene conservatis 200'".

LABROÏDEI CYCLOÏDEI.

Cheilio auratus Gomm. Lacép. Poiss. iv. p. -4^3. CV.

Poiss. XIII p. 2-49.

Cheil. corpore elongato subcylindrico altitudine 9 in ejus longitudine
|

capite acuto 3|. in longitudine corporis, triplo fere longiorc quam alto;
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oculis diametro 7 iu lougitudine capitis; liuea rostro-frontali declivi ree-

tiuscula; rostro valde acuto oculo triplo longiore ; osse intermaxillari ramo

adscendente oculum attingente ; maxilla superiore inferiore longiore longe

ante oculum desinente; dentibus maxillis serie externa couicis inaequali-

bus, maxilla superiore utroque latere p, m. 35, maxilla inferiore multo

majoribus utroque latei'e p. m. 20 j maxillis antice caninis 2 curvatisj

praeoperculo post oculum et operculo super:ie et inferne squamis parcis;

praeoperculo subrectangulo margine posteriore leviter deiiticulato j operculo

spina nulla; linea laterali non cnrvata, singulis squamis valde ramosa;

squamis lateribus 45 p. m. in serie longitudinali
;

pinna dorsali spinosa

radiosa humiliore; pinnis pectoralibus obtusis capite triplo fere breviori-

bus sed ventralibns longioribus; caudali integra postice convcxa; eolore

toto corpore fuscescente-rubro ; lateribus postice serie longitudinali macu-

larum nigricantium ; ventre toto flavo guttato ; pinnis radiis aurantiacis,

dorsali et anali membrana aurantiaco et albo raaculatis; iride rubra.

B. 6. D. 9/13 vel 9a4. P. 2/10. V, 1/5. A. 3/12 vel 3/13, C. 12 et lat. brev.

Synon. Jaunet de Visie de France Commers.

Cheilion doré CV. Poiss. XIII. p. 249.

Habit. Bulucomba, in mari.

Longitudo speciminis unici 273"',

Novacula pentad'actyla GV. Poiss. xiv p. SI tab. -^Oo.

Novae, corpore oblongo compresso , altitudine4 fere iu cjus lougitudine,

latitudine 3 in ejus altitudine ; capite 4.|. circiter in longitudiue corporis,

aeque alto ac longo , valde obtuso, xyrichthyoideo , froute cultrato; liuea

rostro-frontali couvexa sed subverticali; oculis diametro 5 in longitudiue

capitis; osse suborbitali angulo oris oculi diametro altiore
j

genis totis

squamosis ; dentibus maxillaribus serie externa conicis aequalibus , caninis

2 anticis magnis curvatis divergentibus ; mcmbranis praeoperculari , oper-

culari et interoperculari ciliatis ; linea laterali non ramosa j squamis late-

ribus 25 p. m. in serie longitudinali
;

pinna dorsali duplici , anteriore

bispinosa posteriore altiore, vertice inserta, spinis valde flexilibus, pos-

teriore radiis spinis longioribus
;

pectoralibus capite brevioribus ; ventrali-

bus radio 1° in filura breve producto ; caudali integra convexa r5.| circiter

in lougitudine corporis; colore corpore viridi ; maculis postocularibus ova-

libus 5 pulcherrime rubris, in seriem longitudinalem dispositis; lateribus

singulis squamis guttulo rubro
;
post pinnas pectorales macula nigra ; ros-

tro antice mento operculoque coeruleo vittatis; colore pinnis . . . . ?

B. 6. D. 2—7/12 vellS. P. l/n. V. 1/5. A. 3^2 vel3/13. C. 12 et lat. brev.

Synon. Bandasche cacatoeha Valent. Ind. Amb. III. p. 387 fig. 123.

Rievier Dolfijn Valent. ibid. p. 435 fig. 292.

Ikan Banda et Banda Eenard Poiss. Mol. I. tab. 2. fig. 6 et

tab. 14 fig. 84.
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CorijphaciM penlnJacfijla BI. Aiisl. Fi.scb. tah. 173.

Secfisaugc BI. ibid.

liasoir a cinq laclits BI. ibid.

Novacule pentadactijle CV. Poiss. XIV. p. .'il tab. o95.

Novacula sexniacidala CV. Poiss. ib. cl. 53.

Novacule a six taches CV. ibid.

Habit. Bulucomba, in mari.

Longitudo speciminis unici 160'".

CLUPEOÏDEr.

Chatoesus nasus CV. Poiss. XXL p. 76.

Chatoess. corpore oblongo coniprcsso , altitudine 3 fere in ejus longitu-

dino , latitudine 3 in ejus altitudine; capite 5 in longitudine corporis,

aeque longo ac alto; rostro oculo breviore rotundato ante os prominente;

maxilla superiore inferiore longiore; rictu parvo sub oculi parte anteriore

desiuente ; oculis diameti'o 3|. in longitudine capitis ; squamis non vel vix

trans versim striatis, lateribus 45 p. m. in serie longittidinali ; ventre spiuis

30 p. nu serrato; pinna dorsali pinnis ventralibus opposita , acuta, corpore

duplo humiliore radio posteriore valde producto basin pinnae caudalis at-

tingente; pinnis pectoralibus acutis, capite paulo brevioribus, ventralcs

non attingentibus ; ventralibus acutis capite minus duplo brevioribus ; anali

humili capite breviore; caudali profunde excisa lobis acutis 4|- circiter in

longitudine corporis ; colore corpore superne viridi iuferne argenteo ; dorso

vittis 7 p. m. fuscescentibus longitudinalibus; macula scapulari fusca;

pinnis hyalinis vel flavescentibus, dorsali superne fusco marginata.

B. 5. D. 4/13 vel 4/14. P. 1/14. V. 1/7. A. 2/18 vel 2/19. C. 19 et lat.

brev.

Synon. Clupea nasus BI. Ausl. Eisch, tab. 429,

Nasenhei'ing BI. ibid.

Ilareng Nason BI. ibid.

Nose Ile,rring BI. ibid.

Clupea th-yssa, PeddaJcome et Kome Russ. Corom. Fish. II. flg.

196, 197.

CJiatoessus altus Gray Hardw. Illustr. Ind. Zool. II. tab. 91.

fig. 2.

Chatoessus come Eichards. Voyage Ereb. Terr. Ichth. p. 62

tab. 38 fig. 7?

Chatoesse nason CV. Poiss. XXI. p. 76.

Rabit. Bulucoraba, in mari.

Longitudo speciminis unici '212'".
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BALISTIM.

Balistes armatus Lacép. Poiss. I p. S86 et 882. tab. 18

%.2.

Balist. corpore oblongo compresso, altitudine 2^ circiter in ejus longi-

tudine, latitudine 3 in ejus altitudine; capite 3|. circiter in longitudine

corporis , altiore quam longo ; oculis diametro 4^ circiter in longitudine

capitis ; linea rostro-frontali declivi rectiuscula ; rostro oculo plus triplo

longiore; labiis cai'nosis; dentibus utroque maxilla 8 apice incisis, mediis

lateralibus paulo majoribus; apertura branchiali ad radium pectoraleni T"

desinente ; scutis lateribus 45 p. m. in serie longitudinali tisque ad aper-

turam brancliialem; cauda aculeis numerosis brevibus in series 7 Tel 8

longitudinales dispositisj pinna dorsali spinosa spina 1° rostro breviore, antice

scabra, apice denticulata, postice sulcata, sjjina 3" minima, membranapin-

nam dorsalem radiosamnon attingente
;
pinnis dorsali radiosa, pectoralibus,

et anali obtusis rotundatis
;

pinna ventrali scutosa , spina 1" tota scabra,

spinis ceteris gracilibus 14 ad 16; caudali postice convexa 6|. circiter in

longitudine corporis; colore corpore toto fusco-nigricante ; mento vittis 2

flavis transversis; pinnis dorsali 1" et caudali fuscis, ceteris viridibus;

caudali superne et inferne et postice late albo marginata.

D. 3 — 1/27. P. 1/12. A. 1/25. C. 12.

Sjnon. Balistes sextitplici acuïeorum ordine ad caudam utrinque, cauda

margine extreyno et lateribus albo Commers. apud Lacép. Poiss.

I. p. 378.

Baltste armé Lacép. Poiss. L p. 336 et 382 tab. 18 fig. 2.

Balistes subarmatus Gr. Hardw. Illustr. Ind. Zool. tab. 90 f. 3.

Balistes albicaudaius Eüpp. N. Wirb. F. Abyss. F. E. M. p.

54. tab. 16. fig. 1. (variet. basi pinnae caudalis alba).

Habit. Bulucomba , in mari.

Longitudo specimiuis uuici 155'".

Scripsi Batavia Calenclis Maji mdcccli.



B IJ D R A G E

ÏOT DE KENNIS DEli

ICIITIIYOLOGISCIIE FAUNA VAN DE BANDA- EILANDEN.

i»r. w. II Si eï; K II sï; R.

Tot op mijne onderzoekingen toe, was van de ichthyologi-

sche fauna van de Danda-eilanden nagenoeg niets bekend. Nocii

Valkistun nocli Renard hebben, in hunne werken over de visschen

der Moluksche eilanden , vischsoorten, als bepaaldehjk van Ban-

da ailiomstig vermeld, en bij de latere schrijvers vind ik slechts

gewag gemaakt van Acanthurus scopas CV. en Premnas Irifascia-

tus CV., als aldaar gevonden.

Deze afdeehng van kennis was aizoo , tot op een paar jaren

geleden, te beschouwen als een open veld, in hetwelk elke

waarneming eene plaats verzekerd werd.

De heer H. M. Biiandes , geneesheer te Banda Neira, heeft

de goedheid gehad te voldoen aan mijn verzoek, om ter zij-

ner standplaatse eenige visschen voor mij te verzamelen.

Vroeger reeds was mij , door welwillendheid van mijnen ambt-

genoot , den heer Hsstek, een 10-tal visschen van Banda ^

insgelijks door den heer Buandes verzameld , afgestaan. Deze

soorten heb ik reeds elders vermeld en beschreven en de

wetenschap is daardoor verrijkt geworden met de kennis van

drie merkwaardige soorten , welke ik heb genoemd Trigla

Brandesii , Peristedion molaccense en Oxybehis BrandesiL De

nieuwe verzameling van den heer Brandks is zeer rijk aan

soorten en bevat vrij talrijke nog onbeschrevene species. Ik

II. 15.
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betuig gaarne hier openlijk mijnen dank aan dien heer , voor i

de betoonde welwillendheid , die mij in staat gesteld heeft, de
)|

ichthyologische kennis der bovengenoemde eilanden , tot op
||

eene noemenswaardige hoogte te brengen.

Beide verzamelingen van den heer Brandes bevatten te za-

men niet minder dan 76 soorten, zoodat mij thans, de beide-

aan het hoofd dezer bijdrage vermelde species mede gerekend,

78 soorten van Bandasche visschen bekend zijn. Niet minder

dan 54 dezer soorten bevonden zich nog niet iii mijne verza-

meling, en meer den 20 waren in de wetenschap nog onbe-

kend. Van alle deze soorten , voor zooverre ze door mij nog

niet elders waren beschreven, heb ik diagnostische beschrij-

vingen opgemaakt , welke hieronder volgen.

De 78 mij thans van de Banda-eüanden bekende soorten

sijn de volgende.

4. Serranus pardalis Blkr.

2. Mesoprion quadrigiitlatus Blkr.

o. Cirrhites pantherinus CV.

4. Priacanthus caroUnus CV.

ö. Myriprisüs violaceus Blkr.

6. ,, prcdinius CV. ?

7. Eolocenirwn operculare CV.

8. Percis cyUndrica CV.

9. Upeneus barherinus CV.

10. „ Brandesü Blkr.

4f. „ trifasciatus CV.

42. Upeneoïdes variegatus Blkr.

43. Trigla Brandesü Blkr.

'1-i. Peristedion moluccense Blkr.

45. Bactylopterus orientaUs CV.

46. Pterois voUtans CV.

47. Scorpaena bandanensis Blkr.

48. Apistus hypselopterus Blkr.

49. Sijnanceia brachio CV.

20. Diagramma Sebae Blkr.

^/. Scolopsides bilineatus CV.
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St2. Caesio chrysozona K. v. II.

23. Chaetodon punclato-fasciatus CV.

24. „ virescens CV.

23. „ strigangulus Soland.

26. „ baronessa CV.

27. „ dorsaUs CV. ~ Chaetodon Abhortani CV.

J^5. ,, nesogallicus CV.

J^P. . „ unimaculatus BI.

oö. „ speculum K. v. H.

^'Z. Chelmon longirostris CV.

5jS. Taurichthijs varius CV.

o^". Zanclus cornutiis CV.

5"^. Holacanthus trimaculatus Lacép.

5^5. Pempheris oualensis CV.

5'<>. iSe/ar torvus Blkr. s Caranx torvus Jen.

3*7. Atherina hrachypterus Blkr.

5'5. Petrosldrtes Temminckii Blkr.

55. „ mitratus Riipp.

4Ö. Gohius phalaena CV.

4/. Amphisile scutata Cuv.

4j^. Pomacentrus pavo Lacép.

45. Dascyllus niger Blkr.

44. „ aruanus CV.

45. „ xanthosoma Blkr.

4ö. Glyphisodon bandanensis Blkr.

47. Ileliases xantliochirus Blkr.

45. Jw/«s (Halichoeres) Hoevenü Blkr.

„ j melamiriis Blkr.

„ y strigiventer Benn.

„ j spilurus Blkr.

„ ^ interriiptus Blkr.

,, ^ Renardi Blkr.

„ j balteatus QG.

„ j bandanensis Blkr.

5tf. Labroïdes paradiseus Blkr. s Cossyphus dimidiatus CV.

57. Crenüabrus nematopterus Blkr.

4P. 5>

5Ö. »

5/. >>

5^. J>

55. 5>

54. J>

55. »
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S8, Novacida juUo'kles BIkr.
::

Ö9. Cheilio hemiclirysos CV.

60. Cheilimis decacanthus B!!-;r.

61. Scarus nuchijninctatus CV,

62. „ halinensis Blkr.

65. Callyodon vaigiensis CV.?

64. Saurus synodus CV.

65. Oxyhelus Brandesii Blkr.

66. Rliomhus sumatranus Blkr.

67. Ophisuriis maculos^is Cuv.

6S. Syngnathus haematopterus Blkr.

69. Syngnalhoïdes Blochii Blkr.

70. Diodon punctatus Cuv.

7/. Triodon bursarius Reinw.

72. Balisles acuhatus BI.

75. „ lineatus BI. Schn.

74. Alutanus prionurus Blkr.

7ö. Ostracion cornutus L.

76. „ 5e&ae Blkr.

Door andere schrijvers vermeld.

77. Acanthurus scopas CV.

78. Premnas trifascialus CV.

Ten opzigte der hier beschrevene soorten , is het volgende

aan te teekenen.

Nieuw voor de kennis van den Nederlandsch-Indischen Ar-

chipel zijn

:

Cirrhites pantherinus CV. , Mesoprion quadriguttatus Blkr.

,

Eolocentrum operculare CV. , Myripristis praliniiis CV. , Myri-

pristis violaceus Blkr. , Priacanthus carolinus CV. , üpeneus

Brandesii Blkr. , Upeneus trifascialus CY. , Scorpaena banda-

nensis Blkr. , Apistus hypselopterus Blkr. , Chaetodon punctato-

fasciatus CV. , Chaetodon nesogallicus CV. , Pempheris oualen-

sis CV. , Atherina brachyplerus Blkr. , Petroskirtes TemmincMi

Blkr., Petroskirtes mitratus Rüpp., Gobius phalaena CV., Bas-

cyllus xanthosoma Blkr. , GlypMsodon bandanensis Blkr. , He-

liases xanthochirus Blkr. , Cremlabrus nematonterus Blkr. , Ju~
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lis [Ilalichoeres) floevemi Blkr., Julis (Ilalich.) mdanurvs Waw

,

Jidis {Ilalich.) strigiventer Benn. , Julis (Ilalich.) spilurus Blkr.,

Julis [Ilalich.) interntptus Blkr., Julis (Ilalich.) bandanensis Blkr.,

Novaculnjulio'ides Blkr., Chdlio Jicmichrysos CV., Cheilinus de-

cacanthus Blkr., Ophisiirus macidosus Cuv., Sijngnathus haemato-

pterus Blkr., Ostracion Sebae Blkr., en alzoo meer dan 30 soorten.

Als nieuw voor de wetenschap beschouw ik :

Myripristis violaceus Blkr. , Upeneus lirandesii Blkr. , Scor-

paena bandanensis Blkr. , Apistus hypselopterus Blkr. , Alherina

brachypterus Biki'. , I\'trosIdrtes TemmincMi Blkr. , Dascyllus

jxanthosoma Blkr. , Glyphisodon bandanensis Blkr. , Heliases

xanlhochirus Blkr. , Crenilabrus nematopterus Blkr. , Julis (Ila-

lichoeres) Eoevenii Blkr. , Jidis (Ealich.) melanurus Blkr. , Ju-

lis [Halich.j spilurus Blkr. , Julis (Halich.) interruptus Blkr.

,

Julis (Ilalich.) bandanensis Blkr. , Novacula julioïdes Blkr.

,

Cheilinus decacanthus Blkr. , Syngnathus haematopterus Blkr.

en Alutarius prionurus Blkr. , alzoo 18 soorten, terwijl nog

verschillende andere soorten naauwelijks of zeer onvoldoende

bekend waren.

Dit overzigt Iaat begrijpen, welke schatten van kennis in een

ichthijologisch opzigt nog te verzamelen zijn in de talrijke

eilanden-groepen , welke tot Nederlandsch Indi'é behooren.

Onder mijne Bandasche Percoïden zijn geene bijzonder merk-

waardige vormen. Myripristis violaceus komt mij voor eene

nieuwe soort te zijn , kunnende ik haar tot geene der mij be-

kende beschrijvingen terug brengen. Ik bezit thans 3 soorten

van Myripristis , welke ten duidelijkste van [elkander verschil-

len, Myripristis pralinius CV. ? breng ik slechts met eenigen

twijfel tot deze Cuviersche soort. De soort, vroeger door mij

als Myripristis botche CV. beschreven , kan niet wel tot laatst-

genoemde soort behooren , wegens afwezigheid van zwarten

operkelrand en is welligt dezelfde als M?/r(pm^/5 hexagonus CV.

Apistus hypselopterus Blkr. heeft groote verwantschap met

Apistus longispims CV. doch verschilt er van door andere

kleuren , 1 straal meer in het kieuwvlies , langere 2de en 3de

rugvindoornen , enz.



280

De Klipvis of Soldatenvis van NiEunoF (Gedenkw. Zee- en

Lantreize) heeft meer van Chaetodon modestus CV. dan van

Chaetodon nesogalUcus CV. , waarom hij hieronder niet onder

de synonymen der laatstgenoemde soort is opgebragt.

Onder mijne drie specimina van Dascyllus niger Blkr. [Das-

cyllus tnmaculatus CV.] van Banda, bevinden zich 2 met 2 witte

vlekken en 1 geheel zonder v/itte vlekken.

Julis [Halichoeres) Renardi , komt mij voor de Blentsiouri

ompas van Pienard te zijn , terwijl Labroïdes paradiseus Blkr.

zeer zeker dezelfde soort is als de Paradgsvisch van Valentijn

en RexXard en ook dezelfde als Labriis latovittatus Rüpp. en

Cossyplius dimidiatus CV. — Labroïdes paradiseus heb ik gemeend

tot een nieuw geslacht te moeten brengen, wegens zijne bor-

stelvormige tanden , welke achter de hondstanden geplaatst zijn

en niet toelaten deze soort onder Labrus of Cossyphus oÏQQm^

ander bekend geslacht te rangschikken.

Novacida juUotdes Blkr. is merkwaardig als overgangsvorm

van Novacida tot Julis.

Cheilinus decacanthus Blkr. is de derde mij bekende soort

van Cheilinus met 10 rugdoornen. De twee andere soor-

ten zijn Cheilinus punctidatus (CV. Poiss. tab. 396) en Chei-

linus guttatus Blkr., welke laatstgenoemde soort ik echter, na

de publiekwording van mijn overzigt der gladschubbige Labroï-

den welke te Batavia voorkomen , heb herkend te zijn de

Sparus cJdorurus BI., waarom zij voortaan Cheilinus chloru-

rus zal behooren genoemd te worden.

De soort , hieronder als Saurus synodus CV. beschreven

,

is waarschijnlijk tot deze species te brengen, niettegenstaande

er de getallen der rug- en aarsvinstralen afwijken van de door

den heer Valenciennes van zijnen Saurus synodus opgegevene.

ik herken mijn specimen nagenoeg geheel in de afbeelding van

Saurus variegatus van Lacépède.

Ophisurus maculosus Cuv. is duidelijk afgebeeld als OpMsu-

rus ophis door Lacépède , doch op die afbeelding begint de

rugvin te ver naar achteren en de borstvinnen zijn er in het

geheel niet te zien.
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De soorten van Syngnathus Cuv., welke slechts rug- , borst-

en aarsvinnen bezitten en de staartvin missen , breng ik onder

den generischen naam van Sygnathotdes , waarom ik Syngna-

thus biaculcatus BI. heb genoemd Sgngnathoïdes Blochii.

Oslracion Sebae Blkr. behoort tot de vierkante doornlooze

soorten van dit geslacht, zonder voor den bek uitstekenden

snuit, even als Oslracion cubicus L. , Ostracion cyamirus

Riipp. enz. Van Ostracion cubicus L. , welke zich insgelijks

in mijne verzameling bevindt , onderscheidt zich Ostracion Se-

bae, behalve door de kleuren , door bijkans regt profiel van

den kop , hetwelk bij Oslracion cubicus L. zeer hol is , door

dikkeren en stomperen snuit, dikkere lippen, grootere tanden,

veel grootere voorste opening van de beenige lichaamsdoos enz.

Ik geloof dat fig. 5 , taf. 24 van het 3de deel van Seba's The-

saurus tot Ostracion Sebae behoort en niet tot Ostracion cu-

bicus L.



DESCRÏPTIONES
PÏSCIÜM BANDANENSIUM DIAGNOSTICAE.

PERGOÏDEL

Cirrhites pantherinus Qi\ . Poiss. III p. ï>2.

Cirrliit. corpore oblongo compresso , altitudiue
3.J-

circiter in ejus lon-

gitudine , ItitiUidinc 2| tere in ejus altitudino ; capito obtuso convexo 3^

circiter in longitudine corporis
,
paulo longiore quara alto j oculis diame-

tro 4 circiter in longitudine capitis ; linea rostro-frontali coiavexa ; rostro

obtuso oculo breviorej maxillis aequalibus superiore sub oculi parte pos-

teriors desinente ; dentibus caninis maxilla superiore antice 2. curvatis

;

maxilla inferiore lateribus caninoideis 3 rectis
;

praeoperculo rotundato

leviter obtusangulo margine posteriorc dcnticulis aequalibus conspicuis

;

linea dorsali elevata valde convcxa, veutrali rectiuscula; sqnamis lateri-

bus 46 p. m. in serie longitudinali
;

pinna dorsali profunde emarginata

,

parte spinosa parte radiosa multo humiliore , parte radiosa angulata non

emarginata; pinnis pectoralibus obtusis 6 fere, ventralibus acutis 6 et paulo,

caudali truncata 5|. circiter in longitudine corporis ; anali angulata spina

2" crassa ceteris longiore j colore capite rufescente-fusco guttis uigrican-

tibus ; dorso ad basin pinuae pulchre rubro et inferne antice pulchre fusco

postice nigricante ; lateribus infra lineam lateralem pulchre fiavis ; ventre

flavo profundiore
;
pinnis ventralibus aurautiacis , ceteris roseis vel rubris.

B. 7. D. 10/11 vel 10/12. P. 2 simpl. + 5 divis. + 7 simpl. V. 1/5.

A. 3/6 vel 3/7. C. 15 vel 17 et lat. brev.

Synon. Cabbellaau de Visie IfauriceDe Vlam. Renard Poiss. I. tab. 9 fig. 6 1

.

Perca maxülis aequalibus , capite maculoso , cauda aequali Seb.

Thesaur. III p. 77 tab. 27 fig. 12.

Sparus panthèrinus Lacép. Poiss. IV. p, 160 tab. 6 fig. 1.

Spare pantherin Lacép. ibid.

Perca tacniata Porster ?

Grammistes Forsteri BI. Schn. ?

Cirrldte pantherin CV. Poiss. III. 52. Voyag. Coquill. Poiss. tab.

22. fig. 1.

Gerranus Tanhervillae Benn. Ceyl. Pish. p. 27 tab. 27.

Tik-kossa Cingal.

Habit. Banda Neira , in mari.

Longitudo specimiuis unici 76'".
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Mesoprion quadrigutlatus Blkr.

Mcsopr. corporc oblongo compvesso , iiltitiuline
"J- circiter in cjus lon-

gitudinc , latitudino
2-J.

fcre in cjus altitndine ; linea rostro-froiitali ante

oculos leviter convcxa; capite
3.J-

circiter in longitudine corporis, longioro

quam alto ; ociilis diametro 4 circiter in longitudine capitis ; rostro acuto

oculo longiorc ; dcutibus maxillis conicis ; maxilla superiore antice cani-

nis curvatis 4 vel 6, externis magnis; maxilla infcriore lateribus cani-

noideis 3 vel 4 rectis ,
posticis majoribus ; maxilla superiore infcriore

paulo langiore, sub oculi margine anteriore desinente ; pracoperculo pro-

funde iuciso , deuticulato, inferne rotundato , denticulis infra incisuram ma-

joribus ; operculo spinis nullis ; dorso elevato ; ventre rectiusculo ; squa-

mis liitcribus 50 ad 55 circiter in serie longitudinali; pinna dorsali, parte

Spinosa parte radiosa altiore , spinis longis 4' et 5" ceteris longioribus
,

1' ultimo breviore
,
parte radiosa rotundata

;
pinnis pectoralibus acutis 4

et paulo , ventralibus acutis 6 , caudali profunde emarginata lobis acutis

4 et paulo in longitudine corporis ; anali angulata postice rotundata ; co-

lore corpore stipcrne violaceo-nigricante , lateribus violaceo, inferne roseo;

dorso seriebus obliquis et lateribus seriebus longitudinalibus guttularum

margaritacearum vel flavescentium ; dorsosub spina 8* et sub radiis posticis

macula alba
;

pinnis, dorsali fere tota nigra postice tantum rubescente
,

pectoralibus roseis macula axillari nigra , ventralibus et anali antice nigris

postice rubris , caudali rubra margine superiore et inferiore late nigra.

B. 7. D. 10/15. P. 2/15, "V. 1/5. A. 3/9. C. 17 et lat. brev,

Syuou, Sparus lepisurus Lacép. Poiss. III. pag. 404 tab. 15 fig. 2.

Spare lépisure Lacép. ibid.

Diacope quadrigutiata CV. Poiss. I p. 322.

Diacope a quatre gouttes CV. ibid.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 21ü"'.

Holocentrum operculare CV. Poiss. vii p. B77,

Holoc. corpore oblongo compresso , altitudine 4 fere in ejus longitudine,

'I
latitudine 2 fere in ejus altitudine ; linea rostro-frontali leviter convexa

;

capite acuto 3 et paulo in longitudine corporis; altitudine capitis ]|. cir-

citer in ejus longitudine ; oculis diametro 3i fere in longitudine capitis ;

rostro acuto oculo paulo longiore ; osse suborbitali valde emarginato den-

I
tibus maguis; maxilla superiore inferiore breviore, antrorsum valde pro-

tractili , sub anteriore oculi parte desinente ; dentibns orbicalaribus et

opercularibus numerosis ; spina praeoperculari crassa limbum interopercu-

larem attingente sed non superante ; operculo spinis 2 validis superiore

longiore ; vertice lateribus striis S p. m. divergentibus ; linea dorsali cou-

vexa , ventrali rectiuscula ; squamis lateribus SS p. m. in serie longitu-
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diuali
;

pinna cTorsali usqne ad basin incisa , spinis 3° , 4" et 5* ceteris

longioribus , ultimis 1^ brevioribus ; dorsali radiosa acuta; iDectoralibus ob-

tusis 5|- circiter , ventralibiis acutis 6J- circiter, caudali profunde iucisa

lobis acutiusculis 5§. circiter, auali spina 2' maxima radium 1" vix siipe-

rante 5i. in lougitudiue corporis ; colore corpore pulchre rubro et argen-

teo , ventre nitente argenteoj sqiiamis capite , dorso lateribusque margine

libero macula yerticali proiuude yiolacea; operculo fuscescente; pinna dor-

sali spinosa tota longitudine nigra , basi et lobis snperne tantum alba
j

pinnis pectoralibus et yentralibus dilute roseis , ceteris roseo-rubris.

B. 8. D. 10. 1/13 vel 1/14. P. 2/12. V. 1/7. A. 4/9 veU/iO. C. 5. 19.4.

Synon. JTolocentrum operculaire CV. Poiss. VII p. 377.

Habit. Bauda üSTcira , in mari.

Longitudo speciminis imici 200'" .

Blyripristis pralinius CV. Poiss. iii p. Vil?

Myripr. corpore oblongo compresso , altitudine 3| ad 3|- in cjiis lon-

gitudine , latitudine 2 in ejus altitudine ; dorso elevato convexo ; linea

i'ostro-frontali convexa j capite obtuso 4 ad 4\ in longitudine corporis, ae-

que alto circiter ac longo ; oculis diametro 2 in capitis longitudine ; dis-

tantia interoculari 3i ad 3A in longitudine capitis; vertice carinis utroque

latere 8 ad 10, internis palmatis ; maxillis snperiore et inferiore antice

caninoideis rectis obtusis 2 vel 4 ; maxilla superiore sub oculi dimidio

posteriore desinente; osse maxillari superiore angulo inferiore denticulato;

fossa rostrali trigona
;

praeoperculo obtusangulo angulo rotundato ; oper-

culo margine posteriore irregulariter rotundato spina parva ; osse scapu-

lari denticulato ; squamis lateribus 40 p. m. in serie longitudinali , lon-

gitudinaliter parum striatis
;
pinnis dorsalibus non unitis altitudine subae-

qualibus , radiosa acuta
;

pinnis pectoralibus] acutiusculis 4i
, ventralibus

acutis 6 ad 6^- , caudali profunde incisa lobis acutiusculis 4 circiter in lon-

gitudine corporis ; anali acuta ; colore corpore pinnisque pulchre rubro ;

operculis limbo superiore et axillis nigris.

B. 8. D. 10. 1/16. P. 2/13. V. 1/7. A. 4/14 vel 4/15. C. 4. 19. 3,

Synon. Myripristis du port Praslin CV. Poiss. III. p. 127 ?

Habit. Eanda Neira , in mari.

Longitudo 2 speciminum 145'" et 162"',

Myripi^istis violaceus Blkr.

Myripr. corpore oblongo compresso , altitudine 3 in ejus longitudine

,

latitudine 2 in ejus altitudine ; dorso elevato convexo ; linea rostro-fron-

tali convexa ; capite obtuso 4 in longitudine corporis , aeque alto circiter

ac longo ; oculis diametro 2|. in longitudine capitis ; distantia interoculari

3|. in longitudine capitis; vertice utroque latere carinis 8 p. m.; maxillis

superiore et inferiore antice caninoïdeis rectis obtusis 4 vel 6,- maxilla
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supcriorc sub ociili dimidio posteriorc dcsincntc ; ossc maxillnri superiorc

an'^ulo inferiore denticulato ; fossa rostrali trigona
;

pvacoperculo subrec-

tangulo angulo üon rotiindato ; operculo posticc levitci' rotundato spina

brevi j osse scapulari non denticulato j squamis lateribus 30 p. m. in serie

longitudinali , longitudinaliter valde striatis
;
pinnis dorsalibus basi vix uni-

'tis , spinosa radiosa humiliorc , radiosa acuta
;
pectoralibus acutis 5 , vcn-

tralibus acutis G^, caudali profunde cxcisa lobis acutiusculis 4| circiter in

longitudinc corporis ; anali acutiuscula ; colorc corpore superne profuude

violaceo,, lateribus nitcntc aurco et argcnteo , singulis squamis margine

libero vitta verticali violacea
;
pinnis rubris ; operculo limbo superiorc axil-

lisque nigris.

B. 8. D. 10. 1/15 vel 1/16. P. 2/13. V. 1/7. A. 4/13 vel 4/14. C. 3. 19. 3.

' Habit. Bauda Neira , in mari. *

Longitudo specimiuis unici 175"'.

PriacantJius carolinus CV. Poiss. iii p. 78.

Priac. corpore oblongo compresso , altitudine 3|. circiter in ejus longi-

'tudinc , latitudine 2|- 'fere in ejus altitudine ; capite 3|. in longitudine

corporis 5 oculis diametro 2i. circiter in longitudine capitis; linea rostro-

frontali ante oculos concaviuscula j ore simo rictu subverticali ; ma-

xilla inferiore prominente
5

praeoperculo obtusangulo denticulato, angulo

spina tota denticulata aperturam brancbialem vix superante; suboperculo

et iuteroperculo non denticulatis ; operculo spina unica parva acuta ; squa-

mis lateribus 85 p. m. in serie longitudinali; lineis dorsali et veutrali re-

gulariter convexis ; pinna dorsali elevata parte spinosa parte radiosa humiliore

spina postica ceteris longiore oculi diametrum aequante, parte radiosa con-

vexarotundata; pinnis pectoralibus obtusis 7 fere in longitudine corporis;

ventralibus spinam analem 1" superantibus spina 6i circiter, caudali truncata

5 in longitudine corporis ; anali convexa rotundata ; colore corpore pulchre

roseo-rubro, pinnis roseo; dorsali et anali spinosis et caudali nigro mar-

ginatis; dorsali et anali radiosis et caudali guttis numerosis nigris.

B. 6. D. 10/13 vel 10/14. P. 2/16. V. 1/5. A. 3/14 vel 3/15. C. 16 et

lat. brev.

Synon. Priacantlie des Carolines CV. Poiss. III p. 78.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 195'".

Percis cylinclrica CV. Poiss. iii p. 199.

Perc. corpore elongato compresso, altitudine Si ad 6i in ejus longi-

tudine, latitudine 1|- ad 1|. in ejus altitudine; dorso humili; linea rostro-

frontali convexiuscula; capite acuto 4|. ad 4| in longitudine corporis,

minus duplo longiore quam alto; oculis diametro 3|- ad 3a in longitudine
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capitisj rostro acnto et fronte sqnamulis parcis sparsis; dentibus maxilla- il

ribus conicis, anticis lateralibns majoribus, iitraqtie maxilla caninis 2 mag-

nis Talde curvatisj praeoperciilo rottindato leviter deuticulato; operci;lo

spiuis 2 maguis; osse suborbitali oculi diametro humiliore; squamis lateri-

bus 50 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali partibus spinosa et radiosa

basiunitis, spinosa radiosa humiliore; dorsali et aiiali radiosis corpore multo

humilioribus
;
pectoralibus rotimdatis 6 ad 6|., ventralibus acutis basi pec-

toralium suboppositis 3^ ad 4|. , caudali convexa 5i in longitudiue cor-

poris; colore corpore superno fusco inferne flavescente, fasciis 9 vel 10

fuscis transversis corpus ciugentibus ; fascia oculo-gulari fusca; iuteroper-

culo fusco et flavo maculato; pinnis , dorsali spinosa nigricante, ceteris

viridesccntibus , dorsali et anali radiosis luteo et fusco guttatis; caudali

nigro guttata. '

B. 6. D. 5/21. P. 2/13. V. 1/5. A. 18. C. 15 vel 17 et lat. brev.

Synon. Perca ohlonga teres lineis utrinqiie 8 transversis fuscis Scba The-

saur. III p. 78 tab. 27 fig. 16.

Sciaena cylindrica BI. Ausl. Fisch. tab. 292 fig. 1. Lace'[). Poiss.

IV p. 314.

Cylinderformige Umber BI. ibid.

TJmhre cylindrique BI. ibid.

Sciène cylindrique Lacép. Poiss. IV p. 314.

Bodianus Sehae BI. Schn. Syst. posth. p. 335.

Percis cylindrique CV. Poiss. III p. 199.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 5 speciminum 75'" ad 90'".

Upeneus Brandesii Blkr.

Upen. corpore elongato compresso, altitudine 5 in ejus longitudine,

latitudine 2 fere in ejus altitudine; capite 4 fere in longitudine corporis;

linea rostro-frontali superne convexa inferne rectiuscula; oculis diametro

3|. in longitudine capitis; osse suborbitali oculi diametro humiliore; rostro

oculo paulo longiore; dentibus ntraque maxilla conicis uniseriatis, interma-

xillaribus inframaxillaribus majoribus, palatiniset vomerinis nullis; praeo-

perculo subrectangulo rotundato; operculo sjDina acuta; cirris inframa-

xillaribus praeoperculi limbum posteriorem attingentibus; linea laterali

arborescentë; squamis lateribus 30 p. m. in serie longitudinali; pinnis pec-

toralibus et ventralibus longitudine aequalibus capite paulo brevioribus;

caudali profunde excisa lobis acutis 4i circiter in longitudine corporis;

colore corpore rubro; lateribus macula magna rotunda nigra in linea la-

terali inter pinnas dorsales; pinnis, anali flava, ceteris roseis vel rubris,

dorsali radiosa basi macula magna nigra,

B. 3. D. 8 — 1/8 vel 1/9. P. 2/15. V. 1/5. A. 2/6 vel 2/7. C. 15 et lat.

brev.
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Hubit. Baiula Ncirn, in mari.

Longitudo spociminis* imici 97"'.

Upeneus trifasciatus CV. Poiss. iii p. S44.

Upen. corporc subelongato compresso, altitudine 4». ad 5 in cjus longi-

tiidiiic, latitudine 2 circitcr in ejus altitudine; capitc 4 circiter in longi-

tudinc corporis; linea rostro-frontali supcrne convcxa inferne rectiusculaj

oculis diametro 4 circitcr in capitis longitixdinc; osse suborbitali oculi

diametro altiorcj rostro oculo duplo, circiter longiore; dentibns utraque

maxillii conicis uniseriatis, aequalibus, palatiuis et vomerinis nulli.s; pra3-

opcrculo subrectangulo rotundato ; operculo spina acuta ; eirris inframaxil-

laribus opereulnm attingentibusj linea laterali Icviter arborcscente; squa-

luis latcribus 30 p. m. in serie longitudiuali; pinnis pectoralibus ventra-

libus brevioribus, ventralibns capite paulo brevioribus; caudali proftinde

cxcisa lobis acutis 4|. circiter in longitudine corporis ; colore corpore ru-

bro , fasciis 3 transversis triangularibus nigris, P dorso-ventrali, 2° dorso-

anali, 3» caudali; pinnis rubris vel violaceis, dorsali radiosa basi nigri-

cante, anali striis longitudinalibus flavis.

B. 3. D. 8— 1/8 vel 1/9. P. 2/15. V. 1/5. A. 2/6 vel 2/7. C. 15 et lat.

brev.

Syuon. Mulle trois bancles Lacép. Poiss. III p. 404 tab. 15 fig. 1.

Mullus ti-ifasciatus Lacép ibid.

Upenëus a trois bandes CV. Poiss. III p. 344.

Muano Indig. Insul. Sandvic.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 2 speciminum 105'" et 110'".

SGLEROPAREI.

Scorpaena handanensis Blkr.

Scorpaen. corpore oblongo compresso , altitudine Sa circiter in ejus lon-

gitudine, latitudine 1|. in ejus altitudine; capite obtuso 3.^ in longitudine

corporis, vertice tantum squamatoj linea rostro-frontali convexiuscula;

linea ventrali rectiuscula; oculis diametro 4 fere in longitudine capitis,

diametro ^ circiter distantibus ; rostro obtuso oculo non vel vix breviore

;

maxillis subaequalibus superiore sub oculi limbo posteriore desinente
;

spinis utroque latere fronte et vertice 7, orbitis 3, rostro 1, suborbitali-

bus 2 divergeutibus posteriore magna curvata, praeoperculo 5 superiore

duplici, operculo 2, osse scapulari 1; fimbriis cutaneis utroque latere o cu-

laribiTS 3, supraorbitali 1 oculo longiore ramificato, suborbitali 1, rostro

3, ceteris capite dubiis; linea laterali fimbriis pluribus; squamis lateribus

32 p. m. in serie longitudiuali; pinnis dorsali spinosa radiosa humiliore, spi-

nis 1« et 1], ceteris brevioribus, mediis ceteris longioribus 1| in altitudine



2S{

corporis
;
pinnis pectoralibus 4 , ventralibus 4|. , caudali convexa 4i circiter

in loDgitudiue corporis; spina anali 2' radio anali 1° breviore; colore cor-

pore pi::nisque fusco
,
pinnis ventralibus et anali flavescente marmoratis.

B. 7. D. 12/9. P. 15 omnes simplices. V. 1/5. A. 3/5 vel 3/6. C. 12 vel

14 et lat. brev.

Habit. Banda Neira, iu niari.

Longitudo speciminis nnici 65'".

Apistus hypselopferus Blkr.

Apist. corpore oblongo compresso altitudine 4 in ejus longitudine, lati-

tndine 2 in ejus altitudine; capite obtuso 3-^ circiter in longitudine corpo-

ris; linea rostro-frontali ante oculos concava; oculis diametro 3 in longi-

tudine capitis; spinis orbitis et rostro nullis, suborbUalibus 2, superiore

inferiore duplo longiore oculi marginem posteriorem attingente; spinis

praeopercularibus 5 , superiore elongata acuta aperturam brancbialem sub-

attingente, ceteris parvis obtusis; maxillis aequalibus, superiore sub oculi

parte anteriore desinente; rictu parum obliquo; cirris nullis; squamis la-

teribus parvis sed bene conspicuis; linea laterali vix curvata ad basin

pinnae caudalis desinente; pinna dorsali integra, supra oculos incipientc

pinna caudali non unita, spinis 2' et 3* vertice supra medios oculos inser-

tis ceteris et dorsali radiosa altioribus, corpore vix liumilioribus
;

parte

pinnae dorsalis radiosa rotundata; pectoralibus rotundatis radio libero nullo

S^ , ventralibus acutis analem non attingentibus et caudali postice convexa

41. circiter in longitudine corporis; anali spina postica ceteris longiore;

colore toto corpore fusco; lateribus punctulis confertis coerulescentibus;

pinnis nigricantibus vel nigricante dense marmoratis, caudali basi fascia

transversa nigerrima.

B. 7. D. 14/8. P. 12. V. 1/4. A. 3/5. C. 10 et lat. brev.

Habit. Banda Neira, iu mari.

Longitudo speciminis unici 78'".

CHAETODONTOÏDEÏ.

Chaetodon punctato-fasciatus CV. Poiss. vu p. 22.

Chaetod. corpore disciformi-ovali , diametro dorso-ventrali 2-|- circiter in

corporis longitudine; capite 4|. circiter in longitudine corporis; oculis dia-

metro 3 in longitudine capitis; linea rostro-dorsali ante oculos rectiuscula,

lineae rostro-ventrali longitudine aequali; squamis lateribus 32 p. m. ia

serie longitudinali
;
pinnis dorsali et anali rotundatis, dorsali spinis 4j ad

8m ceteris crassioribus et longioribus; pectoralibus et ventralibus longitu-

dine aequalibus, capite paulo longioribus; colore corpore flavo ; fascia

oculari profunde flava nigro limbata; macula nigra ante pinnam dorsalem;

dorso lateribusque superne fasciis 6 vel 7 transversis latis nigris ; lateribus
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inferne guttis niimcrosis nigris in series 'J p. m. longitiidinalcs dispositis;

pinna dorsali antice viriclescente postice fuscesccnte margine triplici ni-

gro , albo et flavo ;
pcctoralibus hyalinis ; ventralibus analique flavis , anali

margine triplici ut in dorsali; cauda riibra; pinna caudali basi flava,

medio fascia nigra subsemilunari, postice fuscesccnte.

B. 6. D. 13/24. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/18. C. 17 et lat. brcv.

Synou. Chéiodon a points et lignes CV. Poiss. VII p. 22.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 95'".

Chaetodon striganguliis Soland. CV. Poiss. vji p. 32.

Chactod. corpore disciformi oblongo-ovali, diametro dorso-veutrali '2^

in longitudine corporis; capite 4 et paulo in longitudine corporisj oculis

diametro 3^ in longitudine capitis; linea rostro-dorsali ante oculos conca-

viuscula , linea rostro-frontali vix longiore; squamis latcribus 33 p. m. in

serie longitudiuali; pinnis dorsali vulde, auali mediocriter acutis, dorsali

spinis posticis antcrioribus longioribus; pectoralibus et ventralibus longi-

tudine aequalibus, capite brevioribus; colore corpore flavo; lateribus vit-

tis obtusangulis violaceo-coeruleis numerosis, angulis apice antrorsum spec-

tantibus ; fascia oculari lata nigra flavo limbata; pinnis, caudali excepta,

flavis, dorsali et anali postice aurantiacis nigro et albo marginatis ; cau-

dali nigerrima superne et inferne flavo
,
postice flavo , nigro et albo mar-

ginata.

B. G. D, 14/16, P. 2/13. V. 1/5. A. 4/15. C. 17 et lat. brev.

Synon. Chaetodon triangulinn Eeinwardt.

„ triangxdaris Piüpp. Atl. E. N. Afr. P. E. M. tab. O

fig. 3.

Chéiodon a ckevrons aigiis CV. Poiss. VII p. 31 tab. 1 72.

Palhahah Otaiteus.

Habit. Banda Neira , in mari.

Longitudo speciminis unici 125'".

Chaetodon bm^onessa CV. Poiss vii. p. §4.

Chaetod. corpore disciformi, diametro dorso-ventrali li circiter in lon-

gitudine corporis ; capite SA ad 4 in longitudine corporis ; oculis diame-

tro 3 ad S| in longitiidine capitis ; linea rostro-dorsali ante oculos valde

concava , linea rostro-ventrali longiore ; squamis lateribus 30 p. m. in serie

longitudinali
;
pinnis dorsali et anali angulatis angulo rotundatis , dorsali

spina postica cetcris longiore, 2* l" breviore; pectoralibus et ventralibus

longitudine subaequalibus , capite paulo brevioribus ; colore corpore antice

flavescente-olivaceo postice nigricante; capite fasciis verticalibus 6, 1* ros-

tro-frontali fusca, 2=' praeoculari flava, S° oculari nigra vel fusca , 4a post-

ocnlari alba vel flava, 5° operculo-vcntrali fusca vel nigra, 6" postopercu-
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lari alba vel flava ; latcribus antice vittis obtusangulis rubris S ad 10, angu-

lis apice antrorsum spectantibus; pinnis dorsaii et anali antice, pectoralibus

et veutralibus totisüaTis, dorsaii et anali radiosis nigricantibus vel fuscis

,

dorsaii postice rubro , olivaceo et nigro , anali nigro et aurantiaco margi-

natis ; vitta pinnae dorsalis rubra usque in analem radiosam descendente ;

pinua caudali uigricante
,
postice nigro , aurantiaco, nigro , flavo et oliva-

ceo marginata.

B. 6. D. 11/28. P. 2/13. V. l/S. A. 3/23^ C. 17 et lat. brev.

Synon. Douwing-baroness. De Vlaming Ree. No. 228.

Pampus Jlamhé Valent. Ind. Amb. III. p. fig. 145.

Fesque Douivipg Renard Poiss. Mol. I tab. 43 fig. 218.

Chclodon haronne CV. Poiss. VII p. 34.

Habit. Banda Neira , in mari.

Lougitudo 2 speciminum 98'" et 109"'.

Chaetodon dorsalis Reinw. CV. Poiss. vii. p. SS. Rüpp.

Atl. R. N. A. F. R. M. tab. 9. %. %
Chaetod. corpore disciformi-ovali , diametro dorso-ventvali 2^ ad 2|- in

longitudine corporis ; capite 4:^ ad 4*. in longitudine corporis ; oculis dia-

metro 3 in longitudine capitis ; linea rostro-dorsali ante oculos concava

linea rostro-vcntrali vix breviore ; squamis lateribus 36 p. m. in serie

longitudinuli ; pinnis dorsaii et anali rotundatis, dorsaii spinis mcdiis ce-

teris longioribus et crassioribus
j

pectoralibus et ventralibus longitudine

subaequalibns capite vix brevioribus ; colore capite et corpore antice et

inferne flavescente , dorso medio et postice et basi pinnae dorsalis nigri-

cante ; lateribus vittis obliquis 16 p. m. nigricantibus postrorsum versus

adscendentibus 5 fascia oculari nigra
;
pectore macula nigra ; pinnis dorsaii

antice et postice superne flava , postice nigro , flavo et nigro marginata

;

pectoralibus flavescentibus ; ventralibus pulchre flavis; anali flava, nigro,

flavo et nigro marginata ; cauda fascia transversa nigra
;

pinna caudali

dimidio anteriorc flava , medio vitta transversa nigra
, postice fuscescente.

B. 6. D. 12/20 ad 12/22. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/18 ad 3/20. C. 17 et lat.

brev.

Synon. Chétodon dorsal CV, Poiss. Vil p. 53.

Chaetodon Ahhortani CV. Poiss. VII p. 44.

Chétodon de. Desjardins CV. Poiss. VII p. 44.

Habit. Banda Neira , in mari.

Longitudo 2 speciminum 122'" et 135'".

Chaetodon nesogallicus CV. Poiss. vii p. 48.

Chaetod. corpore disciformi, diametro dorso-ventrali 2A circiter in lon-

gitudine corporis j capite 3^ circiter in longitudine corporis j oculis dia-

I
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metro aj in longitudinc capitis ; lincii rostro-dorsali anto oculos concava,

longitudiiic liiicac rostro-vcntrali aequali; squamis latcribus 25 p. ni. in

serie longitiuliiiali
;
pinnis dorsali et anali rotniidatis , dorsali spinis posti-

cis ceteris longioi-ibns
;

pinnis i)cct,f)ralil)ns et vcntralibns longitudinc ae-

qualibiis capite brevioribus ; colorc corpore anticc et medio albescente vel

margaritacco
,

posticc flavo ; dorso antice vittis 5 vel 6 olivaceo-fuscis

,

versus caput descendentibns , lateribus vittis p. ni. 10 olivaceo-fuscis a

pinna anali vittas dorso-cephalicas versus adscendentibus ; fascia oculari

nigra coeruleo diluto marginata ; pinnis pcctoralibus hyalinis , ventralibus

albis , ceteris flavis ; dorsali radiosa nigro marginata et superne macula

inagna nigra ; anali nigro et flavo marginata ; caudali medio vitta trans-

versa dilute flava et nigra, postice fusccscente.

. B. G. D. 13/24. P. 2/13. V. 1/3. A. 3/21. C. 17 et lat. brev.

Syuon. Color-oeillade De Vlaming Kec. No. 193.

Doiauing-color Eenard Poiss. Mol. I tab. 5 fig. 37.

CMtudon de Visie de France CV. Poiss. VII p. 48.

Habit. Banda Neira , in mari.

Longitudo specimims unici 98'".

Chaetodon unimaculatiis BI. Ausl. Fisch. tab. 201 fig.

1. CV, Poiss. Yii p. S4.

Chaetod. corpore disciformi , diametro dorso-ventrali 2 et paulo in lon-

gitudine corporis ; capite 4 in longitudine corporis ; oculis diametro 3 in

longitudine capitis ; linea rostro-dorsali supra oculos et rostro leviter con-

cava , linea roströ-ventrali breviore ; squamis lateribus 36 p. m. in serie

longitudinali ; pinnis dorsali et anali rotundatis , dorsali spinis anteriori-

bus posterioribus crassioribus , mediis ceteris longioribus ;
pectoralibus et

ventralibus longitudine subaequalibus , capite vix brevioribus; colore cor-

pore flavo ; fascia oculo-pectorali nigra ; dorso macula magna rotunda

nigra sub spinis posterioribus ; lateribus vittis aliquot transversis viridi-

bus
; pinnis dorsali et anali flavis postice margine fascia nigra albo mar-

ginata
;
pectoralibus liyalinis ; ventralibus pulcbre flavis ; cauda fascia trans-

versa nigra
;
pinna caudali basi flavescente ceterum leviter fuscescente.

B. 6. D. 13/24. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/19. C. 17 et lat. brev.

Synon. Chaetodon oceUatus Parkins. Solaud.

EinflecJdge Klippfisch Bloch Ausl. Fisch. tab. 201 fig. 1.

Bandouliére a tacke Bloch ibid.

Chéiodon a une seule tache CV. Poiss. VII p. 55, Eègn. auim. éd.

d. luxe Poiss. tab. 39 fig. 3.

PaUialu vel ParJia-parhahatiani Otaitens.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciniinis unici 128'".

II. 16
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Chaetodon specuhwi K. v. H. GV. Polss. vii p. 06.

Chaetod. corpore disciformi ovali, diametro dorso-ventrali 2 in longitu-

dine corporis ; capite 4 tere in longitudine corporis ; oculis diametro 3

circiter in longitudine capitis ; linea rostro-dorsali ante oculos rectiuscula,

lineae rostro-ventrali lougitudine aeqtiali ; squamis lateribus 4ö p. m. in

serie longitudinali ; pinnis dorsali et anali rotundatis , dorsali spinis me-

diis ceteris crassioribus et longioribus; pectoralibus et ventralibus longitu-

dine aequalibus , capite brevioribus ; colore corpore pinnisque pulcher-

rime flavo j fascia oculo-pectorali nigra; dorso sub media pinna dorsali

macula ovali nigra magnitudine capitis ; pinna caudali postice fusco mar-

ginata.

B. 6. T>. 14/18. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/16. C. 17 et lat. brev.

Synon. Chctodon a miroir CV. Poiss. VII p. 46.

Habit. Banda Neira , in mari.

Longitudo speoiuiinis unici 109'".

Holacanthus trimaculatus Lacép. CV. Poiss. vii p. 1-47

tab. 162.

Holac. corpore disciformi ovali , diametro dorso-ventrali 2|. circiter in

longitudine corporis ; capite obtuso 4^ circiter in longitudine corporis

;

linea rostro-froutali declivi-rectiuscula ; linea rostro-dorsali linea rostro-ven-

trali breviore ; oculis diametro 3|. circiter in longitudine capitis; osse su-

borbitali oculo non humiliore dentibus valde conspicuisj spina praeoperculari

oculo duplo ferc longiore ; squamis lateribus .50 p. m. in serie longitudinali;

pinnis dorsali et anali rotundatis, dorsali spinis posticis ceteris longioribus;

pectoralibus et ventralibtis et capite longitudine aequalibus; ventralibus pin-

namanalemnon attingentibus; caudali postice convexa ; colore corpore pin-

nisque , anali exccpta ,
pulcherrime flavo ; labiis nigris ; vertice macula ni-

gra; annulo postoperculari fusco
;
pinna anali dimidio superiore flavescente-

albo , dimidio iuferiore nigerrima-

B. 6. D. 14/19. P. 2/1.5. V. 1/5. A. 3/19. C. 17 et lat. brev.

Synon. Ilolacanthe triple iache CV. Poiss. VII p. 147.

Habit. Banda Neira , in mari.

Longitudo speciminis unici 165'".

Pempheris oualensls GV. Poiss. vii p. 223.

Pemph. corpore oblougo compresso , diametro dorso-ventrali 3 in longi-

tudine corporis ; capite obtuso Ai. circiter in longitudine corporis , aeque

alto ac longo ; oculis diametro 2-1 ad 2i in longitudine capitis; linea ros-

tro-frontali convexa; linea rostro-dorsali linea rostro-ventrali paulo brevi-

ore; squamis lateribus 45 ad 55 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali

acuta angulata Ij- circiter in altitudine corporis; ventralibus pectoralibus
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duplo fere brevioribus-; pcctovalibus longitudine c:iput aeqiiantibiis
;

anaU

humili vix emarginata ; caudali levitev emarginata lobis acutis 4.^ ad 4»

in longitudine corporis ; colove corpore rufo-fusco , lateribus basi squama-

rum aureio vel argeutcis
;
pinua dorsali antice et apice fusca, posticc auran-

tiaco-flava; pcctoralibus roscis basi axillaqnc nigris; ventralibus et anali gri-

seis, anali fusco marginata; caudali rubra supcrne et inferne fusco marginata.

B. 7. D. 6/9 vol 6/10. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/40 ad 3/43. C. 17 et lat.

brev.

Synon. Femphéride d'Oualan CV. Poiss. VII p. 223.

Pemphcris otaiiensis CV. Poiss. VII p. 22G tab. 191?

Habit. Banda Neira et Batavia, iu raavi.

Longitudo 3 spcciminum 131'" ad 188'".

MUGILOIDEI.

Atherina brachyptej^us Blkr.

Athierin. corpore elongato compresso, altitudine 8 in ejus longitudine,

latitudine 1|. circiter in ejus altitudine; capite acuto 5 et paulo in longi-

tudine corporis; altitudine capitis ]|. ad 1^ in ejus longitudine; linea

rostro-frontali convexiuscula; oculis diametro 2|. circiter in capitis longi-

tudine; maxillis dentibus conspicuis , superiore inferiore breviore sub

oculi limbo anteriore desinente; rictu obliquo; praeoperculo rectangulo

,

margine posteriore exciso; squamis lateribus 38 p. m. in serie longitudi-

nali; pinna dorsali spinosa radiosa humiliore, medio Tentrales inter et ana-

iemsita, radiosa non emarginata; pinnis pectoralibus acutis ventralibus lon-

gioribus sed capite brevioribus; anali dorsali radiosa altiore non emargi-

nata; caudali excisa lobis acutiusculis ói. in longitudine corporis; colore

corpore sitperne fuscescente, inferne argenteo; pinnis hyalinis, caudali

basi fuscescente.

B. 6? D. 5 — 1/6. P. 1/12. V. 1/5. A. 1/9. C, 17 et lat. brev,

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 48'".

BLENNIOIBEI.

Petroskirtes Temminckii Blkr.

Petroskirt. coi-pore elongato compresso, altitudine 5 ad 6 in ejus lon-

gitudine; capite obtuso convexe 5|. cii'citer in longitudine corporis, lon-

giore quam alto et altiore quamlato; linea rostro-frontali convexa; rostro

obtuso non truncato; crista occipitali et cirris supraorbitalibus nullis; ocu-

lis diametro 3 et paulo in longitudine capitis, diametro 1 circiter distan-

tibus; rictu sub oculi limbo anteriore desinente; maxillis antice tantum

dentatis, dentibus confertis p. m, 30; maxilla superiore utroque latere



Uk

dente canino parvo, maxilla inferiore ntroqnc latere dente canino elon-

gato curvato ; cute laevi
;
pinnis radiis omnibus simplicibus , dovsali Inte-

gra ante foramen branchialem incipieute corpore duplo circiter liumi-

liore, radio nullo producto, prope basin pinnae caudalis desiuente
; pec-

toralibus obtusis rotundatis 8|. ad 9 , ventralibus 1 1 circiter in longitudine

Gorporis; anali convexa corpore duplo circiter humiliore; caudali trunca-

ta; colore corpore superne uigro inferne mai'garitaceo ; vittis cephalo-cau-

dalibus 2 flavis; ventre postice guttulis et cauda postice guttis nigris;

pinnis dorsali basi et supeme uigra media altitudine pulchre flava

,

postice guttis nigris; pectoralibus et rentralibus flavescentibus; anali al-

bescentc guttis interradialibus nigris; caudali flavescente guttis radialibus

nigris.

B. 6. D. 31. P. 15. V. 3. A. 15. C. 11 et lat. brer.

Habit. Banda Neira , in mari.

Longitudo speciminis unici SI'".

Petroskirtes mitratus Riipp. Atl. R. N. Afr, F. R.

M. p. 111 lab. 28 lig. 1.

Petrosk. corpore elougato compresso, altitudine 5|. circiter in ejus lon-

gitudine ; capite convexo obtuso 5 in longitudine corporis , longiore quam

alto et altiore quam lato, linea rostro-frontali convexa; rostro obtuso non

truncato; crista occipitali nulla; cirro supraorbitali utroque latere unico

diviso; oculis diametro 2i in longitudine capitis, diametro
-J.

circiter dis-

tantibus; rictu sub oculi margine anteriore desinente ; maxillis antice tan-

tum dentatis, dentibus 30 p. m. parvis confertis, maxilla superiore utroquo

latere dente canino parvo , maxilla inferiore utroque latere dente canino

magno curvato; cute laevi; pinnis radiis omnibus simplicibus; dorsali

radiis anticis altitudine corporis longioribus/ postice corpore humiliore,

ante aperturam branchialem incipiente et prope pinnam caudalem desinente

;

pectoralibus 5|., ventralibus 6 ad 6|- in longitudine corporis; anali con-

vexa corpore humiliore; caudali truncata 5 in longitudine corporis; cor-

pore fusco profundiore et dilutiore nebulato et marmorato; colore pinnis . . . ?

B. 6. D. 25. P. 14. Y. 3. A. 17. C. 11 et lat. brev.

Synon. Blennechis mitratus CV. Poiss. XI p. 216.

JBlennechis mitré CV. ibid.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici minus bene conservati 49'".

Gohius phalaena CV. Poiss. xn p. 70.

Gob. corpore subelongato compresso, altitudine 5 circiter in ejus Ion-
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gitmline; c.ipite ohtiiso* convexo 4 5. circitcr in longitiuline corporis; lati-

tudino capitis 2, altitiuline IJ- ad i.|- in ejus longitndine; oculis diametro

3^ circitcr in longitndine capitis, minus diametro {- approximatis, in au-

teriore capitis parte sitis ; maxillis aequalibus , dentibus pluriseriatis serie

externa majoribus, maxilla inferiore dentibus caninis 2 lateralibus diver-

gentibus curvatis; rictu obliquo sub oculo desincnte; squamis lateribus 55

p. m. in serie longitudinali ; appcndice anali subquadrata; pinnis dorsali spi-

nosa corpore altiore acutajdorsali radiosa corpore humiliore angulata; pecto-

ralibus 5, veutralibus 4 in longitudine corporis; anali angulata corpore

humiliore; caudali obtusa rotundata 4|. circitcr in longitudine corporis;

colore capitc corporcque prof'uude fusco; genis operculisque guttis vel

vittulis coerulcis nigro cinctis; lateribus yittis transversis coeruleis nigro

limbatis p. m. 9 ;
pinnis dorsalibus nigris , dorsali radiosa superne vitta

longitudinali viridi; pectoralibus aurantiaco-viridibus; veutralibus viridi-

nigricantibus; anali nigra guttulis coeruleis; caudali medio aurantiaca

toto marginc nigricantc, superne prope basin ocello nigro.

B. 4. D. 6— 1/14 vel 1/15. P. 18. V, 1/5. A. 1/14 vel 1/15. C. 15 vel

17 et lat. brcv.

Variet. a. lateribus fasciis transversis diffusis nigricantibus , vittis coe-

ruleis nullis; pinna caudali ocellis nigris 3 vel 4.

„ b. dorso fusco ventre flavo, fasciis transversis fuscis 5, pinnis

dilutioribus , dorsali spiuosa fusca vitta obliqua viridi nigro

limbata et macula magna nigra; dorsali radiosa fasciis lon-

gitudinalibus 4, basali viridi, 2" fusca, 3" viridi vel aurantiaca

coeruleo limbata, 4* (superiore) nigra; ventralibus viridibus;

anali ut dorsali radiosa guttulis pluribus flavis , caudali ocel-

lis pluribus nigris.

Synon. Gobie phalene CV. Poiss. XII p. 7.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 4 speciminum 84'" ad 91'".

AULOSTOMATA.

Amphisile scutata Klein Mant. Ichth. Tab. 6 fig. 6

Cuv. Kègn. anim.

Amphis. corpore cultrato , altitudine 7|. ad 8|. in ejus longitudine; rostro

recurvato 4 ad 4i circiter in longitudine totius corporis ; oculis diametro

11 ad 12 in capitis longitudine; scuto dorsi postico pinnam caudalem su-

perante, spiniformi, apice spina articulato ; scutis abdominalibus 12, dorsa-

libus 4; pinnis dorsalibus, caudali et anali sub scuto dorsali postico sitis

dorsalibus contiguis, spinosa spinis 2 vel 3 ; dorsali radiosa acuta angulata;
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caud.ili intcgra oblique truiicata; aiiali convcxa; ventralibns parvis basi

unitis sciito abdominali 6° insertis; pectoralibus obtusis scutum abdomi-

nalera 5" attingentibus; colore corpore aiireo vel flavo; fascia cephalo-

caudalL irregulari fusca aurantiaco guttulataj pinnis flavescentibus.

B. 3. D. 2 rel 3— 9. P. 10 vel 11. V. 4. A. 11. C. 9 et lat. brev.

Synon. Ikan Piso of Mesvisch Valeut. Ind. Amb. III p. 420 fig. 243

et 254.

Centriscus scutaius L. BI. Ausl. Pisch. tab. 123 fig. 2. Lacép.

Poiss. II p. S8.

Messerjisch El. ibid.

Bécasse bouclée BI. ibid.

Centrisque cuiVassé Lacép. Poiss. II p. 88 tab. 19 fig. 2.

Aniphisihn cauda recta Seb. Thesaur. III p. 107 tab. 34 fig. 5.

Ikan Peixe Ruijscli Collect. nov. pisc. Amb. tab. 3 n. 7.

Ikan Piso Mal. Batav.

Habit. Banda Neira, Batavia, in mari.

Longitndo 9 speciminum 65'" ad 150'".

LABROÏDEI CTENOÏDEI.

Dascyllus aruanus CV. Poiss. V p. 325.

Dascyll. corpore ovali compresso, altitudinc 2|. ad 2^ in ejus longitu-

dine; capite obtuso 4 ad 4|. in longitudine corporis, altiore quam longo;

linea rostro-frontali con'vexa; osse suborbitali, praeoperculo et operculo

denticulis bene conspicuis; operculo superne spinis 2; oculis diametro 3

circiter in longitudine capitis; dentibus maxillis pluriseriatis serie externa

majoribus conicis acutis
;
praeoperculo rectaugulo angulo rotundato ; squa-

mis lateribus 28 p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali et anali ra-

dicsis obtusis rotundatis, dorsali spinosa spinis mediis ceteris longioribus;

ventralibus pectoralibus et capite longioribixs ; anali spina 2" 1' duplo

loflgiore; caudali emarginata lobis obtusiusculis rotundatis 4 ad 4|. in

longitudine corporis; colore corpore griseo-albo, fasciis 3 transversis latis

nigris 1* oculari, 2" dorso-ventrali, 3° dorso-anali; fasciis 2° et 3" superne

unitis; pinnis dorsali maxima parto, ventralibus e£ anali nigris, pectora-

libus et caudaii griseis, pectoralibus basi nigris; fronte macula grisea.

B. 5. D. 12/12. P. 2/14. V. 1/5. A. 2/12. C. 15 et lat. brev.

Varietas a. pinna caudali postice nigra.

Synon. Jésuite De Vlaming Ree.

Bont-duifje Valent. Ind. Amb. III p. 501 fig. 489.

BourgonjesR Renai'd Poiss. I. fig. 155.

Chaetodon arcuatus L. Mus. Ad. Pred. tab. 33 fig. 8.

„ amanus L. Syst. nat. BI. Ausl. Pisch. tab. 198 fig. 2.
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Schwarlzkópf m. Ausl. Fiscli. tab. 108 fig. 2.

JBandoidierc a trois handcs BI. ibid.

Lu/jan araunu Lacép. Poiss. IV p. 720.

Pomacentvns aruanus Eüpp. At). II. N. A. F. K. M. p. 39.

Abiidafur Arab.

Habit. Banda Neira , in mari.

Sunibawa, in mari Cvarictas «.)

Longiuido 2 speciniinum 46'" et 61'".

Dascyllus ocanthosotna Blkr.

Dascyll. corpore ovali compresso, altitudinc 2*. in ejus longitudine;

capite obtuso 4 in longitudine corporis , altiore quam longo; linea rcstro-

frontali convcxa; ossc suborbitali et praeoperculo denticulis conspicuis

;

opercnlo denticulis inconspicuis sed snpenie spinulis 2: praeoperculo sub-

rectangulo , angulo rotuudato; oculis diametro 2 et paulo in longitudine

capitis; dentibus maxillis pluriseriatis, serie extorna mojoribus conicis

,

acutis; squamis latcribus 25 p. m. in serie longitudinali
;

pinnis dorsali

et anali radiosis obtusis , dorsali spinis 2', 3' et 4^ ceteris majoribus; ven-

tralibus pectoralibus vix longioribus, longitudine caput aequantibus; anali

spina 2" !• vix duplo longiorc; caudali emarginata 4 et paulo in longitu-

dine corporis j colore corpore flavo; fascia dorso-pectorali fusca; squamis

singulis stria vel vittula coerulescente
;
pinnis dorsali, pectoralibus et cau-

dali viridescentibus, ventralibus nigris, anali fuscescente.

B. 5. D. 12/15. r. 2/18. V. 1/5. A. 2/13. C. 15 et lat. brev.

Habit. Banda Neira, in mari.

Lougitudo speciminis unici 55'".

Pomacentrus pavo Lacép. Poiss. IV p. o08. CV. Poiss. V
p. SlO.

Pomac. corpore oblonge compresso > altitudine 31 ad Si in ejus longi-

tudine, latitudine 2|. ad 2i in ejus altitudine; capite obtuso 4-|. ad 4» in

longitudine corporis, paulo longiorc quani aUo; oculis diametro 2| ad 3

in longitudine capitis; linea rostro-frontali convexa; osse suborbitali den-

ticulis vix conspicuis; dentibus maxillis aequalibus obtusis; praeoperculo

obtusangulo, margine posteriore dentibus valde conspicuis; operculo spina

Tinica plana; squamis lateribus 30 p. m. in serie longitudinali; pinnis dor-

sali et anali radiosis angulatis; dorsali spinosa inter singulas spinas valde

lobata, spiuis mediis spinis posticis subaequalibus ; ventralibus pectora-

libus paulo longioribus, longitudine caput aequantibus; anali spina 2° 1"

duplo longiore; caudali valde emarginata lobis acutis 4 circiter in longi-

tudine corporis; colore corpore pulchre coeruleo; squamis lateribus singu-

lis stria verticali fusca; ventrc aurantiaco guttulis coeruleis; pinnis auran-
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tiacis, dorsali et anali basi coeruleo giittatisj maciila supraoperculari

tusca.

B. 4. D. 13/13. P. 2/16. V. 1/5. A. 2/15 vel 2/16. C. 15 et lat. brev.

Syiion. Chaetodon pavo B]. Ausl. Fisch. tab. 198 fig. 1.

Indische P/au BI. ibid.

Paön de l'Inde BI. ibid.

Pomacentre paon Lacép. Poiss. IV p. 50S. CV. Poiss. V p. 310.

Règn. anim. éd. lux. tab. 32 fig. 3.

Eolocenthnts diacanthus Lac. ib. IV p. 338 et 373.

üolocentre diacanthe Lac. ib.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 28 specimiuum 52'" ad 80'".

Glyphisodon handanensis Blkr.

Glypbis. corpore oblongo compresso, altitudine 3 circiter in ejus longi-

tudine, latitudine 2-|- circiter in ejus altitudine; capite 4 circiter in longi-

tudine corporis, aeque alto ac longo; oculis diametro 3 in loiigitudine

capitis ; linea rostro-froutali couvexa; osse suborbitali oculo plus duplo

liumiliore ; dentibus maxilla superiore p. m. 50 conicis acutis, maxilla

inferiore 36 p. m. obtusis auticis paulo majoribus; praeoperculo subobtus-

angulo , mavgine posteriore leviter emarginato; squamis lateribus 26 p. m.

in serie longitudinali
;

pinnis dorsali et anali radiosis angulatis obtusis,

dorsali spinosa spinis 2", 3', 4" et 5° ceteris longioribus; pectoralibus et

ventralibus longitudine aequalibus, capite paulo brevioribus; anali spina 2°

spina P plus duplo longiore ; caudali profunde excisa lobis acutis 4 in

longitudine corporis ; colore corpore suiaerne coeruleo-violascente inferne

yiridi; pinnis viridibus, dorsali spinosa autem fuscescente et caudali vio-

lascente; pectoralibus supra ad basin macula nigra.

B. 5. D. 12/10. P. 2/16. V. 1/5. A. 2/10. C. 15 et lat. brev.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici.

Heliases xanthockirus Blkr.

Helias. corpore oblongo compresso, altitudine 3 ad 3^ in ejus longitu-

dine, latitudine 2|. ad 2^ in ejus altitudine; capite 4|. ad 5 in longitudine

corporis , aeque alto ac lougo ; oculis diametro 3 in longitudine capitis;

linea rostro-frontali convexa; osse suborbitali oculo plus duplo humiliore;

dentibus maxillaribus pluriseriatis, serie externa majoribus conicis; prae-

operculo siibrectangulo ; squamis lateribus 28 p. m, in serie longitudinali;

pinnis dorsali radiosa angulata, spinosa spinis mediis ceteris longioribus;

anali spina 2" 1^ plus duplo longiore, parte radiosa rotuudata; pinnis pec-

toralibus ventralibus et capite longioribus; caudali profunde excisa lobis
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acutis superiorc longiorc 2|. ad O^ in loiigitudinc covporisj colorc corpore

supcrne profundc olivacco-viridi , infcnie viridi; pinnis dorsali et anali

nigricantibus radiis posticis viridibus; pcctoralibns viridibiis basi et axillia

flavis; vcntrali])us viridcsccntibns ; caudali lobis iiigris medio tantum viridi.

B. 6. I). 13/11. P. 2/17. V. ]/ö. A. 2/11. C. 15 et lat. brev.

Habit. Banda Neira, in maii.

Longitiido 5 spcciminum 128'" ad 135"'.

LABRÖIDEI GYCLOÏDEI.

LABROÏDES Rlkr.

Dentes maxillares pluriseriati selacei, utraque maxilla cani-

nis 2 anticis magnis prominentibus : maxilla superior angulo

oris dente canino. Caput totnm squamosum. Linea lateralis

continua. Praeoperculnm non denticulalum. Membrana bran-

chiostesa radiis 5.

Labroïdes paradiseus Blkr.

Labroïd. corpore elongato compresso , altitndine 5 in ejus longitudine,

Idtituditie 2 circiter in ejus altitudine; capite acuto 4 et paulo in longi-

tudine corporis, toto squamoso ; altitudine capitis ]|- in ejus longitudine;

oculis diametro 4 in longitudine capitis ; linea rostro-frontali convexius-

cula; labiis crassis; dentibus maxillaribus pluriseriatis setaceis; maxillis

antice caninis 2 magnis prominentibus; maxilla superiore angulo oris dente

canino mediocri
;
praeoperculo denticulis nullis ; osse pharyngeali inferiore

dentibus omnibus conicis; linea laterali singulis squamis indivisa; squa-

mis lateribus 40 p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali spinosa radi-

osa humiliore; radiosa et anali postice angulatis
;

pectoralibus ventralibus

longioribus, 1|- in longitudine capitis; caudali truncata; colore corpore

margaritaceo, superne antice dilute olivaceo; fascia maxillo-oculo-caudali

cuneiformi nigra, pinna caudali latissiraa, postice deorsiim recurvata et

caudae margine inferiore desinente; lateribus sub fascia nigra vittis plu-

ribus obliquis flavis et sub basi pinnae pectoralis macula nigra; pinnis

albis Tel flavescentibus , dorsali et anali basi nigris-

B. 5. D. 9/11 vel 9/12. P. 2/11. V. 1/5. A. 3/10. C. 14 et lat. brev.

Synon. Jkan Firdaus of Paradijs-visch Valent. Ind. Amb. III p. 348

fig. 8 et p. 407 fig. 193.

Paradijs Eenard Poiss. Mol. I tab. 24 fig, 131.

Labrus latovittatus Rüpp. Neue Wirb. F. Abyss. F. E. M. p.

7. tab. 2 fig. 2. (nee Lacép.>

II. 17
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Cossypkus dimidiatus CV. Poiss. XIII p. 98.

Cossyphe partagé CV. ibid.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 77"'.

Crenilabrus nematopterus Blkr.

Crenilabr. corpore oblongo compresso, altitudine 4 in ejus longitudine

,

latitudine 2 et paulo in ejus altitudine; capite 4 in longitudine corporis

,

vix longiore quam alto; oculis diameti'O 4 fere in longitudine capitis;

linea rostro-frontali declivi rectiuscula; osse suborbitali augulo oris oculi

diametro humiliore; maxillis aequalibus dentibus conicis mediocribus

,

antice caninis 4 internis prominentibus externis valde cui'vatis divergen-

tibus; praeopcrculo rectangulo angulo rotundato, margine posteriore den-

tibus valde conspicuis; linea laterali non vel vix raniosa; squamis lateribus

24 p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali et anali postice angulatis,

parte spinosa parte radiosa multo humiliore; spinis in fila productis,

filis dorsalibus anterioribus spinis multo longioribus; ventralibus acutis

]^, pectoralibus obtusis 2 fere in longitudine capitis; caudali integra ro-

tundata capite paulo longiore; colore corpore viridi; capite vittis rubris;

labiis riibris; pinnis, dorsali filis spinalibus nigris, postice viridi; pectora-

libus roseis; ventralibus rubro-violaceis; caudali viridi.

B. 5. D. 9/12 vel 9/13. P. 2/11. V, 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C. 15 et lat.

brev.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici, minns bene conservati, 110'".

Species Ctenolabrus flagellifer CV. vel Crenilabrus flagellifer T. Schl.

affinis scd sat distiucta.

Julis (Halichoeres) Hoevenii Blkr.

Jul. corpore subelongato compresso, altitudine 4i in ejus longitudine,

latitudine 2 et paulo in ejus altitudine; capite acuto 4 fere in longitudine

corporis; altitadine capitis li circiter in ejus longitudine; oculis diametro

4 in longitudine capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; dentibus

maxillaribus mediocribus, angularibus magnis curvatis; linea laterali antice

singulis squamis bifida; squamis lateribus 25 p. m. in serie longitudinali;

pinnis , dorsali et anali basi glabris
,
postice angulatis; pectoralibus et ven-

tralibus subaequalibus 1-|. circiter in longitudine corporis; caudali integra

postice convexa; colore corpore fuscescente-rubro; capite lateribusque

vittis 8 vel 9 longitudinalibus carmosinis; rostro flavo
;
pinnis rubris, dor-

sali et anali longitudinaliter rubro et violaceo vittatis, dorsali macula

iiigra spinam 1"" inter et 2" et radium 2" inter et S"; pectoralibus supra

basi macula parva nigra.
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B. 6. D. 9/10. T, 2/12. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13. C. 14 et lat. brev.

Habit. Banda Ncira, in mari.

Longitudo speciniinis unici 73'".

Julis (Halichoeres) melanurus Blkr.

Jul. corpore subelongato comprcsso , altitudine 4^. in cjus longitndine

,

latitndine 2 et paulo in ejus altitudine; capite acuto 4^ in longitudinc

corpovis; altitudine capitis l^- circitci' in ejus longitudine; oculis diametro

4 fcre in longitudine capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; deu-

tibus maxillaribns mcdiocribus, angularibus magnis curvatis; linea laterali

anticc singulis squamis bifida 'vel trifida; squamis latcribus 25 p. m. in

serie longitudinali; pinnis dorsali et anali basi glabris, postice angulatis;

ventralibus longitudine caput subaequantibus
j

pectoralibus 1|- circiter in

longitudinc capitis; caudali integra postice convexa; colore corpore su-

perne fusco inferne rubro; capite vittis flavis oculo-maxillaribus et oper-

cularibusj pinnis, dorsali pulchre violaceo-rubra antice vitta brevi nigra

;

pectoralibus olivaceis basi et axillis pulchre flavis , supra basi macula trigona

nigra; ventralibus flavis radio 1° violaceo; anali basi violacea ceterum rubra,

marginem liberura versus vittulis 3 longitudinalibus, internis violaceis, ex-

terna nigra; pinna caudali flava vittis 2 semilunaribus rubro-violaceis, pos-

tice medio macula magna irregulari nigra.

B. 6. D. 9/12 vel 9/13. P. 2/12. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13. C. 14 et lat.

brev.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis nnici 74'".

Julis (Halichoeres) strigiventer Benn. Proceed. Zool.

Societ. 1832 p. 184. CV. Poiss. XIII j^. 342.

Jul. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitu-

dine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite acuto SJ circiter in

longitudine corporis; altitudine capitis 1|. ad Ia in ejus longitudine;

oculis diametro 4 ad 5 in longitudine capitis; linea rostro-frontali con-

vesiuscula; dentibus maxillaribus parvis caninis anticis nullis, angula-

ribus mediocribus vix curvatis; labiis latis; linea laterali singulis squamis

indivisa; squamis lateribus 26 p. m. in serie longitudinali; pinnis, dorsali

et anali basi glabris, postice angulatis; caudali integra postice convexa;

ventralibus capite plus duplo, pectoralibus capite minus duplo brevioribus; co-

lore corpore superne profunde inferne dilute viridi; capite superne viridi di-

lutiore liturato; vitta maxillo-infraoculo-operculari viridi vel flava coeru-

leo vel fusco limbata; lateribus inferne vittis pluribus longitudinalibus

flavis punctulisque sparsis nigris; pinnis viridi-flavescentibus; caudali in-
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terdum fusco variegata et basi macuia parva nigra; dorsali basi radio

penultimo puncto nigro.

B. 6. D. 9/11 vel 9/12. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/11 vel 3/12. C. 12 vel 14

et lat. brev.

Synon. Girelle a ventre rayé CV. Poiss. XIII p. 342.

Habit. Banda ïTeira, in mari.

Longitudo 7 speciminum 66'" ad lOS'".

Julis (Halichoeres) spuurus Blkr.

Jul. corpore oblongo compresso , altitudine 4^ ad 4.|. in ejus longitu-

dine, latitudine 2 in ejus altitudine; capite acuto 3-|. ad 4 in longitudine

corporisj altitudine capitis 1|- ad 1|- in ejus altitudine; oculis diametro 4

in longitudine capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; labiis car-

nosis; dentibus maxillaribus mediocribus, caninis 2 anticis mediocribus,

angularibus parvis rectis; linea laterali singulis squamis vix vel non di-

visa ; squamis lateribus 26 p, m. in serie longitudinali; pinnis dorsali

et anali basi glabris, postice angulatis; caudali integra postice con-

vexaj pectoralibus et ventralibus longitudine aequalibus 1|. circiter in lon-

gitudine capitis; colore corpore superne viridi infcrne flavo; capite maculis

et vittulis pluribus rubris; squamis lateribus superioribus vittula verticali

flava vel nitente viridi ; cauda superne et lateribus supra pinnas pectorales

in linea laterali macuia rotunda vel ovali nigra; pinnis dorsali et anali

rubro-viülaceis vitta longitudinali rubra; pectoralibus basi flavis ceterum

viridibus, supra basi macuia parva nigricante; ventralibus aurantiaco-

flavis; caudali rubra.

B. 6. D. 9/10 ad 9/12. P. 2/12. V. 1/5. A. 3/10 ad 3/12. C. 14 et lat.

brev.

Variet. a. Macuia caudali nigra tantum; pinnis dorsali et anali nou

vittatis.

Habit, Banda Neira, in mari.

Longitudo 3 speciminum 76"' ad 92"'.

Julis (Halichoeres) interruptus Blkr.

Jul. corpore subelongato compresso, altitudine 4^ in ejus longitudine

,

latitudine 2 in ejus altitudine; capite acuto 3|. in longitudine corporis;

altitudine capitis li circiter in ejus longitudine; oculis diametro 4 circiter

in longitudine capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; labiis car-

nosis; dentibus maxillaribus mediocribus, antice caninis nullis; dentibus

angularibus magnis curvatis; linea laterali singulis squamis non divisa;

squamis lateribus 2S p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali et anali

basi glabris, postice angulatis; ventralibus capite plus duplo brevioribus

;

pectoralibus l^- circiter in longitudine capitis; caudali integra postice con-
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vexa; colorc corpore snpcrnc profunde viridi inferne flavo et dilute viridij

vittis interoculari et maxillo-oculari rubro-violaccisj dorso basi et lateri-

bus sub pinna pcctorali et supra pinnam aiialem \itta longitudiiiali rubro-

violacea mediis lateribus intcrruptaj pinnis, dorsali rubra postice basi-

flava; pectoralibus flavescentibus basi macula magna trigona nigra ; ven-

tralibus et aiiali dilute flavis; caudali aurantiaco-flava.

B. 6. D. 9/11 vel 9/12. P. 2/11. V. 1/5. A. 3/11, C. 12 vel 14 et lat.,

brev.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 93'"..

Julis (Halichoeres) Renardi Blkr.

Jul. corpore oblongo compresso, altitudine 4| in ejus longitudine, la--

titudine 2 in ejus altitudine j capite acuto 3^ in longitudine corporis ; al-

titudine capitis 14. circiter in ejus longitudine; oculis diametro 4 in lon-

gitudine capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; labiis carnosis
;

dentibus maxillaribus raediocribus, antice caninis nullis, angularibus medio-

cribus, leviter curvatis; linea laterali singulis squamis indivisa ; squamis la-

teribus 28 p. m. in serie lougitudina,li; pinnis dorsali et anali basi glabris

,

postice angulatis 5 ventralibus capite plus duplo brevioribus; pectoralibus 1|.

circiter in longitudine capitis ; caudali integra postice convexa ; colore

corpore superne viridi inferne flavo; vittis intei'oculari et maxillo-infra-

oculari-operculari rubro-violaceis; lateribus vitta cephalo-caudali et vitta

subpeetorali supra anuni desinente rubro-violaceis; pinnis viridi-flavis

,

Yentralibus analique dilutioribus; pectoralibus macula nulla.

B. 6. D. 9/11 vel 9/12. P. 2/13. V. 1/5. A, 3/11 vel3;i2. C. 12 vel 14

et lat. brev.

Synon. Menisiouri ompar Renard Poiss. Mol. fig. 160..

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 90'".

Julis (Halichoeres) halteatus QG. All. du Voy. de

rUranie. tab. 56 fig. 1 CV. Poiss. XIH p. 848.

Jul. corpore oblongo compresso , altitudine 4 ad 4 et paulo in ejus

longitudine , latitudine 2 in ejiis altitudine ; capite acuto 3|. circiter in

longitudine corporis; altitudine capitis 1|. circiter in ejus longitudine; ocu-

lis diametro 4J ad 5 in longitudine capitis; linea rostro-frontali declivi

rectiuscula; labiis carnosis; dentibus maxillaribus mediocribus, caninis

?,nticis nullis , angulai'ibus mediocribus paulo ciirvatis ; linea laterali

singulis squamis non divisa; squamis lateribus 25 p. m. in serie longitu-

dinali; pinnis dorsali et anali basi glabris, postice angulatis; ventralibus



2S.

capite plus duplo brevioribus; pectoralibus 1^ circiter in longitudine cor-

poris; caudali integra postice leviter convexa; colore corpore supevne

profunde viridi, inferne flavescente et dilute viridi; capite vittis interocu-

3ari , maxillo-infraoculari et mento-opercnlari rubro-violaceis
;
pectore vitta

rubro-yiolacea aperturae bi'auchiali parallela et in approximata; vitta sub

pinna jjectorali nulla; dorso vitta ejusdem coloris ad basin pinnae; late-

ribus vittis rubro-violaceis supra basin pinnae pectoralis decurrentibus

,

superiore ante apicem pinnae pectoralis desinente, inferiore cephalo-cau-

dali curvata; pinnis sordide vel dilute viridibus vol aurantiacis; pectora-

libus basi flavisj axillis pulchre rubris.

B. 6. D 9/11 vel 9/12. P. 2/)2. V. 1/5. A. S/IO vel 3/11. C. 12 vel 14

et lat. brev.

Svnon. Gallenay parqv.it of Castouri De Vlam. Ree.

Gallenay Castouri Benard Poiss. Mol. fig. 133.

Labrits albovittatus Bonnat. Encyclop. p. 118. Lacép. Poiss. III

p. .Ï09.

Girelle raie aitrore CV. Poiss. XIII p. 348.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 7 speciminuiu 70'" ad 90'".

Julis (Halichoeres) handanensis Blkr.

Jul. corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad S^. in ejus longitudine,

latitudine 2 circiter in ejus altitudine ; capite acuto
3.J.

ad 3^ in longitu-

dine corporis; altitudine capitis 1-^ ad H in ejus longitudine; oculis dia-

metro 4 circiter in longitudine capitis; linea rostro-frontali convexiuscula;

labiis carnosis ; dentibus maxillaribus mediocribus , caninis anticis nul-

lis, angularibus parvis; linea laterali singulis squamis indivisa; squa-

mis lateribus 25 p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali et anali basi

glabris postice angulatis; ventralibus capite plus duplo brevioribus
;

pec-

toralibns l-§. circiter in longitudine capitis; caudali integra postice con-

vexa; colore corpore dorso olivaceo ventre flavo; dorso vulgo punc-

tulis numerosis coerulescentibus ; ventre marginibus squamarum flavo

profundiore marginatis; lateribus medio vulgo violascentibus; cauda ocello

minimo unico vel pluribus nigris flavo cinctis; pinnis flavis vel aurantia-

cis, dorsali radiosa frequenter macula nigra inter radios posteriores.

B. 6. D. 9/11 vel 9/12. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/11 vel 3/12. C. 12 vel 14

et lat. brev.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 19 speciminum 40'" ad 78'".

ISovacula juUoïdes Blkr.

Novae, corpore oblongo compresso, altitudine 44- ad 4^ in ejus longi-



tudino, latitndine 2f cireiter lu ejus iiltitudine; capite -l» nd 4|. in longi-

tudine corporis, acutinsculo, julioideo; fronte non cultrata; linea rostro-

frontali declivi rcctinscula; altitudine ctipitis ].». cireiter in cjns longitudine.

oculis diametro S.J ad 4^ in longitndine capitis; osse suborbitali angnlo

oris ocnii diametro liumiliorc; genis seriebns sqnamarum 2 oculo approxi-

matis; dentibu3 maxillaribus mcdiocribus, ntraqne maxilla caninis 2 an-

ticis curvatis; linea latcrali intcrrupta, squamis aliqnot bifida; squarais la-

teribus 26 p. m. in serio longitudinali
;
pinna dorsali integra , vertice inci-

piento , radiis 2 antorioribus flexilibus spinis sequentibus vix longioribus,

parte spinosa partc radiosa humiliore, postice angulata; pinnis vcntralibus

pectoralibus longioribns, radio 1" filiformi; pectoralibus rotundatis capite

• duplo brevioribus; anali postice angulata; caudali integra postice convexa;

colorc corporc flavo-aiirantiaco ; capite superne vittis violaceis; lateribus

et cauda interdum vitta vel serie guttarum longitudinali fuscescente; pec-

tore interdum macula magna nigricante; dorso vittulis obliqiiis rubro-

fuscisj pinnis aurantiacis vel rubris; dorsali spinam 1" inter et 2m macula

nigraj anali radiosa interdum marginem versus vittulis obliquis rubro-fuscis.

B. 6. D. 2/7/13 vel 14. P. 2/10. V. 1/5. A. 3/13 vel 3/14. C. 12 et

lat. brev.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 9 speciminnm 80'" ad 117'".

Cheilio hemichrysos GV. Poiss. XIÏI p. 257.

Cbeil. corpore elongato subcylindrico, altitudine 10 ad 9 in ejus lon-

gitudine; capite acuto 3?- ad S|. in longitudine corporis.. triplo longiore

quani alto; oculis diametro 6 in longitudine capitis; linea rostro-frontali

declivi rectiuscala; rostro valde acuto oculo plus duplo longiore; osse

intermaxillari ramo adscendente oculum attingente; maxilla superiore in-

feriore longiore longe ante oculum desinente; dentibus maxillis serie ex-

terna aequalibus conicis
,

postice tantum minoribus , maxilla superiore

utroque latere p. m. 30, maxilla infcriore utroque latere p. m. 22, maxilla su-

periore antice caninis 2 parvis
;

praeoperculo post oculum et operculo

superne et inferne squamis parcis; praeoperculo obtusangulo rotundato,

margine posteriore dentibus valde conspicuis; operculo spina nulla; linea

laterali non curvata, singulis squamis ramosa; squamis lateribus 50 p. m.

in serie longitudinali
;
pinna dorsali partibus spinosa et radiosa altitudine

subaequalibus
;
pinnis ventralibus pectoralibus brevioribus; pectoralibus obtu-

sis capite triplo brevioribus ; caudali integra postice convexa; colore corpore

superne viridi-fuscescente inferne flavo; vitta guttata cephalo-caudali fusca;

pinnis flavis vel aurantiacis ; iride flava.

B. 6. D. 9/13 vel 3/14. P. 2/10. V. 1/5. A. 2/13 vel 2/14. C. 12 et lat.

brev.
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Synoi). Cheilio auratus Q. Voy. de l'Uranie p. 274 tab. 54 fig. 2. (uee

CV.).

Cheilion demi-doré CV. Poiss. XIII p. 257»

Int Insul. Saudvic.

Habit. Bauda Neira, in mari.

Longitudo 3 speciminum 110'" ad 155'".

Cheilinus decacanihus Blkr.

Cheil. corpore oblongo compresso, altitudine S*. fere in ejus loHgitudine>

latitudine 2-^ circiter in ejus altitudine; capite acuto 3». fere in longitu-

dine corporis, longiore quam alto; oculis diametro 4 in longitudinc capi-

tis; linea rostro-froutali declivi rectiuscula; maxiJlis dentibus mediocribus^

caninis curvatis 2 anticis; mento liumili non prominente; praeoperculo

rectangalo, angulo paulo rotandato ; linea laterali sqnamis anticis bifida^

squamis posticis indivisa; squamis lateribus 20 p. m. in serie longitudi-

nali
;

pinnis basi squamosis; dorsali et anali radiosis obtusis rotundatisj;

ventralibus acutis pectoralibus obtusis longioribus sed capite duplo fere-

brevioribus; caudali integra postice convexa; colore corpore fusco pro-

fundiore et dilutiorc uebulato; pinnis pectoralibus totis, pinnis ceteris basi

rnbi'is, medio vel marginem versus nigricantibus ; nigro pinua anali et

caudali guttulis rubris; dorsali radiosa postice tota rubra.

B. 5. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/lO. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C 13 et lat.

brev.

Habit. Banda Ncira, in mari.

Longitudo speciminis unici 69'".

Callyodon waigiensis GV. Poiss. XIV p. 220?

Callyod. corpore oblongo compresso , altitudine 4 circiter in ejus lon-

gitudiue , latitudine 2 circiter in ejus altitudine j capite convexo 4 in

longitudine corporis, paulo longiore quam alto; oculis diametro 4 fere iu

longitudinc capitis; linea rostro-frontali convexa; osse suborbitali angulo

oris oculi diametro humtliore; maxilla superiore dentibus serie interna

parvis, serie externa multo majoribus vix imbricatis, caninis 1 vel 2

curvatis horizontalibus; maxilla inferiore dentibus externis subaequalibus

lateralibus autem anticis majoribus; linea laterali ramosa sub fine pinnae

dorsalis vix interrupta; squamis lateribus 22 p. m. in serie longitudinalij

pinnis dorsali et anali postice angulatis
; pectoralibus obtusis ventralibus

longioribus, 1|. iu longitudine capitis; caudali integra truncata vel postice

convexiuscula; colore corpore superne et lateribus viridi, fuscescente et

rubro vario , inferne flavescente; pinnis flavis vel aurantiiicis; dorsali an-

tice nigra; pectoralibus supra basi macula triquetra nigra.

B. 5. D. 9/10. P. l/U. V. 1/5. A. 3/9. C« 13 et lat. brev.
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Svnon. Scarus spinidens CV. Less. Zool. du Voy. Freycin. p. 289 ?

Callyodon da Waigiou CV. Toiss. XIV p. 220?

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 5 spccimiriurn 80'" ad 112'"

SALMONES.

Saurus synodus CV. Poiss. XXII p. 3S4.

Saur. corpore elongato compresso, altitudine 6A. ia ejus longitudine,

latitudine 1|- circiter in ejus altitudine; capite convexo 4 et paulo in

longitudine corporis; oculis diametro 5 ferc in longitudine capitis; in 2*

quinta capitis parte sitis; distantia interoculari concava; vertice striato
;

rostro acuto oculo non longiorej rictu amplissimo; maxillis aequalibus

superiore 1^ circiter in longitudine capitis; dentibus maxillaribus, lin-

gualibus et palatinis gracilibus, acutis, vix vel non curvatis, ex parte mo-

bilibusj palatinis et lingualibus anterioribus posterioribus longioribus; ven-

tre et dorso convexis; corpore toto squamoso; squamis lateribus 50 p. m.

in serie longitudinali
;
pinuis , dorsali radiosa postice in anteriore dimidio

corporis sita, angulata, non emarginata, corpore nonaltiore; adiposa mi-

nima vix conspicua, anali opposita; pectoralibus capite plus duplo bre-

vioribus; ventralibus longitudine caput aequantibus; anali brevi humili;

caudali lobis acutis 6 et paulo in longitudine corporis; colore corpore

snperne fuscescente-viridi inferne griseo vel argenteo ; capite et dorso

nigro variegatis; lateribus maculis 9 vel 10 nigricantibus in seriem longi-

tudinalem dispositis
,

pinnis pectoralibus , dorsali et caudali viridibus ni-

gricante variegatis, ceteris flavis,

B. 16. D. 2/9 vel 2/10. P. 2/11. V. 8. A. 9. C. 19 et lat. brev.

Synon. Synodus Gronov. Mus. II n. 151 t. 7 fig. 1.

Esox synodus L. Syst. nat. ed. Guiel. I p. 1390,

Synodus fasciatus Lacép. Poiss. V p. 321.

Synode fascé Lacép. ibid.

Saurus variegatus Lacép. Poiss. V p. 157 tab. 3 fig. 3. QG.

Zool. de 1'Uranie tab. 48 fig. 3.

Salmone varié Lacép, ibid.

Dentex marmoreus Solander.

Synodus synodus BI. Schn. Syst. posth.

Salmo saurus BI. Ausl. Fisch.

Saurus intermedius Spix.

Saurus minutus Lesueur Journ. Acad. Philadelph. V. I, 1825

p. 118 tab. 5.

Saure synode CV. Poiss. XXII p. 355.
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Kwa Koiü Kwam et Fa ko lauan Chinens.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 90'".

MURAENOIDEÏ.

Ophiurus maculosus Giiv. Règn. anim.

Ophiur. corpore cyliiidraceo maxime eloiigato, altitudine 44 p. m. in

ejus longitudine j capite convexo 17 circitei- in longitudine corporis, tri-

plo fere longiore qiiam alto ; oculis diametro 8 circiter in longitudine

capitis; rostro convexo carnoso , oculo duplo longiore, vix producto;

tubulis nasalibus latis subbifidis; rictu oculi limbum posteriorem vix supe-

rante; maxilla inferiore superiore multo breviorej dentibus maxillaribus

Tomerinisque biseriatis conicis acutiusculis ; corpore laevi squamis incon-

spicuis; pinna dorsali corpore duplo circiter humiliore, vertice incipiente

et ad apicem caudae desinente; pinna anali corpore triplo humiliore, in

initio 3" quintae corpoi-is partis incipiente et ad apicem caudae desinente;

pectoralibus brevissimis , valvulaeformibus , latioribus quam longis , oculo

vix longioribus ; colore corpore rufescente
,
pinnis viridi ; capite, totoque

corpore et pinnis verticalibus maculis uigricantibus oblongis et rotundis

magnis.

B. 25 p. m. D. 500 p. m. P. 20 p. m. A. 318 p. m.

Synon. OpMsurus ophis Lacép. Poiss. II tab. 6 fig. 2 (nee Bloch , al.)

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo speciminis unici 520'".

LOPHOBRANGHn.

Syngnathus haematopterus Blki

Syngnatli. corpore valde elongato , antice hexagono, postice tetragono,

altitudine 19 ad 21 in ejus longitudine, paulo altiore quam lato; capite

8 ad 8^ in longitudine corporis; oculis diametro 6 circiter in longitudine

capitis; linea rostro-frontali ante oculos valde concava; rostro oculo triplo

fere longiore, dimidium capitis longitudinis fere efficiënte, gracili, sub-

cylindrico, glabro; ore dentibus inconspicuis; fronte spinis nullis; oper-

culis carina longitudinali media; scutis lateribus 16, cauda 35; carinis

singulis scutis non spinatis; ventre carina media vix prominente; cauda

multo plus dimidio corporis longitudinis efficiënte; pinna dorsali corpore

humiliore, convexa, supra anum incipiente; pectoralibus brevibus latioribus

quam longis; anali parva; caudali integra parva; corpore viridi, pul-

cherrime et dense nigro reticulato, inferne flavo nigro vittato; pinnis rubris.
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B, 3. D. 29. P. 14. C. 10. A. 4.

Habit. Banda Neira, in niari.

Longitudo 3 spcciminum 183"' ad 185"'.

Syngnathoïdes Blochii Blkr.

Syngnatlioïd. corpore valdc clongato, antice hexagono, pcstice tetragono j

altitudine 20 ad 22 in ejus longitudinc, medio ventre fere duplo latiore

quam altoj capitc 5 ad 5|. in longitudine corporis; oculis diametro 7 ad

8 in longitudine capitis ; linea rostro-frontali ante oculos vix concavaj

rostro plus dimidio capitis longitudinis efficiënte, lateraliter compresso,

glabro; ore dentibus inconspicuis, rictu verticalij orbita superne spina

ossea obtusa; operculis radiatim striatis ; scutis lateribus 17, cauda plus

quam 40; carinis singulis scutis non spinatis, ventre dorso duplo latiori-

bus; cauda minus dimidio corporis longitudine efficiënte, postice valde

prehensili
j
pinna dorsali supra anum incipiente , convexa, corpore bumi-

liore; pectoralibus muito latioribus quam longis; anali minima; colore

corpore superne lateribusque roseo-violaceo , flavescente et viridi pulcber-

rime marmorato et striato; ventre flavo, roseo et margaritaceo variegato;

rostro et pinnis roseis.

B. 2. D. 41 ad 43. P. 21 ad 23. A. 4?

Synon. Syngnathus biacuhatus BI. Ausl. Fisch. tab. 121 fig. 1,2. BI.

Schn. Syst. Postb. tab. 107.

Stachdnadel BI. Ausl. Fisch. tab. 121 fig. 1,2.

Epine doublé EI. ibid.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 5 speciminum 170'" ad 190'".

OSTRAGIONES.

Ostracium Sebae Blkr.

Ostrac. pyxide tetragona, altitudine maxima 3i in corporis totius lon-

gitudine
, paulo latiore quam alto , dorso et ventre convexis medio non

I

carinatis; lateribus concavis; ventre dorso vix latiore; capite obtuso 4|.

j
circiter in longitudine corporis; linea rostro-frontali rectiuscula; linea in-

I

teroculari concava ; ore ante rostrum prominente ; labiis valde carnosis
j

i

oculis diametro 3 circiter in capitis longitudine, If circiter in altitudine

rostri ; apertura pyxidis anteriore o\ali, oculo latiore et duplo longiore;

! dentibus utroque maxilla p. m. 10 obtusis subacqualibus; pyxide spinis

j
nullis, scutis hexagonis et pentagonis

;
pinnis obtusis rotundatis, caudali

I postice convexa; colore dorso uigricante, lateribus coeruleo , ventre gri-

j
sec vel coeruleo; dorso guttulis nuraerosis confertis flavis; lateribus et
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canda totis et ventre partim ocellis confertis viridi-aureis nnnulo nigro

cinctis
;
pinnis viridibus

, caudali membrana basi nigricante et ocellis flavis.

D. 1/8. r. 1/9. A. 1/8. C. 1/8/1,

Synon. Osiracion qiiadrangiilus , nigrescens , tuherculis minimis et maculis

albis varius Seba Tlies. III p. 61 tab. 24 fig. 5 (nee Ostra-

cion cubicus L.)

Habit. Banda Neira, in niari.

Longitudo 2 speciminum 130"' et 145'"'

BALÏSTINI.

Alufarius prionurus Blkr.

Alut. corpore oblongo compresso, altitudine 2|. ad 2| in ejiis longitudine
,

tlatitudine 3 in ejus altitudine; capite acuto 4 fere in longitudine corpo-

ris, nltiore quam longo; ocnlis diametro 3 in longitudine capitis , in 3*

ertia ejus parte sitis, lineam rostro-frontalem attingentibus; rostro a-

cuto oculo duplo longiore; linea rostro-frontali declivi eoncaviuscula;

dentibus utraque maxilla 6, internis 4acutis, externis rotundatis; apertura

brancbiali parva supra basin pinnae pectoralis desinente ; cute coriacea

granulosa; cauda tota setosa et insuper spinis 4 biseriatis , magnis, antror-

sum valde curvati.', acutis, armata; spina dorsali unica curvata glabra ver-

tice paulo post oculos inserta, rostro breviore
;

pinnis dorsali radiosa et

anali corpore quadruplo circiter Iiumilioribus, radiis omnibus simplicibus,

obtusis rotundatis; pinna caudali convexa 4|. ad 5 in longitudine corpo-

ris; colore corpore flavescente-fiisco ; rostro genisque nigricante rivulatis

;

dorso fasciis 3 latis nigris latera A^ersus descendentibus; lateribus antice ni-

gricante punctatis; pinnis dorsaliradiosaet anali flavescentibus, caudali viridi.

D. 1—25. P. 11. A. 24. C. 12.

Habit. Banda Neira, in mari.

Longitudo 2 speciminum 80'" et 87"'.

Balistes lineatus BI. Schn. Syst. posth. tab. 87.

Balist. corpore oblongo compresso, altitudine 2 ad 2|- in ejus longitu-

dine, latitudine 3i ad 4 in ejus altitudine; capite 3|. circiter in longitu-

dine corporis, altiore quam longo; oculis diametro 4^ ad 5 in longitudine

capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; rostro oculo triplo vel plus

triplo longiore; sulco praeoculari nullo; labiis valde carnosis ; dentibus

utraque maxilla 8 vel 10, mediis lateralibus majoribus, lateralibus apice

incisis; apertura branchiali supra ad basin pinnae pectoralis desinente; scu-

tis lateribus 45 p. m. in serie longitudinali usque ad aperturam branchia"

em; cauda medio plus duplo altiore quam lata, spinis 4 ad 7 in series
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2 dispositis; pinua dorsali apinosa spiiia 1' rostro bvcviore, antice tota et

postice snperne scabra; dorsali radiosa et aiiali regulariter rotundatis,

obtusisj pinna vcntrali spina 1° tota dentata, radiis graciiibus 20 vel

22; caudali postice convexa G^ in longitudine corporis; colore covpore ni-

gro, pinnis flavo A'el aurantiaco: capite lateribusque vittis numcrosis, obliquis,

curvatis, rubris; pinna dorsali spinosa nigro raarginata.

D. 3—2/24 vel 1/25. P. iyi2. A. 1/21 vel 2/21. C. 12.

Syiion. Casii-casu de Visie de Louven Een. Poiss. Mol. Iltab. 25fig. 123.

Poupoü Royal Renard ibid. I tab. 43 fig. 217.

Habit. Banda Neira, ia mari.

]>ongitudo 6 speciminum 115'" ad 190'"

Scripsi Batavia Calendis 3JaJi mdcccli.

II. 18
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COHIVS. 19 Wl GROOT.

I. EILAND BAWEAN.

Toen ik op den loden April van dit jaar terug keerde van

het eiland Bawean, had ik het voornemen, een opstel te ver-

vaardigen over de kennis van dat eiland, door mij opgedaan,

waartoe ik hoopte den tijd te zullen vinden , alvorens eene

nieuwe reize te ondernemen. Dienstzaken riepen mij reeds

dadelijk naar Batavia, van waar ik binnen weinige dagen naar

het eiland BUUton zal vertrekken, tot het doen van een onder-

zoek naar den mineralogischen rijkdom van dat eiland.

Mijn voornemen cm iets omtrent het eiland Baioean mede

te deelen zou ik hebben laten varen, tot na mijne terugkomst

van BUUton, zoo het niet te voorzien ware geweest, dat mij

dan, even als nu, de tijd zou ontbroken hebben, om het zoo

volledig te doen als ik wel wenschte, en daar bij Gouver-

nements besluit was bepaald, dat het wetenschappelijke gedeelte

van het rapport, dat Ik na den afioop mijner zending aan het

hooge bestuur dezer gewesten heb uilgebragt, tot publiek ma-

king zoude worden aangeboden aan de Natuurkundige Ver-
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eeniging in Nedeilandsch Indie, zoo besloot ik, die mede-

deeling thans te doen.

Bij het lezen gelieve men in het oog te houden , dat dit

opstel, alhoewel de feiten daarin vernield naauwkeurig zijn,

in haast is geschreven, en dat twee voorname zaken, welke

ik later, zoodra ik daartoe den tijd kan vinden, hoop mede

te deelen, geheel zijn achterwege gelaten, namelijk de beschrij-

ving der mineralen en versteeningen , door mij van het eiland

medegebragt.

Op den middag van den 20sten Februarij 11. verliet ik Soe-

rabaja, vergezeld van den aspirant-ingenieur der mijnen Prins

Aquasi KoACiii, aan boord van 's rijks stoomschip j^e/c/a, hetwelk

mij overbragt naar het eiland Bawean , alwaar mij was op-

gedragen, een onderzoek naar het aanwezen en de moge-

lijkheid tot ontginning van steenkolen. Bij het aanbreken van

den volgenden morgen vonden wij het schoone eiland , dat

vooral bij het aandoen van om de zuid zich allerfraaist voor-

doet, voor ons liggen. De met betrekking tot de kleine uit-

gestrektheid van het eiland hooge bergtoppen bedriegen zeker

den ongeoefende in den afstand, waarop men zich van den

wal bevindt; wij althans dachten reeds ten 7 uur het eiland

te zullen bereiken, en het was eerst ten S'/a uur dat men in

de baai van Sangcapoera het anker liet vallen.

Op eenigen afstand gezien , doet het eiland Baivean zicli voor

als ware het een enkele berg , welks top te midden van het

eiland is, en waarvan de wanden, onder tamelijk flaauwe hel-

lingen, tot in zee afloopen; eerst op zeer korten afstand wordt

men de afzonderlijke heuveltoppen gewaar.

.' Het was laag water, toen wij met de sloep het strand na-

derden, hetwelk hier zoo vlak is, dat wij, om te landen, van

draagstoelen moesten gebruik maken.

Te midden van de zuidkust en nabij het strand , ligt het oude

fprt Frederikszstad. Binnen de wallen , welke door de zorg van

den ijverigen militairen kommandant, den 2den luitenant der

infanterie R. W. Boon, weder in goeden staat zijn gebragt, be-

vindt zich de woning van den adsistent-resident. Het weinig
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aanlokkelijke, dat er voor een' burgeilijk' ambtenaar in het

emplacement dezer woning is gelegen, wordt nog veel ver-

meerderd, doordien, bij gebrek aan kazerne, de Amboinesche

soldaten in de naast zijne woning liggende bijgebouwen hunnen

intrek hebben genomen.

Behalve de twee genoemde heeren bevond zich te Sangca-

poera een europesche klerk en is er na mijn veitrek een offi-

cier van gezondheid geplaatst; deze vier heeren maken het

Europesche personeel uit, op het eiland Baicean aanwezig.

Sangcapoera is de hoofd- en tevens de voornaamste plaats

van het eiland. Te midden van haar woont het inlandsche hoofd,

de regent van Bawean, in een vrij goed sleenen gouverne-

ments-gebouw.

Het eiland strekt zich uit in breedte van 5° 44' 30" tot on-

geveer 5" 54' zuidelijk en in lengte van lI2o 51' 20" tot 112°

41' JO" oostelijk; de oppervlakte bedraagt ongeveer 70 vierk.

palen (1).

Rondom het eiland, voor een groot gedeelte langs of op

korten afstand van de kust, is een goede weg, die, hoewel

niet voor rij!uigen geschikt, voor voeigangers en ruiters zeer

bruikbaar is; hare lengte bedraagt 36-/^ palen. l>innen 's lands

vindt men slechts voetpaden , die in het algemeen in zeer slech-

ten toestand zijn en welke te paard dikwerf niet zonder gevaar

kunnen beréc-en worden.

Het geta! der inwoners van Baivean bedraagt 33,000 zielen,

bestaande uit zoogenaamde inlanders, Javanen, Boeginezen en

Chinezen. Ik zeg zoogenaamde Inlanders, omdat deze meer dan

waarschijnlijk een vermengd ras zijn, afkomstig van verschillende

vreemdelingen. Zij bewonen veelal het bitmenland, terwijl de

vreemden zich in de strandkampongs op'uouden.

De strandbewoners, die i;un bestaan vinden in den handel,

de vischvangst en het buitenlands gaan werken, onderscheiden

zich door hunne nijverheid zeer van het overige gedeelte der

bevolking.

In het dierenrijk is mij niets bijzonders voorgekomen, dan

[]) Een Java-paal is gelijk aau 2,2712569 kilometers
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de kleine afmetingen van het Iniandsche paardenras (enkele door

mij gemeten paarden waren niet hooger dan l,0o Nederlandsche

el) en de kleine soort van herten, van welke mij door deskun-

digen verzekerd is, dat zij een bijzonder ras vormen, nergens

anders in den Archipel voorkomende (1). Van de vc'e apen,

welker aanwezen op het eiland men mij bij de aankomst ver-

zekerde, is door mij, op de vele togtca, door het eiland ge-

maakt', geen enkel exemplaar gezien.

De vorm van het eiland behoelt geene besclirijving. Zij blijkt

genoegzaam uit de geologische kaart, door mij van het eiland

gemaakt, en op verkleinde schaal hier bijgevoegd.

Het eiland liawean , zoo als het zich tegenwoordig voordoet,

kan met regt gezegd worden zijn ontstaan aan de eruptieve

werking te danken te hebben ; Vg gedeelten van de oppervlakte

des eilands worden Ingenomen door scorlrots, bazalt, porfier

en andere eruptieve gesteenten en slechts yg gedeelte door

watervormingen.

De bazalt wordt op Bawean , zooweel in den zuilvormigen

als globulairen toestand , zeer gekenschetst aangetroffen. De

kleinste zuilen vond ik op de N. O. helling van den Goenoeng

Tingi , de grootste tusschen paal 7 en 8 beoosten de Soengci

Batoe Kombong en Tandjong Pring , tussclïen paal 17 en 18.

ïe midden van het eiland verhelTen zich de twee hoogste

bergen, de Tingi en Bacljn. Hunne toppen zijn sie<-hts 3 a 4

palen van elkander verwijderd. Zij zijn het centi'um der erup-

tieve werking, welke in vroegere eeuwen op IJatcean heeft plaats

gehad. Rondom deze strekt zich het gebergte, in het algemeen

genomen al lager en lager wordende, naar de kust uit, langs

welke men hier en daar , doch voornamelijk aan de zuidkust,

de watervormingen aantreft. Fraaije exemplaren van op zich

zelve staande eruptieve kegels treft men aan nabij de karapongs

Baon en Sangcapoera. Geene sporen van uitbarstingen in

lateren tijd worden op het eiland aangetroffen, doch zeer dui-

(1) Cervus Kuhlü S. Müll. , beschreven en afgebeeld in de Zoölogie der

Verh.andelin.gen over de Natuurl. Geschied, der Ned. Overz. Bezittingen

bladz. 223 pi. 44. (Bjgd.)
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delijk vindt men de overblijfselen eener vroeger plaats gehad

hebbende vulkanische uitbarsting op de westelijke helling van

den Goenoeng Tingi, ter plaatse waar men thans eenen 15,5 el

hoogen waterval aantreft. Deze waterval heeft eene breedte

van 4,5 el en vormt de Soengei Radja, welke op de zuidl<ust

ten westen van Sangcapoera in zee valt en welke de belang-

rijkste rivier van het eiland is.

De krater van eenen uitgewerkten vulkaan vormt thans

het binnenlandsche meer, dat op eene, in 1825 vervaardigde

kaart van het eiland , is aangegeven als het meer Telaga. In

het woordenboek vond ik, dat Telaga beteekende ! meer, vijver

enz. , en dacht dat het ,, meer meer" eene zeer absurde benaming

was. In eene beschrijving van het eiland Baioean, voorkomende

in het Tijdschrift van Nederlandsch Indië, werd het genoemd: „het

meer Kastoho of Telaga Kastobo^^ ontleend aan eene overleve-

ring in die beschrijving vermeld: bij de inlandsche hoofden was

deze naam ten eenemale onbekend. Zij noemden het enkel

Telaga. Ik heb daarom geen gebruik gemaakt van deze namen

,

en gevolg trekkende uit de ligging van het meer, op den grond

van twee dessa's (1) ben ik met de inlandsche hoofden over-

eengekomen , dat het voortaan ,, Telaga deri doewa dessa
"

zoude worden genoemd.

Ik had mij, uit de beschrijving en door bijzondere mededee-

ling , een te groot denkbeeld van het meer gevormd ; de lengte

is niet meer dan 250 el , de grootste breedte 200 el , ter-

wijl aan de oostzijde, waar de bezoeker den oever nadert,

die breedte niet meer bedraagt dan 100 el. De wanden,

welke het meer insluiten zijn nog al steil doch niettemin met

kreupelhout en zwaar geboomte sterk begroeid ; aan de oost-

zijde zijn zij het laagste en daar niet hooger dan 20 el, ter-

(1) Op de in 1825 vervaardigde kaart ligt het meer op den grond van

5 dessa's; het is eene vergissing, waarschijnlijk ontstaan omdat de heeren-

•diensten, ten gevolge van het bezoeken van het meer, worden verrigt

door de inwoners van 5 naburige des?a's. Het meer ligt op die kaart ruim

4 palen te veel W.Z.W.
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wijl overigens die hoogte afwisselt van 30 tot 40 ol.

De eenige waterloozing, welke het meer heeft, is aan den

NO. hoek ; dit water rigt zich eerst voor eene kleine uitge-

strektheid oostelijk en vervolgens zuidwaarts, door de vallei

langs welke men van Sangcapoera over Soengei Troes het

meer nadert, en vormt do Soengei dalam , die, oostwaarts loo-

pende, zich benoorden Kcpoh in zee stort. In de vroeger aan-

gehaalde beschrijving van Bawean wordt opgegeven , dat het

mecrwater zich bij Proema/inn op de noordkust in zee ontlast;

dit is eene onjuistheid ; de Goenoeng deri Telaga belet het wa-

ter naar het noorderstrand af te loopen. De rivieren van

Tamhuk en Pekalongan hebben eenen gezamelijken oorsprong;

van deze twee wordt de rivier Tambak door den schrijver be-

doeld; dan, zij ontvangt hare voeding van de noordelijke hel-

lingen van den Goenoeng deri Telaga. Toen ik het meer be-

zocht, had er eene zeer sterke waterloozing plaats, veel te

groot om alleen te denken aan eene voeding door het regen-

water, dat zoowel op zijne oppervlakte , als op den omringenden

heuvelmuur valt, zoodat bij mij de vooronderstelling geboren

Averd, dat er ook een ouderaardsche toevoer plaats had. Dit was

evenwel in de westmoesson , en ik zou niet verder over eene

onderaardsche voeding gedacht hebben zoo de inlandsche hoof-

den, welke mij bij het bezoeken van het meer vergezelden,

mij niet als eene bijzonderheid hadden medegedeeld , dat ook

in de oostmoesson , en zelfs na langdurige droogte, er altijd

eene uitstrooming plaats had. Ik heb mij van de waarheid

dier mededeeling overtuigd , door de bevestiging van het be-

rigt door zeer geloofwaardige personen, die in de oostmoes-

son het meer hadden bezocht, hetgeen mij in mijne vooronder-

stelling versterkte, dat het meer ook door een of meer onder-

aardsche gangen , van verwijderde hoogere punten , zijn water

ontvangt.

De genoemde hoofden hebben mij ook medegedeeld, dat in

de oostmoesson de waterspiegel vau het meer zich soms plot-

seling verheft; zulks zou doen denken aan eene, wat de Fran-

schen noemen, fontaine intermittente ; dan geen hunner had dit
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verschijnsel ooit zelf gezien , en welke nasporingen ik ook

daaromtrent gedaan lieb, is het mij niet gelukt, deswege eenige

zekerheid te erlangen.

I)e begane grond van den N.0. hoek van het meer, waar

tijdens mijn bezoek eene pondokh stond , ligt 208,3 el (683

Engelsche voeten) boven gewoon hoogwater te Sangcapoera ; ter-

wijl de top vanden Goenoeng Tingi, de hoogste van het eiland,

616,7 el (2023 Engelscha voeten) boven dat merk verheven

is. Beide hoogten zijn de uitkomsten van barometrische me-

tingen door mij verrigt , welker naauwkeurigheid bevorderd

werd , doordien te Sangcapoera te geliikertijd de barometer

en thermometer werden afgelezen. De grootste diepte van het

meer, is door den luit. ter zee P. M. Collard, bij een be-

zoek in Oktober '1850 gepeild te zijn 75 ellen.

De M^atervormingen , welke, zoo als ik reeds vroeger heb

gezegd, een achtste gedeelte van de oppervlakte des eilands

innemen, worden, in het algemeen genomen , langs de kusten

aangetroffen ; zij bestaan uit alluviale gronden , opgeheven strand

en eene kleine tertiaire formatie.

De alluviale gronden beslaan meer dan de helft van de ge-

zamenlijke oppervlakte der op het eiland voorkomende water-

vormingen, en worden voornamelijk op de zuid- en oostkust

aangetroffen.

Deze gronden voor mijn onderzoek minder belangrijk zijnde,

heb ik daaromtrent geene bijzonderheden mede te deelen, dan

dat zij het vruchtbaarste gedeelte des eilands uitmaken, zoodat

hun 'emplacement, gelijk de kaart het aanwijst, op weinig

uitzonderingen na , ook het emplacement doet kennen der

rijstvelden, op Bawean voorkomende-

De opgeheven stranden zijn voornamelijk twee. Het eerste,

komt voor aan de noordkust van paal 15 tot aan Tandjong

Pring beoosten paal 17, bestaat uit koraalkalk en nog al

grof, lichtbruin zand en is aan zijne noordelijke grens door al-

luviale gronden' bedekt. Het tweede begint bij paal 21 en

strekt zich van daar oostwaarts uit , gelijk op de kaart is aan-

gewezen ; dit bestaat uit een konglomeraat van schelpen, ge-
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rolde stukjes kwarts en graauwachtig wit zand. Beide deze

voormalige stranden rusten op de eruptieve gesteenten, die hen

hebben opgeheven, en beide strekken zich in zee uit, waar

de zamensteiling , voor zoo ver men die kan waarnemen , de-

zelfde blijft.

De tertiaire vorming beslaat ongeveer % deel van het ei-

land en komt voor aan de zuidkust tusschen Tandjong Alang

Alang en Tandjong Lajar.

De onderste laag dezer formatie is eene op en tegen het

eruptieve gebergte liggende kalklaag, welke beoosten Sangca-

poera in de nabijheid der proefmijn Soengei Radja , ten oos-

ten van den Goenoeng Mandala , ten zuiden van den grooten

weg nabij paal 4 en op den grooten weg zelven tusschen

paal 2 en de Soengei Goeicah aan den dag komt.

Buiten deze kalklaag strekt zich de tertiaire vorming niet uit.

De lagen, waaruit deze vorming bestaat, zijn allen onver-

steend en bestaan uit eene afwisseling van zand , klei , zand

met mica (kolenzand) en bruinkolenlagen, gelijk zij op de

sektie van het bruinkolenveld te Kodo-kodo , hierbij gevoegd ,

zijn aangegeven; eene enkele uitzondering maakt daarop eene

kleilaag beoosten Kodo-kodo, langs de Soengei Radja aan den

dag komende, welke een groot aantal fossielen bevat, en

waarvan twaalf verschillende species in mijn bezit zijn.

In vertikale uitgestrektheid heeft dit bruinkolenveld eene

zeer geringe ontwikkeling. Deze is het grootste in het noorden ,

ter plaatse waar de proefmijnen van Kodo-kodo en Soengei Radja

zijn aangelegd. Daar ter plaatse was ik tevens in de gelegen-

heid om alle de lagen na te gaan. Op slechts geringen afstand

van de proefmijn Soengei Radja, komt de kalk, tegen bolvor-

migen basalt liggende, aan den dag; van dezen kalk tot aan de

2de kolenlaag, die aan öe proei'miin Soengei Radja aan den dag

ligt , zijn alle de lagen zigtbaar en daarin komt geene kool

meer voor , waaruit ten duidelijkste blijkt, dat, ter plaatse waar

het bruinkolenveld het meest ontwikkeld is ,
geene meerdere

bruinkolenlagen bestaan dan de 1ste en 2de laag op de

sektie van Kodo-kodo aangewezen.
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De tweede dezer lagen is die , welke het meest in aanmer-

king kwam voor eene ontginning; liet is eene uitgezette en

zamengetrokkene laag, welke, waar zij het meest is uitgezet,

0,86 el, en, waar zij het meest is zamengetrokken , 0,61 el

en alzoo gemiddeld 0,73o el zwaar is. Hare zwaarte be-

draagt dus nog niet de helft , van wat men eene voordeelige

afmeting noemt, namelijk 1,53 el (o Kng. voelen). Aan de

proefniijn Soengei Radja vond ik de rigting der lagen te zijn

N.O.t.N. , terwijl de helling 19" Z.O.t.Z. bedroeg; deze helling

en rigting gelden evenwel alleen voor deze vindplaats, daardoor

de verstoringen, waarover aanstonds zal gesproken worden

,

de rigting en helling der lagen schier op elk punt verandert.

De kolen dezer laag zijn vrij goede bruinkolen , hier en

daar doch niet algemeen met pyriet en aardkorst bezwangerd;

het onder en bovenliggende dezer laag is klei, en zoo als men

uit de sektie ziet , is de onderliggende kleilaag slechts 0,38 el

zwaar, rustende op los wit zand.

ïot eene ontginning zou dus eene zeer kostbare verzekering

gevorderd worden , dewijl zonder deze , geen voet gronds zou

blijven staan. Gevolg trekkende uit de verzekering door hout,

welke men heeft moeten daarstellen om de gaanderij der proef-

mijn Soengei Radja tegen instorting te beveiligen , zou men

om eene kubieke el bruinkolen te verkrijgen , een halve ku-

bieke el hout tot verzekering moeten gebruiken ; dit is ge-

noeg om te kunnen nagaan , wat bij eene ontginning de ver-

zekering der hoofdgaanderijen zoude kosten, en het eiland i?«-

tcean zou niet in staat zijn , daarvoor het hout te leveren.

Uit het vermelde omtrent de gesteldheid volgt nog, dat, indien

men deze bruinkolenlaag wilde ontginnen, men dan de minst

voordeelige en met de meeste gevaren verbondene wijze van

exploitatie zoude moeten volgen , namelijk het lange muur-

werk.

Het bruinkolenveld , en met deze de bruinkolenlagen, heb-

ben ontelbare verstoringen ondergaan door de eruptieve wer-

king , welke het nu eens bij eene opheffing heeft gelaten, dan

eens de lagen van het bekken verbrekende, op zich zelve staan-
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de eriiptieve heuvels Ie nf.idden van fiet kolcnveld heeft voortge-

bragt. Deze verstoringen hebben de waarde van de kolen, ten

aanzien eencr ontginning, grootelijks verminderd; zoodanig

zelfs , dat al hadden de bruinkolenlagen eene voldoende dikte

en al ware de onder en boven liggende grond meer zamen-

hangend geweest , men dan nog zeer weinig goeds van eene

exploitatie zou kunnen verwachten.

De voornaamste der verstoringen is eene centrale ophefTing,

waardoor de kalklaag, welke het bekken vormt van beoosten

den Goenoeng Mandala tot nabij den Goenoeng Tjokil , en van

benoorden den grooten weg , tusschen paal 2 en de Soengei

Goeivah, tot aan zee, is aan den dag gebragt.

Deze opheffing heeft het bruinkolenveld in tweeën ver-

deeld, en de grond onder welken het mogelijk is dat de bruin-

kolenlagen regelmatig liggen , bestaat daardoor uit tw^ee van

elkander geïsoleerde plaatsen , welke elk in het bijzonder nog

geene vierkante paal oppervlakte hebben. Onder deze twee plaat-

sen zouden alleen dan bruinkolen gevonden worden, wanneer die

lagen zich uitstrekten tot aan zee; dan zulks is het geval niet.

Op grond van hetgeen hier omtrent het voorkomen der

bruinkolenlagen op Haivean is medegedeeld, heb ik de ex-

ploitatie derzelve het Gouvernement afgeraden , dewijl zij niet

dan met groote geldelijke opofferingen zou kunnen plaats

grijpen , daarbij te kennen gevende, dat, al getroostte het zich

die opoffering, het meer dan waarschijnlijk zou zijn, dat de

ontginning , wegens de veelvuldige verstoringen , welke in het

kleine bruinkolenveld hebben plaats gehad, zou mislukken.

Bij besluit van den 22sten Mei 1851 No. 4 heeft het Gou-

vernement goed gevonden te bepalen , dat het onderzoek naar

steenkolen op het eiland Bawean niet verder zal worden voort-

gezet.

Het zand van een der lagen dezer tertiaire formatie , is een

zuiver wit kwartszand , hetwelk in de werktuig-fabrieken te

Soerabaja gebruikt wordt, zoo als reeds vermeld is in de

meermalen aangehaalde verhandeling, voorkomende in het Tijd-

schrift voor Nederlandsch-Indië.
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Naar hetgeen ik reeds uit de fossilen, welke in deze tertiaire

formatie voorkomen, heb kunnen opmaken, behooren hare lagen

tot de Pliocene-groep.

Met een enke! woord heb ik gesproken over de kalkvor-

ming , waarop het briiinkolenveld rust ; daaromtrent valt ver-

der mede te deelen , dat de kalksteen, waaruit zij bestaat, in

het algemeen ruw, grof kristallinisch, splinterig en vol niet ho-

len en spleten is , op sommige plaatsen dolomiiisch;~met

marmer heeft zij volstrekt geene overeenkomst en bezit zelfs

voor de gevs^one steenhouwerij geene waarde ; welligt is deze

kalk geschikt om gebrand te worden. Daaromtrent zijn echter

door mij geene proeven genomen.

In deze kalklaag worden vijf warme bronnen aangetroffen,

welker vindplaatsen op de kaart zijn aangewezen ; van elk der-

zelve is eene flesch met water, met de meest mogelijke zorg

gevuld, door mij, benevens eene flesch water uit de Telaga

deri doetva dessa aan mijnen vriend den heer P. J. Maier

aangeboden , onder bijvoeging van specimina der kalkafzettin-

gen dezer bronnen. De temperatuur dier bronnen is door mij

waargenomen en ik heb bevonden , dat het water der bron

No. 1 het warmste was , hebbende eene temperatuur van 45"

C. bij eene temperatuur der lucht van 26,7 G. en eenen baro-

meterstand van 760,73 strepen.

Alle deze bronnen worden door de inlanders gebruikt om

te baden ter genezing van huidziekten. Zij maken een bad van

klei en laten dit door het bronwater zelf met eene kalklaag

bekleeden, waardoor zulk een bad het voorkomen heeft, als

ware het uit kalksteen gehouwen.

Beoosten den Goenoeng Mandala treft men in deze kalk-

laag twee grotten aan , w^aarvan de eene geheel onbeduidend

is en de andereeenen ingang heeft, welke 3% e' breed en SV^

hoog is. L'it de ruimte, achter dezen ingang gelegen, loopen

4 gangen in verschillende rigtingen; elk hunner is door mij op-

gemeten, en de langste meet 65 el. l)e boven liggende grond

laat veel water door, waaraan ik de goede verluchting, bepaal-

delijk dezer langste gaanderij , heb toegeschreven.
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Men vindl in deze grot, zoowel aan het dak als aan den bo-

dem, fraaije stalaktieten; overigens valt er niets merkwaardigs

omtrent iricde te deeien.

Zuidelijk van Tandjong Pring wordt in het alluviale terrein

een mineraal aangetroffen, dat veelal voorkomt in den balvorm,

zoodanig dat het door de bewoners van Bawcan als kogels

voor hunne geweren en lilla's gebruikt wordt. Bij velen, die

dit mineraal ge/ien hadden, bestond de vooronderstelling, dat

deze ballen versteende vruchten waren en wel bepaaldelijk

van de Tjamplong ; deze vooronderstelling schrijf ik toe aan

hunne ongewoonheid aan het zien van versteeningen en aan

het uiterlijke voorkomen der specimina , welke naar Java zijn

overgezonden.

Door den afzender waren die specimina niet van de vind-

plaats (welke hij nimmer had bezocht) gekozen, doch door hem

uit de reeds voor kogels gesorteerden genomen.

Ik heb de vindplaats bezocht, en het bleek mij toen dade-

lijk, dat het was juist hetgeen waarvoor ik het altijd had ge-

houden en dat ik bij de beschrijving der mineralen en fossilen,

in het begin van het opstel toegezegd , zal mededeelen.

Genoeg zij het hier te vermeiden , dat zij in alle mogelijke

vormen, doch uitwendig afgerond voorkomen.

Onder de rivieren welke op Baioean worden aangetroffen

,

is geene enkele bevaarbaar. Hare breedte aan de monding ver-

schilt van 10 tot 20 el.

Tusschen gewoon hoog- en laag-water is voor Sangcapocra

een verschil van 1,22 el, terwijl tusschen springvloed en ge-

woon laag water dit verschil 1,83 el bedraagt.

De zee rondom in de nabijheid van het eiland, is wat de zee-

man noemt een vuil vaarwater ; aan de Z. en W. kust , vindt

men veel klippen, terwijl men aan de N. en O. kust meer

zandbanden en koraalriffen aantreft.

Ten oosten van Tandjong Alang-alang vindt men voor eenig-

zins groote schepen de veiligste ankerplaats ; voor praauwen

hoeft men in de baai van Sangcapocra , de haven van Kepokb,

de baai van JDipanga , de havens van Proemahan, Telokh-djat-
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ti , Soewari en Koemalosso geschikte ligplaatsen; in hoeverre

deze laatsten geschikt zijn voor 's rijks schepen van oorlog kan

ik niet beoordeelen.

Ten slotte maak ik van deze gelegenheid gebruik , om mijnen

dank te betuigen aan den luitenant der infanterie den heer

R. W. Boo^f , die bij de vele hoogte-metingen, welke ik voor

mijn onderzoek heb moeten verrigten , zich te Sangcapoera

belastte met het lezen der barometer- en thermometerstanden

en zich daarvan met de grootste naauwkeurigheid heeft ge-

kweten , alsmede aan den mij toegevoegden aspirant-ingenieur,

Prins Aquasi BoAcnt, die mij op mijne moeijelijke togten ver-

gezeld en goede diensten heeft bewezen.

Batavia, den lOden Junij 1851.



CHEMISCH ONDERZOEK

VULKANISCHE ASCH VAN DEN VÜURBERG VAN TERNATE

D. W. ROST YAlSr TO^IVIIVGEIV.

Op den 30sten April 1850 des morgens ten 9'/i a 9 '''2 ^'^^'

had er eene uitbarsting en aschregen plaats van den bekenden

vuurberg van het eiland Ternate. De nu kortelings over-

leden schoolonderwijzer Beeldman , die zich juist op dat

oogenblik met een schip in de nabijheid dezer plaats be-

vond, heeft op het verdek van hetzelve van deze versch ge-

vallene asch op zuiver schrijfpapier wat verzameld en te Batavia

aan den officier van gezondheid 2de kl. den heer Broekmeijer

overhandigd , die haar aan mij ter nadere onderzoeking heeft

afgestaan. Ik heb het van genoegzaam belang geacht, de be-

standdeelen dezer asch kwantitatief te bepalen , zooals ook

reeds vroeger van eene asch, geworpen uit den Goenoeng

Goenioer, door den heer P. J. Maier (zie Natuur- en Geneesk.

Archief Ie jaarg. p. 116) geschied was. Men zal, deze beide

onderzoekingen vergelijkende, kunnen zien, dat eene gelijke

verhouding der bestanddeelen van verschiilende vulkanische

asschen niet kan aangenomen worden.

De asch bestaat uit een ligt grijs korrelachtig poeder van

gelijken vorm en heeft bij eene temperatuur van 29" C een

spec. gew. van 2,733 ; het voorloopige onderzoek had kiezelaar-

de, aluinaarde, magnesia, yzeroxyde, kalk, zwavelzuur en chloor

aangetoond.
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Bepaling van liet icatergehalte.

1,781 gr. wordt bij 100° C. gedroogd en verliest aan

gewigt 0,007 gr., zoodat op 100 deelen der asch 0,3925 wa-

ter bevat zijn.

Bepaling der in icater oplosbare deelen bij eene temperatuur

van 27 tot 30* C.

2,0'ï3 gr. worden bij bovengenoemde temperaturen cenige

dagen met water behandeld en vervolgens afgefiltreerd ; het

doorgeloopene vocht op 100° C. uitgedampt , laat aan vaste

deelen terug 0,022 gr.—100 deelen asch bevatten dus 1,077 in

water oplosbare deelen bij de aangegevene temperatuur.

Bepaling der in kokend tvater oplosbare deelen.

2,122 gr. met kokend water genoegzamen tijd en verder als

boven behandeld , staan aan hetzelve af 0,034 gr. , waaruit

blijkt, dat 100 deelen 1,602 in kokend water oplosbare stof

bevatten.

Hetgeen door deze bewerking uit de asch is opgenomen,

bestaat voornamelijk uit sulphaten en chloruren van kalk en

magnesia, met duidelijke sporen van ijzer; van het aanwezen

van acidum nitricum heb ik niets kunnen ontdekken; de gewone

reaktie's op hetzelve , zooals sulphas oxyduli ferri en eene

indigo-oplossing, beiden op de bekende wijze aangewend , ble-

ven zonder eenige werking.

Verlies aan geivigt dat de asch bij gloepng ondergaat.

2,821 gr. worden in eenen platinakroes gegloeid en daarna

gewogen ; de asch had 0,028 gr. aan gewigt verloren ; 100

deelen verliezen dus bij gloeijing 0,9925.

Bepaling der Kiezelaarde.

1,519 gr. der asch wordt met gedroogde carbonas sodae in

een platinakroesje vermengd en daarna in een' hessichen kroes
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gegloeid, vervolgens het platinakroesje met de gele, slakach-

tige massa in een bekerglas met water ovcrgebragt, voorzigtig

! met zoutzuur behandeld en verwarmd tot dat al het koolzuur

uitgedreven is en het vocht merkbaar zuur reageert; daarna uifc-

gedampt zijnde, wordt de afgescheidene kiezelaarde opeen filtrum

jgebragt; gegloeid en gewogen weegt zij 0,481 gr. Op 100

deelen asch zijn dus 31,6655 kiezelaarde bevat.

Bepaling der Aluinaarde.

Bij de van de kiezelaarde bevrijde vloeistof wordt ammonia

gevoegd , het hierdoor ontstane overvloedige gele praecipitaat

afgezonderd ,
goed uitgewasschen en met potassa caustica

behandeld, waardoor de aluinaarde opgelost en het yzeroxyde

onopgelost terug blijft ; vervolgens afgefiltreerd zijnde wordt

in de doorgeloopene vloeistof chloorammoninni gedaan ; de

afgescheidene aluinaarde op een filtrum verzameld, gedroogd

I
en gegloeid weegt 0,706 gr. ; zoodat op 100 deelen asch

I
46,476 aluinaarde voorhanden zijn.

Bepaling van het lJzeroxyde\

Het reeds bovengemelde door potassa caustica van de aluin-

aarde afscheidene yzeroxyde wordt in zoutzuur opgelost en

daarna door ammonia gepraecipiteerd ; afgefiltreerd
,
gedroogd

en gegloeid weegt hetzelve 0,223 gr. ; dus ^ijii op 100 deelen

14,68 yzeroxyde bevat.

Bepaling van den Kalk.

De helder doorgeloopene vloeistof, uit welke de kiezel- en aluin-

aarde benevens het ijzeroxyde reeds verwijderd zijn, wordt met

oxalas ammoniae vermengd , de hierdoor zicli afscheidende

I

oxalas calcis op een filtrum gebragt en met inachtneming der

hierbij voorgeschrevene maatregelen gegloeid en gewogen
;

geeft

IL 19
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aan carbonas calcis 0,1295 gr., waaruit blijkt, dat op 100

deelen asch 4,774 kalk voorkomen.

Bepaling der Magnesia.

In de vloeistof , waaruit de kalk verwijderd is , wordt de

magnesia door phosphas ammoniae gepraecipiteerd , afgefiltreerd

en vervolgens gegloeid. Men verkrijgt aan pyrophosphorzure

magnesia 0,022 gr., zoodat op 100 deelen 0,5305 magnesia

voorhanden zijn.

Van potasch heb ik geen spoor gevonden ; na verwijdering

toch van alle in de vloeistof nog aanwezige hgchamen, zooals

phosphorzuur enz., behandeling met zoutzuur, uitdamping,

gloeijing en daarna uittrekking der zoutmassa met wijn-

geest van 70» en toevoeging van chlorid. platinae , was wel is

waar eene ligte troebeling in het afgefiltreerde vocht zigtbaar,

doch te weinig om afgezonderd te worden, terwijl deze hoe-

veelheid ook even goed aan eene geringe verontreiniging van den

carbonas sodae met wat potasch kan worden toegeschreven.

Bepaling van het Zwavelzuur.

1,802 gr. der asch wordt met verdund acidum nitricum

«enige dagen warm uitgetrokken, vervolgens afgefiltreerd en

in het filtraat chloruretum barii gevoegd; het ontstane nederslag

afgefiltreerd, gedroogd en gegloeid, geeft aan sulphas barytae

0,0!55 gr. Dus zijn op 100 deelen asch 0,2955 zwavelzuur

Bepaling van het Chloor,

Nadat het overvloedige barium door zwavelzuur is verwij-

derd , wordt in de vloeistof nitras argenti gedruppeld en het

afgescheidens chloorzilver op 100*' C. gedroogd ; het weegt

0,015 gr. In 100 deelen asch zijn dus 0,206 chloor voor-

handen.
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Uit deze analyse blijkt, dat de vulkanische asch, uitgeworpen

door den vuurberg van Ternate, op 100 declen bestaat uit:

uiu^.t^i(iui uu.

aluinaarde. . 46,4760

yzeroxyde. . 14,6800

kalk. 4,7740

magnesia. . ... 0,5305

zwavelzuur .... 0,2955

chloor. .... 0,2060

Verlies bij gloeijing aan water enz. 0,9925

zamen. . 99,62

verlies. . 0,38

100,00

Ik heb deze vulkanische asch (waarvan Ijreislak te regt zegt

dat zij eerder een vulkanisch zand behoorde genoemd te wor-

den) mede mikroskopisch onderzocht , doch geene kristallen in

haar kunnen bespeuren , terwijl evenwel nu en dan duidelijk

kristallen van augiet, veldspaath en leuciet in haar aangetroffen zijn.

Evenmin is het mij voorgekomen, dat zij door bevochtiging met

water zóó hard zoude worden, dat zij daardoor dienstig zoude

wezen voor den bouw van waterwerken enz. Hoe deze massa's

asch eindelijk door eene langzame doch aanhoudende ontleding

eenmaal krachtig inwerken op de hoogc vruchtbaarheid der

landen welke zij bedekt, is te zeer bekend, dan dat het noo-

dig zijn zoude hier langer bij stil te staan.

Weltevreden, oO Maart 18ö1.
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1. l)t^ geiniddcltlc tcmperalimr gedurende liet jaar 18 i8

AVQs 20,41'-» Ccis., dus iets hooger dan in 1846 en 1847.

De laagste stand van den thermometer gedurendö het gelieelc

jaar was den 25sten Maart 's morgens 6 uur 21,6° Cels. en de

hoogste 17 April, 15 Oktober en 11 November 'smiddags 314

uur 31,80 C. — dus jaarlijks maximum-miriimum temperatuur-

verschil =; 10,2o Cels. (In 184ü bedroeg dit verschil 11,6" C.

en in 1847 ,
Ho Cels;)

De maandelijksche maxima-minima temperatuurverschillen heb-

ben in 1848 bedragen : JanuariJ 8,7° C. , Februarij 9,3° C, Maart

9,9o C. , April 9o C. , Mei 9,5» C, Junij 8,60 C, Julij 9^ C,

Augustus 9,2o C. , September 8,5» C. , Oktober 8,80 C , No-

vember 8,9^ C. en December 7,8" C. — Even als vroeger was

de thermometer dagelijks 4 maal afgelezen op de reeds ver-

melden tijdstippen.

2. De gemiddelde tot Oo temp. en den standaard herleide

barometerstand was 's morgens 9Vo uur 758,929 mm. en

'smiddags 3'/. „ 756,193 „

gemiddeld verschil — 2,736 „

De totale gemiddelde barometerstand was 757,561 mm.
De hoogste stand van den barometer werd waargenomen den

12den Februarij 's morgens 9 '/o uur en was =: 761,78 mm. en

de laagste den 23sten April 's middags 3V2 uur = 753,68 mm.

dus jaarlijks maximum-minimum barometerverschil 8,1 mm.
De maandelijksche maxima-minima-verschillen hebben bedra-

gen in Januarij 5,28 mm., Februarij 6,85 mm., Maart 5,42 mm,
April 6,48 mm., Mei 6,04 mm., Junij 5,28 mm., Julij 4,49 mm.,

Augustus 5,79 mm.. September 5,94 mm.. Oktober 6,12 mm..

November 6,63 mm. en December 4,8 mm.
De gemiddelde maandelijksche verschillen waren het grootst

in Februarij en September.

3. Het gemiddelde gewigt water, in dampvorm begrepen in

een kubiek el lucht, heeft gedurende dit jaar 20,195 grm. be-

dragen. Deze hoeveelheid water neemt een waterdampvolumen

aan van 24924,67 k. c. bij 0° temp. en 0,76 meter druk of
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van 27415,06 kub. c. bij de gemiddelde temperatuur en gemid-

delden druk,

4. Uit 3 volgt , dat 100 volumina lucht van den gemiddel-

den druk en temperatuur 2,7415 volumina waterdamp gedu- \

rende dit jaar bevat hebben.

5. De betrekkelijke vochtigheid was gedurende dit jaar

82,854 ten honderd. Het droogste oogenblik in het geheele

jaar was den loden Oktober 's middags 3Vo uur; toen wees ij

de drooge thermometer 31,8» C. en de natte 24,o G. , dus 7,8o

C. verschil of 16,235 grm. water in dampvorm begrepen in

een kubiekel lucht of betrekkelijke vochtigheid 50,297 ten

honderd.

6. De 20,195 grm. waterdamp oefenen op de ijskoude kwik-

kolom vanden barometer eenen druk uit van 20,6 mm., en afge-

trokken van den gemiddelden barometerstand, geeft 736,961 mm.

7. Herleid men 100 volumina lucht van 26,41 o C. tempe-

ratuur en 736,961 mm. druk tot Oo temp. en den normalen

druk , dan verkrijgt men 88,4'44 volumina ijskoude drooge lucht.

Bij vergelijking dezer waarnemingen met die der jaren 1846

en 1847, in den 1ste Jaargang van dit tijdschrift vermeld,

laten zich eenige meer sigemeene resultaten opmaken.

Berekent men namelijk de gemiddelde temperatuur dezer drie

jaren voor elke maand afzonderlijk, dan verkrijgt men de gem.

temperatuur (of normale temperatuur)- voor :

Celsius.

Januari] ..... 25,6097

Februarij . ^ ... 25,651

Maart 26,341

April 26,7756

Mei 26,5597

Juni] 26,3896

Julij 25,9954

Augustus 26,4121

September .... 26,1088

Oktober ..... 26,268

November .... 26,275

December . - . , 25,861
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Kn voor de gemiddelde temperatuur van Weltevreden 26,19o

Cols — 79,14° F., resulterende uit ruim '«300 waarnemingen. De

volgende teckening verduidelijkt de maandelijkschc temperatuur-

veranderingen.

^7;
Jhu 7'ei Z^f Jip/ lkfi>': Jiais, JrJjr ^a/ Jejrr OAl JVi^ JJc

1

\17?

J \Z.i

Volgens de tafel van Mahuiann, voorkomende in het 3de

deel van Humboldt's „Asic centrale" bedraagt de gemiddelde

lempcratuur van Batavia 26,8» Celsius ; als koudste maand is

aldaar vermeld de maand Jun^' met eene gemiddelde tempera-

tuur van 25,Qo Ccls. , en als warmste maand de maand Janu-

arij met eene gemiddelde temperatuur van 27,8» Cels.

;

Ofschoon Batavia 4'/2 el lager en 3 palen N.N.W. | W. van

Weltevreden gelegen is , ziet men evenwel dat deze opgaven

onjuist zijn. De gemiddelde laagste temperatuur heeft de maand

Januari) , waartoe de veelvuldige regens en de daardoor ver-

meerderde verdamping van water wel het meest zullen bijdragen;

de gemiddelde hoogste temperatuur de maand April ; de maan-

den Juny , Jidij en Augustus hebben wel 's nachts en 's mor-

gens voor zonsopgang dikwijls lage thermometerstandén, doch

de gemiddelde warmte is grooter dan die der maand Januarij.

Berekent men verder den gemiddelden barometerstand gedu-

rende deze drie jaren voor elke maand afzonderlijk , dan ver-

krijgt men voor :

's Morgens 9|. uur. 's Middags 3>- uur. Gemiddeld. Verschil

Januarij . 759,115 756,44 757,7775 2,675

Februarij. 759,378 • . 756,74 758,059 2,638

Maart . . 758,745 755,863 757,304 2,882

April . . 758,671 7o5,828 757,249 2,843

Mei . . 758,785 756,126 757,455 2,659

Junij . . 758,854 756,256 757,555 2,598

Juli) . . 758,773 756,236 757,505 2,537

Augustus. 759,223 756,43 757,826 2,793

September 759,765 756,763 . 758,264 3,002
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Oktober- . 759,544

November 758,884

December 758,427

656,618 758,081 2,926

756,044 757,464 2,84

755,77 757,098 2,657

Gemiddeld 759,014 mm. 756,26 mm. 757,637 mm. 2,754 mm.

De gemiddelde barometerstand te Weltevreden is dus

'5 morgens O'/o uur =: 739,014 mm.

's middags SVo „ :=: 756,26 mm.

Gemiddeld verschil =; 2,754 mm.

De totale gemiddelde barometerstand is 757,637 mm.

Ik moet hier opmerken , dat de barometer slechts 's morgens

en 's middags op de vermelde uren afgelezen en daaruit het

gemiddelde cijfer berekend is. Het is echter tevens bekend,

dat de barometer gedurende een' geheelen dag 2 malen oscil-

leert en dat men , om den juisten gemiddelden stand te vin-

den , het gemiddelde dezer twee maxima-minima standen dient

te berekenen; doch dit zou moeijelijk te bewerkstelligen zijn,

omdat het tweede minimum 's nachts tusschen 3 en 4 uren

valt. Thans bezig zijnde gedurende eenige nachten met den

aneroiden barometer, waarmede men gemakkelijker zulke

waarnemingen doen kan, de nachtelijke maxima-minima stan-

den te bepalen en deze in vergelijking te brengen met de dage-

lijksche , ten einde daaruit het juiste gemiddelde cijfer te vin-

den , zal ik later , wanneer een voldoend aantal waarne-

mingen genomen is , hierop terug komen.

ïot grootere duidelijkheid van den gemiddelden barometer-

stand gedurende elke maand dient de volgende teekening.

Jan? T-ei. M'a,.- ^r- M^^. Jm.if TWy ^^^/. /-Tty».' OTtf. 7<rot^.- :19ect

' —

—

^__[__^^ ^i^^-^1

Men ziet hieruit dat de laagste stand des barometers in

de maand December valt. ïk heb reeds vroeger , bij de me-

dedeeling der waarnemingen over 1847, melding gemaakt van

den betrekkelijk lagen stand des barometers gedurende deze
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maand zoowel in 1847 als in 1S40. Evenwel blijkt uit d(^

uitkomsten van het jaar 1818 dat deze verhouding niet standvastig

is. De barometerstand is in December 18i8 hooger , dan de

gemiddelde stand over dit gcheele jaar ; de mindere luchtdruk-

king in December 18i6 en 1847 is aan meer toevallige bij-

zonderheden toe te schrijven. De gepunte lijn a b , van af

November tot Januarij, op bovenstaande teekening voorkomende,

komt mij dus natuurlijker voor. Bij deze aanname komt men

voornamelijk tot twee opmerkenswaardige daadzaken, te weten:

1. Dat de barometer twee jaarlijksche slingeringen heeft;

hij bereikt in Februarij en September zijne maxima- en in April

en November zijne minima-standen

;

2. De laagste stand des barometers valt in den hoogsten

stand des thermometers. In het algemeen overtuigt men zich

gemakkelijk , dat de barometer eenen reet den thermometer

tegenovergestelden gang neemt.

In PoüiLLET-MuLLER Physik. Handb. II pg. 566 vindt men opge-

geven voor de gemiddelde maandelijksche maxima-minima ver-

schillen te Batavia 2,98 mm. Ik heb boven bet cijfer van

2,754 mm. voor Weltevreden verkregen. Bij nadere beschou-

wing dezer maandelijksche verschillen blijkt, dat zij gedurende de

maanden Maart en September het grootst waren , hetwelk

in verband zal staan met den overgang van de eene in de

andere moesson.

Berekent men de gemiddelde betrekkelijke vochtigheid gedu-

rende deze drie jaren , dan verkrijgt men voor elke maand

gemiddeld:

ten honderd.

Januarij

Februarij ,

Maart

April . ,

Mei . . .

Junij . .

Julij . .

Augustus .

September

87,3823

87,443

86,0477

84,028

84,59

83,627

83,845

79,276

83,1268
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Oktober , . . . 82,6018

November . . . 83,7787

December . . . 85,326

Hieruit laat zich berekenen, dat de gemiddelde betrekkelijke

vochtigheid voor Weltevreden 84,256 ten honderd is. Zulks

wordt meer duidelijk door de volgende teekening.

t^hJtJWiv Tel. Ma'. ^j>£ Jife i Jan Jiiltf^u^ <Sej>

r

OJjfi' JSrorfJfet!^^^ '^•"^j

Men ziet hieruit, dat in Januarij en Februarij de grootste betrek-

kelijke vochtigheid is waargenomen,
, De vochtigheid vermindert in

Maart; blijft in April, Mei, Junij en Julij op meer of min dezelfde

hoogte, bereikt in Augustus op ééns haar minimum , doch even

spoedig, in Sept. ongeveer wederom dezelfde hoogte; vermindert

iets in Oktober en neemt toe in November en December, waarin

de hoogte weinig van die der maand Maart verschilt.

Het water, hetwelk bij den gemiddelden druk en tempera-

tuur in de atmospheer in dampvorm bevat was, bedroeg in

1846 = 2,7853 ten hond. volum. dln.

1847=2,7169

1848 = 2,7415

Dus gemidd. voor Weltevreden = 2,7479



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

VAN

EENIGE OP JAVA VOORKOMENDE MINERALE WATEREN.

DOOR

(Vervolg van black. 56, Jaarg. II).

Mineraal water voorkomende in de Eawa Bonias, eene

solfatara van den Tankoeban Prahoe.

De Eauia Domas, eene groote en prachtige solfatara, gele-

gen op de noordelijke helling van den Tankoeban Prahoe, niet

ver van de Kaïva Ratoe en Kaïva Oepas, biedt den bezoeker

eene schoone gelegenheid aan, de inwerking der vulkanische

dampen op het terrein aldaar meer van nabij te aanschouwen.

Het centrum der Kaïca Domas, 5116 Rijnlandsche of 4943

Parijsche voeten boven de oppervlakte der zee gelegen, en

dus slechts 297 Parijsche voeten lager dan de bodem van de

Kawa Ratoe, in 1837 door den heer Dr. Junghühh barometrisch

gemeten, is slechts gedeeltelijk van steile en kale ruim 300

voeten hooge rotswanden ingesloten. Overal ontwaart men hier

de schoonste zwavelkristallen in verbazend groote hoeveelheid.

Noch in de Kawa Ratoe , noch in de Kaïca Oepas , de voor-

naamste kraters van dezen berg, komen zulke hoeveelheden

zwavel voor. De zwavel ligt grootendeels op eene weeke, aard-

achtige onderlaag van zuren en zamentrekkenden smaak. De zwa-

veldampen , die hier overal , meestal vergezeld van water-

dampen, doorbreken, zetten deze kristallen af. In aanraking
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komende met de atmospheer ontleden zij gedeeltelijk het tra-

chietachtige gesteente , waaruit de Tankoeban Prahoe zamenge-

steld is. Het gevormde zwaveligzuur ontwijkt voor het grootste

gedeelte , vervult den geheelen krater met zijnen eigenaardi-

gen reuk en tracht zich gedeeltelijk met zekere bestanddeelen

des trachiets tot zouten te vereenigen, die, onder gegevene om-

standigheden overgebragt tot zwavelzure zouten , deels in droo-

gen toestand voorhanden voorkomen , deels opgelost , bestand-

deelen der daar gevormde minerale wateren uitmaken.

De hoeveelheid van het gevormde zwavelzuur is aanmerke-

lijk; zij is niet slechts toereikende om al de in deze wateren

voorkomende bases te verzadigen, maar ook om een gedeelte

daarvan als vrij' zwavelzuur over te laten.

Het ia deze wateren in betrekkelijk rijke hoeveelheid voor-

komende chloorwaterstofzuur maakt het meer dan waarschijn-

lijk, dat dit zuur mede in dampvorm een bestanddeel der vul-

kanische dampen ter dezer plaatse uitmaakt.

Hoe ontledend al deze agentiën bij eene verhoogde tempera-

tuur op het trachietachtige terrein aldaar inwerken moeten, be-

wijzen niet alleen de talrijke minerale wateren, die daar gevormd

worden en gedeeltelijk te voorschijn komen, maar ook de aan-

zienlijke hoeveelheid modder, die van tijd tot tijd de Eawa

Ratoe vult en bij vermeerderde spanning der dampen uitge-

slingerd wordt. De na de vorming dezer minerale wateren

overblijvende bestanddeelen des trachiets t, w. kiezelaarde

,

aluinaarde, ijzeroxyde, gedeeltelijk gemengd, gedeeltelijk schei-

kundig met elkander verbonden, vormen de voornaamste be-

standdeelen van dezen modder.

Overal in dezen krater ziet men kokende, dampen uitstootende

wellen, welker wateren kleine den krater doorkronkelende

beekjes vormen. Ofschoon het dikwijls moeijelijk is, deze ko-

kende wellen te naderen, gelukt zulks evenwel bij eenigen, zoo-

dat men hare temperatuur bepalen kan. De wel , welke

tijdens mijn bezoek (den 23sten Oktober 1830, 1 uur 's mid-

dags, in gezelschap der heeren van Meverden, Bleeker en van

SEN Boogaard) , het water voor de volgende scheikundige analyse
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leverde, stelde eene ronde kom daar van eenige voeten diame-

ter en diepte. Eene groote, tot in deze kom uitstekende tra-

chietsteen maakte het mij gemakkelijk, eenige flesschen water

Ie vergaderen. De temperatuur van dit kokende water was

95,550 c ==204° F. bij 0,6325 meter tot 0° temp. en den stand-

aard herleiden barometerstand. Het water, in de wel gezien,

was ti'oebel doch werd na eenigen tijd van rust geheel hel-

der.

Eigenschappen. Het heldere water heeft eenen zuren en za-

mentrekkenden smaak, is reukeloos, van zure reaktie en 1,00352

soortelijk gewigt bij 27,5*^ Cels.

Gedurende het koken heeft geene aanmerkelijke gasontwikke-

ling plaats; uitgedampt wordende, neemt het allengskens eene meer

geelachtige kleur aan; bijkans tot droogwordens toe uitgedampt,

blijft een geelachtig zout over, hetwelk chloorwaterstofzure dampen

uitstoot; het zout gedroogd en sterker verhit zijnde, werd don-

kerder gekleurd, onder ontwikkeling van witten damp, naar zwa-

velzuurdamp ruikende; eindelijk werd een graauwachtig bruin

zout verkregen, hetwelk, na behoorlijk met gekoncentreerd chloor-

waterstofzuur gekookt te zijn , kiezelaarde afscheidde.

Het water in eene glazen retort gekookt zijnde , verkreeg

men, nadat het eenen zekeren graad van koncentratie verkre-

gen had, een destillaat, hetwelk betrekkelijk veel cliloorwater-

stofzuur bevatte; het in de retort overblijvende gedroogd en

vervolgens heviger verhit en de dampen in water opgevangen

zijnde, deelde aan dezen zwavelzuur mede. Eenig water met sal-

peterzuur gemengd, waarbij geene gasontwikkeling plaats had

en een gedeelte daarvan met salpeterzuur zilveroxyde behan-

deld zijnde, vormde zich chloorzilver; het andere gedeelte, met

salpeterzure barietaarde behandeld, gaf zwavelzure bariet-

aarde.

Met chloorpalladuim behandeld , bleef het water helder ; met

amylumpap en chloorwater was niets te herkennen.

Gipsoplossing, bij het water gevoegd, deed geene verande-

ring ontstaan.

Met ammonia werd in het water een praecipitaat gevormd

,
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dat 8;edeeltelijk door chloorammonium verdween; door potassa-

oplossing werd dit praecipitaat ontleed in ijzeroxyde en aluin-

aardehijdraat; in het chloorammonium bevattende ammoniafil-

traat kon men op bekende wijze potassa, soda, kalkaarde,

bitteraarde en sporen van mangaan herkennen.

Cyaanijzerpotassium bij het water gevoegd, kleurde het onmid-

delijk blaauw, na korten tijd een blaauw praecipitaat vormende;

cyanidijzerpotassium kleurde het water zwak groenachtig bruin,

na 24 uren sporen van een praecipitaat gevende.

Koking met overmaat van potassa deed in het begin eenige

witte dampen ontstaan.

Kwantitatieve analyse.

1. Bepaling van het Zwavelzuur.

130,694 gm. water matig verwarmd, salpeterzuur bijgevoegd,

gefiltreerd, het filtraat met azijnzure barietaarde behandeld, gaf

bij 100° C gedroogde zwavelzure barietaarde 0,791 grm.

100 grm. water 0,60523 grm., waarin 0,20796 grm. zwa-

velzuur.

2. Bepaling van het Chloor.

Het filtraat der azijnzure barietaarde , met salpeterzuur zilver-

oxyde behandeld , gaf bij 100° C gedroogd chloorzilver 0,420

grm.

100 grm. water 0,32136 grm. , waarin 0,079441 grm. chloor.

3. Bepaling der Kiezelaarde.

130,694 grm. water tot droogwordens toe uitgedampt, het

zout verhit, met zoutzuurhoudend water uitgekookt, %&[ kiezel-

aarde , gegloeid 0,04005 grm. wegende.

100 grm. water 0,030644 grm.

4. Bepaling van het IJzeroxijde.

Het filtraat der kiezelaarde met eenig salpeterzuur gekookt,

chloorammonium en ammonia in overmaat bijgevoegd, gefiltreerd,
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het praecipitaat gewasschen, in zoutzuurhoudend water opge-

lost, met salpeterzuur gekookt en potassa-oplossing in overmaat

bijgevoegd, gaf jj'zeroxyde, gegloeid 0,026 grm. wegende.

100 grm. water 0,019894 grm., gevende met 0,029841

grm. zwavelzuur , 0,049733 grm. zwavelzuur ijzeroxyde

{¥e.A + 3 SO3).

5. Bepaling der Aluinaarde.

Het potassafiltraat met chloorammonium behandeld, gafahdn-

aardehydraat na gloeijing 0,051 grm. wegende.

100 grm. water 0,039023 grm., gevende met 0,091339

grm. zwavelzuur 0,130362 grm. zwavelzure aluinaarde

(AI2O3 + 3 SO3).

6. Bepaling der Kalkaarde.

Het oorspronkelijke ammonia en chloorammonium bevatten-

de filtraat (4de bepaling) met oxalas ammoniae behandeld, gaf

bij 100° C gedroogde oxalas calcis 0,040 grm. , bevattende

0,015344 grm. kalkaarde.

100 grm. water 0,011741 grm., gevende met 0,016772 grm.

zwavelzuur en 0,007547 grm. water 0,03606 grm. zwavelzure

kalkaarde (gips s (Ca O + S O3) + 2 Aq.

7. Bepaling der Bitteraarde.

Het filtraat van het oxalas calcis met phosphas ammoniae

behandeld, gaf een praecipitaat bij 100° C gedroogd 0,013

grm. wegende; voor 100 grm. water 0,009947 grm. bedragen

de; hierin zijn 0,00256 grm. bilteraarde, gevende met 0,00512

grm. zwavelzuur 0,00768 grm. zwavelzure bitteraarde.

8. Bepaling der Potassa.

130,694 grm. water met barietaarde gekookt, gefiltreerd,

het filtraat met ammonia bevattende oplossing van carbonas am-

moniae verwarmd, gefiltreerd, het filtraat uitgedampt, gegloeid,

het zout met water behandeld, bij de alkalisch reagerende op-
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lossing een weinig koolzure ammonia gevoegd, gefiltreerd, ge-

noegzaam zoutzuur bij het filtraat gevoegd, uitgedampt, ge-

droogd en gegloeid, gaf 0,033 grm. chloorsodium en chloorpo-

tassium.

Met wijngeest en chloorpatina behandeld, verkreeg men bij

100° C. gedroogd chloorplatina-chloorpotassium, wegende 0,025

grm.

100 grm. water beantwoorden dus aan 0,019129 grm. chloor-

platina-chloorpotassium, beantwoordende aan 0,003691 grm.

potassa, gevende met 0,0031336 grm. zwavelzuur, 0,006825

grm. zwavelzure potassa.

9. Bepaling der Soda.

De in de 8ste bepaling verkregene 0,033 grm. chloorsodium

en cliloorpotassiuffi beantwoorden voor 100 grm. water aan

0,02525 grm.; hiervan afgetrokken 0,005812 grm. chloorpotas-

sium, blijft 0,019408 grm. chloorsodium, beantwoordende aan

0,010335 grm. soda, gevende met 0,013215 grm. zwavelzuur

0,02355 grm. zwavelzure soda.

10. Bepaling van het vrij Zwavelzuur.

De totale hoeveelheid zwavelzuur in 100 grm. water is

0,20796 grm.; hiervan is gebonden aan

de potassa ^ 0,0031336 grm.

„ soda ;=: 0,013215 „

„ kalkaarde s 0,016772 „

„ bitteraarde =; 0,0051206 „

„ aluinaarde =i 0,091339 „

„ ijzeroxyde s 0,0298H „

Te zamen =; 0, 159 'i2 12 grm. en afgetrokken van de ge-

heele hoeveelheid , blijft 0,0'i854 grm. vrij zwavelzuur.

11. Bepaling van het Chloonvaterstofzuur.

Gebleken zijnde , dat al de in dit minerale water voorko-

mende bases aan het zwavelzuur gebonden zijn , en dat dus de
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geheele hoeveelheid chlorium als chloorwalerslofzuur aanwezig

moet zijn, zoo is de hoeveelheid van hetzelve berekend op 0,081681

grm. voor 100 gnn. water/ beantwoordende aan 0,079441 grm.

chlorium.

Resultaat.

100 grm. water

Zwavelzure potassa

„ soda

„ kalkaarde

„ bitteraarde

„ aluinaarde

„ ijzeroxijde

Kiezelaarde

Zwavelzuur

Chloorwaterstofzuur

bevatten grm.

0,0Ü6825

0,023350

0.036060

0,007681

0,130362

0,049735

0,030644

0,0'(8o'i0

0,081681

Totaal 0,415078

en de volgende, niet kwantitatief bepaalbare stoffen: zwavelzure

ammonia, zwavelzuur mangaanoxyde.

Mineraalwater , voorkomende in de solfatara Tjiberoeboe,

[residentie Krawang).

De solfatara Tjiberoeboe ligt een weinig minder dan 3 palen

van Tengeragong verwijderd , N.N.W. van den Tankoeban Pra-

hoe , in de nabijheid van den zuidwestwaarts gelegen' Goe-

noeng Pongporang, van de bronnen AjerAssin en van de warme

bron Tjiberoeboe^ ongeveer 12 voeten boven de oppervlakte der

digt daar langs kronkelende rivier Tjiberoeboe.

De solfatara is klein en onbeduidend ; het terrein bestaat uit

ontleede trachiet, waaruit voornamelijk uit twee openingen^

doch in geringe hoeveelheid, gedurig waterdamp , zwaveldamp

en koolzuurgas zich ontwikkelen; de zwaveldamp zet gedeelte-

lijk zwavelkristalletjes af of vormt, met de atmospheer in aanra-

king komende, zwavehgzuur, welks reuk in deze geheele streek

waarneembaar is. In de onmiddelijke nabijheid dezer openingen
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is de ontleede trachiet week en bezit eenen sterk zamentrekkenden,

zuurachtigen smaak. Met weinig moeite kan men daar eene

dunne bamboes eenige voeten er in doen doordringen.

Een weinig lager dan deze openingen borrelt op talrijke

plaatsen, onder hevige gasontwikkeling, mineraalwater op, het-

welk in een ingedijkt bekken ter grootte van 8 voeten lengte

en 5 voeten breedte zich verzamelt. Ook ter zijde van dit bek-

ken is eene groote weiopening, waar het mineraalwater met

eene temperatuur van 91,3° F. = 32,95° C met hevigheid uit-

stroomt. Rondom dit bekken groeijen poespa-boomen en glaga.

De barometer tot 0° temp. en den standaard herleid, wees

hier den 18den Oktober 1850 's morgens 9 uur 0,726 meter

bij 27° C luchttemperatuur ; de hoogte dier plaats is bijkans de-

zelfde, als die der reeds beschrevene warme bron Tjiberoeboe.

In de bron is het minerale water helder, zuurachtig zamen-

trekkend van smaak en reukeloos (in de naar Batavia mede

gebragte flesschen , waarin bet gedurende ongeveer vier maanden

goed afgesloten bleef, was echter eene geringe reuk naar zwa-

velwaterstof niet te miskennen). Blaauw lakmoespapier werd

in de bron roodachtig gekleurd; bij het droogen aan de lucht

werd het weder blaauw, bleef evenwel eenen roodachtigen

schijn behouden; soortelijk gewigt 1,0006 bij 27,5° Cels. temp.

Bij verwarming ontwikkelen zich gasblazen van koolzuur; bij

koking blijft het overigens in 't begin onveranderd; allengskens

echter verschijnt een vlokkig bruinachtig praecipitaat, hetwelk

verzameld en gewasschen, zich in salpeterzuur tot op eenige

kiezelaarde , zonder ontwikkeling van koolzuurgas , oploste en

een Altraat gaf, waarin slechts ijzeroxyde als basis bevat was.

Geen spoor van zwavelzuur was daarin te ontdekken.

Het filtraat van het bruinachtige praecipitaat reageerde nu

duidelyk zuur, bezat eenen sterken aluinachtigen smaak, werd

door cyaanijzerpotassium blaauw gekleurd en gaf met ammonia,

na bijvoeging van chloorammonium, een praecipitaat van eenig

ijzeroxydehydraat bevattende aluinaardehydraat. Het ijzer in

het minerale water is dus slechts gedeeltelijk als koolzuur ijzer-

protoxyde daarin bevat.
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Eenig walcr in een platinaschaaltje uitgedampt , gaf een

gemakkelijk te droogen zout, hetwelk bij verhitting in schub-

achtige bladeren van den bodem van het schaaltje afsprong en

graauwachtig bruin van kleur was. Gedurende deze bewer-

king bespeurde men eenen eenigzins sulphureusen reuk. Het

overblijvende zout, op platinadraad in de binnenste vlam voor

de blaasbuis gehouden, toonde reaktie noch op potassa, noch op

soda; vervolgens in de buitenste vlam gebragt, gloeide het hel-

deren kleurde na bekoehng vochtig rood lakmoespapier blaauw.

Met ammonia, na voorafgegane bijvoeging van chloorammo-

nium , werd het geelachtig gekleurd en ontstond na korten

tijd een geelachtig praecipitaat; dit praecipitaat, in salpeter-

zuur bevattend chloorwaterstofzuur opgelost , liet zich door po-

tassa ontleden in ijzeroxyde en aluinaardehydraat.

Het ammonia-filtraat gaf met oxalas ammoniae , weinig oxa-

las calcis ; het filtraat hiervan met phosphorzure ammonia slechts

sporen van bitteraarde-ammonia.

Met barietwater en , na filtratie, met koolzure ammonia ge-

kookt, het filtraat uitgedampt gegloeid, met gedestilleerd water

behandeld, en het filtraat met eenige druppels zoutzuur uitge-

dampt zijnde , ontstond geen spoor van chloorpotassium of

chloorsodium.

Met cyaanijzerpotassium zoowel als met cyanidijzerpotassium

behandeld, werd het water dadelijk blaauwachtig-groen gekleurd;

de reaktie met cyaanijzerpotassium was echter veel geringer.

Met salpeterzuur en salpeterzuur zilveroxyde behandeld

,

bleef het water helder; met chloorbarium werd zwavelzure

barietaarde gevormd.

Gekookt en gefiltreerd water bleef helder na bijvoeging van

gipsoplossing en van amijlumpap met chloorwater. Het water

bevat dus Kalkaarde, sporen van Bitteraarde, Kiezelaarde

,

Aluinaarde , IJzerprotoxijde , IJzerox§de, Ztoavelzuur, Koolzuur

en Organische zelfstandigheid.

Kwantitatieve analyse.

1. Bepaling der Vaste deelen.

130,314 grm. water werden tot droogwordens toe uitgedampt.
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Het zout woog na gloeijing 0,035 grm.

100 grm. water 0,026859 grm.

2. Bepaling van het Ztcavehuiir.

19o,471 grm. water gaven zwavelzure barietaarde , bij 100°

G gedroogd 0,090 grm. wegende.

100 grm. water 0,046043 grm., waarin 0,01582 grm. zica-

velzuur.

3. Bepaling der Zwavelzure kalkaarde.

323,785 grm. water gaven bij 100° C. gedroogde oxalas cal-

cis wegende 0,0065 grm.

100 grm. water dus 0,001995 grm., waarin 0,000765 grm.

kalkaarde
,
gevende 0,0023.5 grm. zwavelzure kalkaarde (gips)

,

waarin 0,001093 grm. zwavelzuur.

4. Bepaling van het IJzeroxijde en der Aluinaarde.

De vaste deelen, in de 1ste bepaling verkregen, met zoutzuur,

eenig salpeterzuur en water behandeld , van de kiezelaarde af-

geflltreerd, het filtraat met chloorammonium en ammonia be-

handeld , het praecipitaat verzameld , gewasschen
, gedroogd

en gegloeid, gaf 0,014 grm. ijzeroxijde en aluinaarde.

100 grm. water 0,010743 grm.

5. Bepaling van het IJzeroxijde.

325,785 grm. water evenzoo behandeld ais in de 4de bepa-

ling der analyse van het water uit de Kawa Bomas vermeld

is, gaven 0,016 grm. gegloeid ijzeroxyde.

Al de in het water aanwezige ijzerverbindingen gewogen

in vorm van ijzeroxijde , bedragen dus voor 100 grm. water

0,0049112 grm.

7. Bepaling der Aluinaarde en der Zwavelzure aluinaarde.

a. 100 grm. water bevatten volgens 4 ;:3 0,010743 grm.

ijzeroxijde en aluinaarde

;
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Volgens 5 bedraagt het ijzeroxijde =! 0,0049112; grm. ; bij

gevolg de aluinaarde =: 0,0058318 grm.

b. Ifit het potassafiltraat van de 5e bepaling verkreeg men

0,0176 grm. gegloeide aluinaarde ^ bedragende voor 100 grm.

water 0,0054024 grm.

Gemiddeld volgens a. en b. .:=i 0,005617 grm., gevende met

0,013148 grm. zwavelzuur 0,018765 grm. zwavelzure aluinaarde.

7. Bepaling van het Zwavelzuur yzeroxyde.

195,471 grm. water onder vervanging van het verdampende

water eenigen tijd gekookt, vervolgens tot op V^ volumen uitge-

dampt , gefiltreerd, het filtraat met chloorammonium en ammo-

nia behandeld, gaven 0,01305 grm. gegloeide aluinaarde en

ijzeroxijde.

100 grm. water 0,006676 grm.; de aluinaarde in 100 grm,

water bedraagt 0,005617 grm.; dus blijft over 0,001059 grm.

ijzeroxijde, gevende met 0,00l588 grm. zwavelzuur, 0,002647

grm. ztcavelzuur ijzeroxijde.

8. Kontróle voor het Zwavelzuur.

De direkte bepaling gaf voor 100 grm. water 0,01582 grm.

zwavelzuur; afzonderlijk is bepaald hetgeen gebonden is

aan de kalkaarde t. w. 0,0010933 grm.

„ „ aluinaarde „ 0,013148 „

„ het ijzeroxijde „ 0,001588 „

Te zamen 0,0158293 grm.

3. Bepaling van hst Koolzuur ijzerprotoxijde.

De geheele hoeveelheid ijzeroxijde volgens 5 voor 100 grm.

water is 0,0049112 grm.; aan het zwavelzuur is gebonden

0,001059 grm.; dus beantwoorden 0,0038522 grm. aan 0,005588

grm. koolzuur ijzerprotoxijde y waarin 0,0021187 grm. koolzuur.

10. Bepaling der Kiezelaarde.

De in de 4de bepaling verkregene kiezelaarde woog gegloeid

0,0012 grm.; lOO grm. water dus 0,000921 grm.
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11. Kontróle voor de Vaste deelen.

De vaste deelen, verkregen door direkte bepaling, bedragen

voor 100 grm. water 0,026859 grm.; afzonderlijk zijn be-

paald, zwa/elzure kalkaarde (berekend zonder watergehalte)

s 0,0018583 grm.; ijzeroxyde (zoowel hetgeen aan het zwa-

velzuur ijzeroxyde, als aan het koolzuur ijzerprotoxyde beant-

woordt) 0,0049112 grm.; zwavelzure aluinaarde 0,018765 grm.;

kiezelaarde 0,000921 grm.; bedragende te zamen 0,026455 grm.

12. Bepalingen van het Koolzuur.

130,314 grm. versch uit de bron genomen water werden on-

middelijk met ammonia en chloorcalcium behandeld. Het praeci-

pitaat, zoo goed mogelijk onder afsluiting der lucht op een

filtrum verzameld , woog bij 100^ G. gedroogd 0,227 grm.

0,1456 grm. dezer koolzure aarde boven kwik in een cij-

linderglas met zoutzuur behandeld, gaf 29,6 kub. centim. vochtig

koolzuurgas , gemeten bij 27*^ C. temp. en 0,759 meter tot O**

herleiden barometerstand, of 25,991 kub. centim. bij 0° temp.

en 0,76 meter barom. droog koolzuurgas.

0,227 grm. koolzure aarde dus 40,522 kub. centim. beant-

woordende aan 0,08029 grm. koolzuur.

100 grm. mineraalwater dus 0,061613 grm. Aan het ijzer-

protoxyde is gebonden 0,002 119 grm.; blijft over voor vrij koolzuur

0,059494 grm. of 30,026 kub. cent. bij 0° temp. en 0,76 meter

barom. of 35,212 kub. cent. bij 32,95° C en 0,726 meter barom.

(druk en temp. waarin de minerale bron verkeert).

Resultaat.

100 grm. mineraalwater bevatten grm.

Zwavelzure kalkaarde (gips) . . . 0,002351

„ aluinaarde

„ ijzeroxyde

Koolzuur ijzerprotoxyde

Kiezelaarde

Totaal der vaste deelen

Koolzuurgas (35,212 kub. centim.)

Totaal

0,018765

0,002647

0,005586

0,000921

0,030270

0.059494

0,089764
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en de volgende niet kwantitatief bepaalbare stoffen :

Zwavelzure bitteraarde.

Organische zelfstandigheden.

De vorming van dit minerale water is blijkbaar toe te schrijven

aan de inwerking van het koolzuurgas, van hetzwaveligzuur en

van de waterdampen op het trachietachtige terrein. Deze in-

werking moet reeds sedert langen tijd plaats gehad hebben ,

waardoor de afwezigheid van eene soda- of potassa-verbinding

te verklaren is. Opmerkenswaardig is de afwezigheid van eenig

spoor van chloor.

Ten slotte moet ik nog bijzonder opmerkzaam maken, dat

dit minerale water niet te verwisselen is met dat der ongeveer V2

paal van daar gelegen warme bron Tjiberoeboe.

Blinerale bronnen Ajer Assin, in de residentie Kraicang.

Aan den noordelijken voet van den heuvel Panjawoeang op

opgeveer 5 minuten afstands van de warme bron Tjiberoeboe,

is het terrein woest en met rolsteenen van trachiet bedekt.

Tusschen dezerolsteenen, in de nabijheid der rivier Tjiberoeboe,

komen op verscheidene plaatsen, onder geringe gasontwikkeling
,

minerale wateren te voorschijn, die echter weinig water opleveren.

De inlanders aldaar noemen dit water Ajer Assin {zont water]

en de buffels van de omliggende kampongs drinken het gaarne.

Uit de voornaamste dezer bronnen heb ik den iSden Oktober

18S0 eenige flesschen water vergaderd , die na mijne terug-

komst te Batavia tot het volgende scheikundige onderzoek

dienden.

Smaak flaauw-zoutachtig ; reuk meer of min aardolieachtig;

reaktie zwak alkalisch; soortelijk gewigt bij 27° C. temp.

1,0032. De temperatuur van het bronwater bleef onbepaald

vermits de brandende zonnestralen tijdens mijn bezoek het

reeds te veel verwarmd hadden.

Bij koking werd het water onder ontwikkeling van kool-

zuurgas troebel ; tot droogwordens toe uitgedampt , bleef een

vuil wit zout over, hetwelk na gloeijing donkerder gekleurd

werd. Met gedestilleerd water behandeld, kreeg men een fll-

1



800

traat, bevattende Potassa, Soda, Chloor, Koolzuur en spo-

ren van Zwavelzuur ; het in water onoplosbare gedeelte be-

vatte Kalkaarde, Bitteraarde, Kiezelaarde, Koolzuur, sporen

"van IJzeroxyde en van Aluinaarde. Bovendien bevat het wa-

ter nog Organische zelfstandigheden en Koolzuurgas , waarin

de koolzure aarden opgelost zijn.

Kwantitatieve analyse.

1. Bepaling der Vaste deekn.

131,004 grm. water uitgedampt, gaven 0,683 grm. zout

Dit zout, met gedestilleerd water behandeld , bleef 0,095 grm.

onopgelost.

100 grm. water bevatten 0,52136 grm. vaste deelen, waar-

van in water oplosbaar zijn 0,4488i3 en

onoplosbaar 0,072517

2. Bepaling van het Chloor.

131,004 grm. water gaven 1,085 grm. bij 100° C. gedroogd

Chloorzilver.

100 grm. water 0,82822 grm. waarin 0,20433 grm. chloor.

3. Bepaling van het Chloorpotassium.

131,004 grm. water gaven 0,0455 grm. chloorplatina-chloor-

potassium; 100 grm. water dus 0,034732 grm., bevattende

0,010621 grm. chloorpotassium, waarin 0,00504 grm. chlorium.

4. Bepaling van het Chloorsodium.

In 100 grm. water zijn 0,20433 grm. chlorium ; aan het

potassium is gebonden 0,00504 grm.; afgetrokken, blijft 0,19929

grm., gevende 0,33026 grm. cMoorsodium.

5. Bepaling der Koolzure soda.

De oplosbare zouten, verkregen in de 1ste bepaling, werden

evenzoo behandeld, als bij de analyse der wateren van Tjiratjas

vermeld is, — 131,004 grm. mineraalwater gaven dus bij 100''

C. gedroogde zwavelzure barietaarde, wegende 0,306 grm.

100 grm. water dus 0,23358 grm. , beantwoordende aan

0,10692 grm. watervrije koolzure soda.

:t
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6. Kontrèle.

De oplosbare zouten bedragen in 100 grm. water volgens 1

,

0.il88W grm. De afzonderlijke bepaling gaf voor

Chloorpotassium . . . • • 0,01062! grm.

„ sodium , . . . . 0,3302G „

Koolzure soda . . . . . 0,U)OD2 „

Te zamen 0,447 80l

7. Bepaling der Kiezelaarde.

0,110 grm. in gedestilleerd water onoplosbare deelen gaven

0,020 grm. gegloeide kiezelaarde.

0,072517 grm., beantwoordende aan 100 grm. mineraalwa-

ter, dus 0,013 1 8 grm. kiezelaarde,

8. Bepaling der Koolzure haUiaarde.

Het filtraat der kiezelaarde met chloorammonium en am-

monia behandeld enz. , gaf bij 100° C. gedroogde oxalas calcis,

wegende 0,098 grm.

lüO grm. water dus O,0646ü6 grm. , beantwoordende aan

0,044255 grm. koolzure kalkaarde.

9. Bepaling der Koolzure bitteraarde.

De kiezelaarde in 100 grm. water bedraagt 0,01318 grm.

„ koolzure kalkaarde „ 0,044255 „

Te zamen 0,057435 „

het totale gewigt der in water onoplosbare deelen is 0,072517

grm. Hieruit laat zich berekenen de hoeveelheid koolzure bit-

teraarde =; 0,OÏ5ü82 grm.

Resultaat.

bevatten grm.

0,010621

0,33026

100 grm. water

Chloorpotassium

„ sodium

Koolzure soda

„ kalkaarde .

„ bitteraarde

Kiezelaarde

lï.

0,10692

0,044255

0,015082

0,01318

Totaal der vaste deelen 0,520318

20
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en de volgende niet kwantitatief bepaalbare stoften.

Zwavelzure potassa.

Koolzuur ijzerprotoxijde.

Aluinaarde.

Org. zelfstandigheden.

Uit dit resultaat blijkt , dat het water groote overeenkomst

heeft met dat van Tjiratjas en van de warme bron Tjiberoeboe.

Het gehalte aan vaste deelen is echter grooter, en voornamelijk

is dit het geval met het chloorsodium-^éhalte, weshalve dan ook

de smaak meer zoutachlig is. — Van daar de naam dezer bron-

nen.

Aardolie-wellen.

Op hetzelfde terrein , dat ingesloten is door de heuvels Pan-

jaivoeang en Pondei , een weinig westelijker dan de bronnen

Ajer Assin (hierboven vermeld] , vindt men verscheidene wel-

len , welker oppervlakte met aardolie bedekt is. Gewoonlijk

is de aardolie als een dun vliesje op het water verbreid , met tJ

uitzondering van eene wel, gelegen aan de kleine rivier Tjipa-

noewan, welke eene vrij aanmerkelijke hoeveelheid daarvan

oplevert.

Het water dezer wel is bijkans zuiver. Het bevat slechts i

zeer geringe hoeveelheden van zouten waaronder , voorna-

melijk koolzure soda en chloorsodium ; het soortelijke gewigt t

is 0,00007 en de reaktie naauwelijks zigtbaar alkalisch.

De aardolie, op deze wel drijvende, is bij doorschijnend I

licht helder roodachtig bruin, bij opvallend licht gezien blaauw-

achtig graauw; reuk aangenaam doordringend; smaak balsa-

misch ; soortelijk gewigt 0,88805 bij 28^ Cels. temp. Door een i

brandend ligchaam laat zij zich moeijelijk ontvlammen; bij ver-

hitting ontwikkelt zij in 't begin eenen sterken rook, vervolgens i

kookt zij , ontvlamt en brandt met eene heldere , veel roet-

gevende vlam, tot op eene bruine harsachtige zelfstandigheid. |

De konsistentie dezer olie is die van olijvenolie; zij toonde "

geene reaktie op lakmoespapier.



NIEUWE PLANTENSOORTEN

'S LANDS PLANTENTUIN TE BUITENZORG,

jr. E. TKIJSMAMM en S. ISEMWKiVIfIJIi..

Ordo CELTIDE^.

Sponia annulata nobis.

Ramulis
, petiolis pedunculisque hirsutis ; foliis alternis ovato-oblongis

acuminatis integerrimis , utrinque costis mediis hirsntissimis , supra lucidis

subtus opacis scabris; racemis ramosis siibtricliotomis, axillaribus pendu-

lis, pedicellis bibracteolatisj perianthio tetra-pentaphyllo ; staminibus 4-5;

drupis rotundatis compressis.

Een fraaije pyramidevormige boom, welke reeds de hoogte

van 30 voeten (llijnl.) bereikt heeft. De stam is geheel ver-

borgen door de vele horizontale en hangende takken. Aan

één boom vindt men tweeslachtige en mannelijke bloemen,

terviijl de andere slechts vrouwelijke bezit. De eerstgemelde

heeft slechts weinige vruchten. De bladen zijn van verschil-

lende grootte van 4-6 duimen lang en2-2| breed. De tweede

levert vele vruchten en heeft in het algemeen kleinere bladen

van 3-4| duim lang en 1|—2 breed.

Door het afvallen der stoppelfjes aan den eindknop, blijft
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er aan den voet der bladstelen een ringachtig lidteeken ach-

ter, wat men bij geene der ons bekende Celtidcce aantreft.

De nerven zijn aan den voet der bladschijf meestal tegen-

overgesteld, naar boven afwisselend.

Groeiplaats Buizend gebergte.

Naam (Maleisch) Palaglar hiirrit , Eiassahan kajoe.

Gebruik Timmerhout.

Bloeitijd Maart en April. September en Oktober.

Rijping der vruchten Junij en Julij , Januarij en Februarij.

Ordo SAMYDE^.

Casearia odorata nobis.

Foliis altevnis oblonge lanceolatis acuminatis, basi rotnndatis, obsolete

sernilatis, siipra lucidia pellucido-punctatis, utrinquc glabris, pctiolis cu-

cnllatis, pcdicellis coufertis axillaribus unifloi'is; floribus albovirescentibus,

staminibus fertilibus 10 glabris, sterilibus totidem brevibus obtusis, apico

pubesceiitibus ; stylo iudiviso crasso piloso, stigmate obtuso peltato; fruc-

tibus ovatis trivalvis unilocularibus , seminibus striatis.

Een tengere, hoog opschietende boom, tot op 30 Rijnl.

voeten boven den grond geheel zonder takken, welke, naarmate

de top hooger wordt, beneden afvallen, zoodat er nooit meer

dan een dertigtal kruisgewijze geplaatste takken op eene lengte

van 10 voeten aanwezig zijn.

De bloemen zijn okselstandig en van een' aangenamen reuk.

De vruchten hebben de grootte en vorm eener nmskaatnoot

en zijn van eene okergele kleur. Het zaad is geheel in eene

foelieachtige zaadrok gewikkeld van eene karmozijiwoode kleur

en gelijkt van een gescheiden, veel naar saffraan. Deze soort

heeft veel overeenkomst met Casear. flavo-virens BI. Mus. Bot.

Lugd. Bat. 2o5.

Groeiplaats Gebergte van Buitenzorg.

Naam Onbekend.

Gebruik „

Bloeitijd Oktober en November.

Eijping der vruchten April.
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Cascaria angustata nobis.

Ramulis pubcscentibus, foliis alternis oblongis snbobovatis breve-acumi-

natis, basi cordatis inaequalibus dentato-crenatis, supra <,^Iabris sublucidia

pellucido-punctatis, subtus in nervis subpubescentibus, petiolis canaliculatis;

stipulis latcralibus ovatis subcarinatis, caducis, pedicellis plurimis axilla-

ribus confertis unifloris; staminibus fertilibus 8, sterilibus toiidem brevi-

bus obtusis pubcscentibus; stylo piloso stigmate obtuso, peltato.

Deze boom heeft zeer veel overeenkomst in zijnen groei met

C. odorata. Zijne takken zijn evenwel digter bij elkander

en maken wederom zijtakken, die overvloedig bloemen voort-

brengen, doch tot nog toe geene vruchten hebben gedragen.

De bloemen zijn klein, üe bladen ongelijk gevormd, doch

de meesten zijn aan den voet der bladscliijf min of meer ver-

naaiiwd. De bladen zijn 3^-5 duim lang en l2-2 breed.

Groeiplaats Gebergte van Buitenzorg.

Naam Onbekend.

Gebruik „

Bloeitijd Altijd.

Rijping der vruchten ?

Ordo MELIACEiE.

Aglaia incequah nobis,

Foliis lyrato-pinnatis , foliolis 7 oppositis infimis plemmque subalternis

elliptico-oblongis longe-acuminatis , basi inaequale rotundatis venis subtus

petiolis pedunculisque rufo-lepidotis , supra glabris; paniculis laxis elou-

gatis.

Deze boom schijnt niet zeer groot te zullen worden, daar

hij beneden reeds in vele takken verdeeld is. De jonge bla-

den hebben een geelachtig roestig aanzien. De vinbladen zijn

groot. Het eindblad is 7-7| duim lang en 3| breed. Het

achterste paar blaadjes is 31-4 duim lang. De bloemen zijn,

gelijk die van atjdere soorten van dit geslacht, zeer klein en

van een' aangenumen reuk doch openen zich niet.

Groeiplaats Duizend gebergte.

Naam (Mal.) Tanglar.
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Gebruik Timmerhout.

Bloeitijd Maart.

Rijping der vrucliten ?

Ordo SAPÏNDACEiE.

Nephelium aUissimum nohis.

Foliis alternis exstipulatis, longe-petiolatis abrupte pinnatisj foliolis

alternis lanceolatis acuminatis glabris, subtus glaiicescentibus ; fructibus

tuberculatis monospermis.

Eea hoog opschietende boom, met zware regtstandige tak-

ken (in tegenstelling der overige soorten van dit geslacht). De

YFuchten staan in den top aan zware trossen.

Deze boom heeft meer overeenkomst met het geslacht Irina

dan met Nephelium, waarvoor hij aanvankelijk werd aangezien,

totdat zijne vruchten het tegendeel bewezen. De vrucht gelijkt

het meest op de Poelassan (Nephelium glahrum BI.), heeft ook

wel eenige overeenkomst en smaak daarmede, hoewel de JPoe-

lassan de voorkeur verdient.

Groeiplaats Duizend gebergte of Residentie Bantam.

Naam (Mal.) Lungsir.

Gebruik De vruchten eetbaar.

Bloeitijd Oktober.

Rijping der vruchten Januarij.

Ordo LYTHRARIE.E.

Lagerstroemia ovalifolia nohis.

Ramis ramulisque teretibus glabris, foliis oppositis vel suboppositis,

ellipticis vel ovalibus , utrinqne glabris , apicibus retrofractis , basi attenu-

atis, subtus ia costis mediis nonnunquam rubescentibus; paniculis ter-

minalibus ramosissimis multiflorisj pedunculis pedicellisque quadrangu-

laribus; petalis 7-9 crispis longe-unguiculatis ; calycibus longitudinalibus

sulcatis et plicatis albo-griseis pubescentibus; staminibus numerosis 7-9

loQgioribus exsertis cum petiolis alternantibus ; stylo longo glabro et

rubro medio geniculato, stigmata obtuso.

Hoewel de bloemen en vruchten dezer soort kleiner zijn
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dan die der L. regince , heeft zij tocli met hare groote ge-

pluimde bloemtrossen en paars gekleurde bloemen geen minder

liefelijk aanzien. De bladen zijn 2|-3 duim lang en 1-1|

breed. De middennerf is in de jonge bladen rood, doch dit

roode verdwijnt naarmate de bladen ouder worden.

Groeiplaats Bantam.

Naain (Mal.) Boengoer, Benger.

Gebruik Van het hout worden kolen gebrand.

liloeilijd Oktober en November.

Rijping der vruchten Mei.

Ordo MYRTACEiE.

Subordo leptosperme^.

Syncarpia Vertholenii nobis.

Foliis oppositis glabris coriaceis ovali-oblongis integerrimis , apice acu-

minatis, basi attenuatis plus minus decurrentibus exstipulatis; floribus axil-

laribus apicibus ramulorum subumbellatis vel capitatis connatis subtricho-

tomis, basi pedicellorum bibracteolatis; tubo calycis turbinato cum ovario

connato, limbo quadripartito , laciniis subtus ferrugineis tomentosis erectis

pcrsistentibus. Petalis 4 fauci insertis cum laciniis calycis alternantibus

,

deciduis; staminibus 20-25; stylo filiformi longo et crasso, stigraate obtuso;

capsula tri-vel quadriloculari, tri-vel quadrivalvi; seminibiis reniformibus.

Deze is de boom , bedoeld in het Amb. Kruidb. van Rümphius

Dl. III bladz. 16 pi. 7 en aldaar beschreven onder den naam

van Metrosideros vera. Daar van deze soort jonge planten van

Amboina verkregen zijn, die al spoedig in den plantentuin ge-

bloeid en ook overvloedig vruchten hebben voortgebragt, werd

het duidelijk, dat hij niet tot het geslacht Metrosideros , maar

tot Syncarpia behoorde. Het is een fraaije boom, die bijna

het geheele jaar door sterk bloeit en dit zoo wel als de ver-

dorde kapsels, die nog lang nadat zij opengesprongen zijn en

zich van hun zaad ontlast hebben , tusschen de oudere bladen

blijven staan, en de jonge bladen, die eeneinhet oog vallende

donker roode kleur hebben, geven aan dezen boom een in-

teressant voorkomen.



De takken zijn lang, slap en onregelmatig geplaatst. De

bladen zijn 51-7 duim lang en 2-3 breed. De bloemtrossen

zija aan het einde der takken, in de oksels der bladen ge-

plaatst en van een witachtig groene kleur.

De toegevoegde soortnaam is eene hulde aan den luitenant

kolonel Vehtholen, voor de in zijne langdurige kwaliteit van

intendant, en als zoodanig direkteur van den plantentuin , aan

dezen tuin bewezene diensten.

Groeiplaats Amboina.

Naam (Mal.) Kajoe bissi.

Gebruik Volgens Rümphius, het ijzerhout.

Bloeitijd Bijna altijd.

Rijping der vruchten „ „

SubordO BARRISGIONIEiE.

Barringtonia Vriesei nobis.

EamuHs peJunculis pedicellisque roridis, foliis alternis oblonge-lanceo-

latis angustato-acuminatis, basi acutis obsolete-serrulatis utrinque glabris,

supra lucidis; racemis brevissimis erectisj pedicellis uuifloris bibracteolatisj

drupis tetragonis verrucibus.

Een fraaije boom met eene niet zeer hooge, doch groote

breede kruin. In den bloeitijd is de geheele bodem onder den

boom, als tnet een ligt geel tapijt bedekt door de menigte der

spoedig afvallende bloemen. De bladen zijn 4-51 duim lang

en l|-2 duim breed. De blndstelen zijn leverkleuiig, de boven-

zijden vlak. De bloemtrossen slechts 4-7 duim lang met eene

menigte digt bijeenstaande bloemknoppen voorzien. De bloem-

bladen witachtig groen. De vruchten zijn een weinig langer dan

een ganzenei , aan beide einden afloopende; hare kleur is gelijk

aan die der oude takken en bladsfelen.

Ik heb deze plant genoemd naar den hoogleeraar W. H.

De VitiESE. , direkteur van den Akademischen kruidtuin te

Leiden.

Groeiplaats Bantam.

Naam (Mal.) Songom andjing.
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Gebruik Onbekend.

Bloeitijd April, Mei, Oktober en November.

Rijping der vruchten Zes maanden later.

Ordo AMYGDALEJ5.

Pygeum parvijlorum nohis.

Ramis floriferis, ramulis foiTugineo-tomentosis , stipulia caducis, foliis

pütiolatis ovato-oblongis acuminatis integcrrimis basi acutis biglandulosis,

siipr;i glabris, subtus in nervis et costis pilis fevrugineis; racemis brevissi-

mis; fiüi-ibus raiiuitissimis odoratissimis.

Hoewel deze boom reeds dikwijls gebloeid heeft, zijn daar-

van nog geene vruchten verkregen. De bloemen zijn zeer

kUin en verliezen zeer spoedig de bladen en stoppeltjes. De

bladen zijn 2-3 duim lang 1-1 1 duim breed; de bladsteel \

duim lang.

Groeiplaats Gebergte van Buitenzorg.

Naam (Mal.) Kawojang.

Gebruik Onbekend.

Bloeitijd Aprïl, Mei, Oktober en November.

Ccrasus javanica nohis.

Ramulis verrucosis, foliis ovatis longe-acuminatis basi rotundatis, in pe-

tiolis decurrentibus, biglandulosis, integcrrimis, superne nitidis , subtus

opaco-virescentibus, nigro punctatis
;

petiolo dorso rotundato supra caua-

liculato; racemis axillaribus; pedicellis unifloris puberulis; calyce 5 dentato

reflexo glabro
;
petalis 5 albidis, laciniis calycis alternantibus caducis,

acstivatione convolutis. Staminibus cum petalis insertis 40-43 patentibus,

anthcris rotundatis basi bifidis : stylo plus minus geniculato, stigmate

snbpeltato. Drupa exsuccens, putamen cbartaceus monosperma.

Een groote boom met wijduitgespreide takken, en welligt

de grootste van zijn geslacht. De bladen hebben veel over-

eenkomst met die van Pygeum acuminatum Gaeitn. Trans, of

the Linn. Soc. XII pi. 18 bl. 360. De bloemen en vruchten zijn

evenwel genoegzaam onderscheiden. De takken zijn bloemdra-

gende in de oksels der afgevallen bladen. De bladen zijn 4-7

duim lang en 1|—2 duim breed. De bladsteel |—| duim lang.
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De vrucht heeft de grootte en vorm van die der Laurus indica

en is droog; de steenschil is dun, hoornachtig en gemakkelijk

te doorsnijden.

Groeiplaats Gebergte van Buitenzorg.

Naam (Mal.) Kaïcojang.

Gebruik Onbekend.

Bloeitijd April, Oktober.

Rijping der vruchten Augustus, Februarij.

Buitenzorg, 3 Junij 1851.



OVER DE WENSGHELIJKHEID VAN DE KULTiUR

DER ZOETE EN BITTERE CASSAVE OP

JAVA, VOORAL MET HET OOG OP

MISLUKKING DER RIJSTKULTUUR.

DOOR

Met verwondering verneemt men soms, dat op het door

de natuur zoo rijk begunstigde Java in enkele afdeelin-

gen volslagen gebrek aan levensmiddelen bestaat. Vraagt men

naar de redenen hiervan, zoo zijn dezelve zeer gemakkelijk

te vinden. Immers bij eenen gelukkigen oogst van het rijst-

gewas leeft de bevolking in overvloed en verkwist datgene

,

waaraan zij naderhand gebrek moet lijden, daar zij gewoon

is, zich op eenen goeden rijstoogst geheel te verlaten. Hier-

door veroorzaakt ook ieder misgewas van deze kuituur, ge-

woonlijk hongersnood. Gelukkig nog, indien de nabijgelegene

plaatsen in het te kort kunnen voorzien , en de door misgewas

getroffene streken, waar met oordeel ingevoerde gouvernements

kultures bestaan, met de voor hunnen arbeid verkregene gelden,

rijst kunnen inkoopen.

Het is dus meer dan wenschelijk, dat minstens in diestre-

ken, waar de ondervinding geleerd heeft, dat meermalen mis-

gewas der rijstkultuur bestond , ook andere kultures , die niet

aan misgewas onderhevig zijn , worden ingevoerd.

Java bezit eene menigte planten , die tot dit einde kunnen

dienstbaar gemaakt worden, b. v. om slechts eenigen te noe-

men: Colocasia vera Kumph. (Tallas) , waarvan minstens een

twintigtal variëteiten bestaan , die allen een gezond voedsel
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opleveren ; Convolvulus batatas L. (ohi djaiva) , algemeen be-

kend; Dioscorea, waarvan verscheidene eetbare species, als:

obi sau'oed, obi djaheh , obi boetoen, obi lilin , obi badakh,

obi tjoeroek , ohi doedoeng , obi kawojang enz. (die men ook

wel met den naam van jamjammers bestempelt) ; Cohns tube-

rosus Bnth. {obi koemili o{ kentang) ; Zea maijs L. (djagong)

;

Coix lacryma L. (djali of hanjehreli, ook Job&trancn), die eea

smakelijk en gezond koorn voortbrengt; Masa paradisiaca L.

[pisang], waarvan ook een vijftigtal variëteiten gekweekt wordt;

Maranta indica L. (arrowroot of patat sago); Phaseolas vid-

garis Sav. (kutjang boontjes), enz. enz., om niet van de vele

vruclitboomen te gewagen, welker aatiplanting op woeste en

verloren stukken gronds, in de nabijheid der kaïnpongs, zoo

tot voedsel , als tot verfrissching , ook alle aanmoediging ver-

dient.

Wel zijn door het gouvernement soms de noodige bevelen

gegeven, tot het aanplanten van sommigen der hierboven ver-

melde gewassen, doch met welke goede inzigten zulks ook

moge geschied zijn, schijnt zulks wegens den nog kindschen

en onbezorgden aard der Javanen , geene gewenschte resulta-

ten te hebben opgeleverd, en de kuituur van vreemde of

niet algemeen voor de behoefte erkende artikelen , is als

Yolksvoedsel op groote schaal , bij den inlander , dan ook niet

gemakkelijk in te voeren, indien zulks niet met eenen ijzeren

wil van wege het bestuur wordt doorgezet, tot dat hij daar-

van voor goed zijn eigen voordeel heeft ingezien. De groote

hinderpaal in dezen is, dat de Javaan vermeent, niet gegeten

te hebben, zoo hij geen rijst genuttigd heeft, al heeft hij ook

zijne maag met veel krachtiger spijzen gevuld.

Ik stel mij voor, hier mededeeling te doen van eene plant,

die, eene uitzondering op dien regel makende, bereids in een

gedeelte van het liantamsche het bürgerregt heeft verkregen,

en ik vleij mij met de hoop , voor geheel Java niet weinig

nut te stichten , wanneer ik aantoon, hoe zij tot behoedmiddel

tegen hongersnood kan strekken.

Deze plant is de Manihot utilissima Pohl. (obi dangdur)

,
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de Cassave of Mcmiok der West-Indien, welke aldaar een voed-

selmiddel is voor de geliecle bevolking, en ook door de

Europeanen niet versmaad wordt. Deze plant komt sedert

onheugelijke lijden op Jaya voor en schijnt uit China, alwaar

zij ook gevonden wordt, ingevoerd te zijn. Maar welk nut

heeft de Javaan van dit voortreffelijke geschenk des hemels tot

dusverre getrokken? Geen ander, dan hetzelve wegens zijnen

gemakkelijken groei van stek tot paggers te bezigen en in een

enkel geval ook eens zijne wortels te proeven; maar hij is

nog niet op de gedachte gekomen , om daarvan eene zoo

winstgevende als nuttige kuituur te maken.

Er zijn twee variëteiten van deze plant beschreven als in

de West-Indien groeijende (I). De eerste of Zoete Cassave,

is de meest geachte terwijl het sap der tweede of Bittere

Cassave, als zeer vergiftig beschreven wordt. De soort, welke

op Java gevonden wordt, schijnt noch de eene, noch de an-

dere te zijn, allhans komen de beschrijvingen der Surinaamsche

soorten niet met de hier gekweekte overeen, zoodat deze laatste

welligt eene derde variëteit uitmaakt.

Als kenmerken der Zoete en Bittere Cassave worden opge-

geven, dat de pit der zoete de dikte heeft van een penne-

schacht, loopende over de geheele lengte, terwijl de pit der

bittere soort slechts een paar draden dikte heeft, en zich

niet verder dan tot op de helft der lengte uitstrekt. Onze Ja-

vasche soort nu heeft eenen draad, met dien der bittere soort

overeenkomende, doch deze doorloopt de geheele lengte; ook

schijnt het sap van den wortel daarbij de vergiftige eigenschap-

pen niet te bezitten; ten minste hebben de inlanders daarvoor

niet de minste vrees, terwijl deze zoowel gekookt als in de

asch gebraden, zonder schade genuttigd wordt, wordende

slechts de draad, die door het midden des wortels loopt, weg-

geworpen , als zullende verdoovende eigenschappen bezitten.

(1) Zie Eeemtk Algemeene beschrijving van de kolonie Siirinmne, 1769

pag. 59, en Blom, Verhandeling over den landbouw in de kolonie Su-

riname, 1786 pag. 35.
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De minister van koloniën heeft reeds tweemalen planten

der Zoete Cassave, van Suriname herwaarts doen overbrengen,

doch deze zijn ongelukkig allen op de reis gestorven, wat

zeer te bejammeren is, vermits van deze soort vele goede

eigenschappen bekend zijn. Intusschen doet de Javasche soort

,

wat voedzaamheid betreft, misschien weinig voor eerstgemelde

onder.

Thans ga ik over tot hetgeen een ooggetm'ge, die onlangs

in het Bantamsche reisde, mij aangaande de kuituur der Ja-

vasche Cassave mededeelde, en wat mij ©verwaardig toeschijnt

om over geheel Java geweten te worden.

Hij vond hier op onderscheidene plaatsen, doch hoofdzake-

lijk te Pandeglang
,
geregelde aanplantingen van dezelve, van

een tot twee bouws , voor rekening van een' enkelen persoon

,

welke daarbij buitengewoon goede rekening maakte , daar hij

het nog te veld staande gewas tegen f 2S0 recepissen per

bouw verkocht. Geschiedde deze vei'koop echter in het klein

of per reijen , dan kon hij op ruim ( 400 recepissen reke-

nen. De pikolan van 60 katti's had eene waarde van 80

duiten, terwijl een bouw ruim 360 pikolan van 125 Amster-

damsche ponden of ruim 600 pikolan a 60 katti's kan opleveren.

De koopers van eene enkele of van meerdere reijen
,
graven

zelve de wortels uit en brengen die ter markt, waar ze weder

in het klein verkocht worden; veelal aan diegenen, welke ze

voor de konsumptie gereed maken , hetwelk geschiedt door

de wortels in water gaar te koken , daarna te schillen en van

den houtachtigen draad, die door het hart van den wortel loopt,

te ontdoen , verder tot eene brij te stampen en in bamboezen

te persen. Nadat deze massa zich daarin tot eenen cylinder

gevormd heeft , wordt zij van de bamboe ontdaan en in rol-

letjes van verschillende lengte verkocht. Een stukje van 3

duim Rijnl. middellijn en even zoolang, brengt 3 duiten op.

Ook wordt er eene soort van kwee ohpak (platte koeken) van

gemaakt, die in de zon gedroogd worden, kunnende alzoo lang

bewaard en naar elders verzonden worden , zooals zulks oök

nu reeds van Pandeglang naar Batavia geschiedt.

I
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In de West-Indien worden de versche wortels geraspt, goed

i uitgeperst en het meel in de zon en op heele platen of in

ijzeren pannen goed droog uitgedampt , waardoor het langen

tyd goed kan blijven, om er nader brood of andere koeken

van te bakken.

Van het uitgeperste sap der Bittere Cassave , dat als een

sterk en snelwerkend vergif wordt vermeld , welks werking

echter door koken wordt vernietigd, wordt eene soja (cassi-

ripo) bereid, waarbij men veel Capsicum annuiim L. (Tjabeh)

voegt, welke even als de Japansche soja gebruikt wordt.

Indien men nu den prijs berekent , dien een bouw in kon-

sumptie kan opbrengen , dan raag die wel op het dubbele

van den eersten inkoopsprijs geschat worden , en zal alzoo f SOO

tot f 800 recepissen bedragen. Welke rijstvelden hebben ooit

die som aan padi opgeleverd?

Wat hier echter alles afdoet is , dat men deze spijs met

graagte nuttigt en haar als even goed, ja voedzamer dan rijst

beschouwt (wat bij eenen Javaan veel zeggen wil) , en dat

zij niet, zooals sommige andere wortelgewassen, bij aanhoudend

gebruik, onaangename gew^aarwordingen in de maag achter-

laat, zooals dit met de Convolvulus hatatas L. (ohi djawa) het

geval is, die men daarom in China in platte schijven snijdt

en in de zon droogt , waardoor ze hunne nadeelige eigenschap-

pen met het sap schijnen te verliezen en lang bewaard kun-

nen worden, om, bij schaarschte aan rijst, geraspt, en na daar-

mede vermengd en gekookt te zijn, genuttigd te worden.

De kuituur der Cassave is dus in een gedeelte van Bantam

voor goed gevestigd , en daar waar deze genoegzaam is uit-

gebreid, zal een misgewas der rijst minstens geenen hongers-

nood veroorzaken; ware het nu niet te wenschen dat deze

kuituur over geheel Java , en ook elders in dezen Archipel

voor goed werde ingevoerd? Voorzeker zal het gouvernement,

van deze daadzaken kennis dragende, niet verzuimen, de teelt

dezer plant aan te moedigen , en haar des noods door alle

gepaste middelen , tot welzijn der nog weinig zorgzame be-

volking in te voeren.
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Deze plant heeft daarbij het groote voordeel , dat zij jaren

lang staan kan , voordat hare wortels , die rondom de steng

in de aarde groeijen , tot bederf overgaan , hoe.wel zij reeds

na verloop van 10 a 12 maanden kan gerooid worden.

Hare kuituur is uiterst gemakkelijk, daar zij bijna als on-

kruid hier en daar opschiet. Rlen heeft slechts de steng aan

stukken van p. m. één voet lang te snijden , om tot plant-

soen te dienen; op een bouw kan men 2i000 planten zetten,

op eenen afstand van 1| voet, en de reijen 2 voet van elkan-

der, kunnende 2 stekken in elk gat geplaatst worden. Op

alle soorten van gronden kan de Cassave geteeld worden,

met dat gevolg, dat de beste gronden het meeste produkt zul-

len opleveren, en de te schrale dienen bemest te worden.

Sawa's zijn volstrekt niet noodzakelijk, hoewel die te ver-

kiezen zijn.

Welk een zegen zal dus deze kuituur kunnen worden voor

die streken, welke geen water genoeg hebben voor den aanleg

van rijstvelden, en voor die, waar de rijstvelden dreigen mis-

gewas te doen ontstaan ; want ook hier kan men de helft

zijner sawa's met Cassave beplanten, waardoor men zich tegen

hongersnood zal beveiligd zien.

Euitenzorg , Maart 1851.



HUDIiAGE TOT DE KENNIS

VAN

SOLOR, ALLOR, ROTTI, SAVOE EN OMLIGGENDE

EILANDEN,

Getrokken uit een verslag van de residentie Timor , opgemaakt

DOOK

Mr. I>. ^ftW. €. Bi^ROlV ^AN luWXmm^s

Resident v an Timor. (l

)

Sste O-etleelte.

EILANDEN-GROEPEN van SOLOR en ALLOR.

Solor-eilanden.

Deze groep bevat de eilanden, bij de Europeanen bekend

onder de namen Solor , Adonare (ook Serbile en Sabrao) en

Lomblem (ook Lombatla en Quella] , en eenige aan den radja

van Adonare behoorende kampongs bewesten Tandjong Boenga

(Flores hoofd) op Flores. (2)

Naam. — Bij do inboorlingen heeft geen dezer eilanden

een' naam voor de geheele groep.

(1) De redaktie heeft dit stuk te danken aan de bereidwilligheid, waar-

mede het Gouvernement het aan de Natuurkundige Vereeniging heeft

afgestaan.

(2) Flores hoofd is blijkbaar vertaling van Tandjong boenga; de naam

van IJzcrlcaap , dien men ook op de kaarten vindt, behoorde niet aan

deze kaap, maar aan Tandjong bessi hij Heo gegeven te worden, zoo als

vroeger ook geschiedde , ten minste op de overigens zeer slechte kaart

bij Valentïjn. Zie ook Valünïijn Oud en N. O. L, lilde stuk, II p. 119.

II. 21
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Orang Solor worden genoemd de bewoners van alle deze

eilanden en ook die van een gedeelte van Flores Oosthoek.

Adonare is een rijkje op de noordkust van dat eiland; Ser-

hite of Serbili een naam, eigen aan de radja's van Adonare (ra-

dja Serbiti) ; de afkomst der namen Sebrao of Sabroo is mij

onbekend (van Sabrang? of van het Portugeesch?)

Lomblem en Lombatta schijnen verbasteringen te zijn van de

kampongs-namen Lawo hing en Leoeio batan of Lob'mata of van

andere dergelijke» ; Quella of liever Kawella is de naam van

eenen berg en kampong op de zuidwestkust aan Straat Lamakera.

De omliggende kleinere eilanden worden genoemd:

Op da kaarten van Smits en Steinmetz : doo?- de inboorlingen:

\o Poeloe Serbette of Serbiete, benoor- 1° Poeloe Mas.

den Straat Flores , een laag eilandje

en verscheidene klippen.

20 Een eilandje in de baai bezuiden 2" Waibaloe.

Larantoekang,

3» Een eilandje in de tweede baai , be- 3" Poeloe Siang,

zuiden het vorige, regt west van So-

lor's westhoek.

4" ^oog eiland bezuiden Straat Lobe- 4° Poeloe Kambing ?

tobt.

5" Een paar eilandjes n. t. w. van het 5° Poeloe Djong?

vorige.'

6° Baioe idjoc bij de zuidpunt van 6° Onbekend , misschien is Baiof,

Solor. hidjoe de ware naam.

7° Poeloe Soangi bij de z. w. punt 7° Poeloe Soangi.

van Lomblem.

S° Vier eilandjes op de aangehaalde 8° Makkobani.

kaarten benoorden Staat Bollong aan

den kant van Lomblem , maar inder-

daad aan den kant van Adonare ge-

legen. (1)

9" Een eilandje bij de n. w. punt van 9° Watoe peni.

Lomblem.

Geen dezer eilanden is bewoond.

Straten. — In het Soloreesch heeten de straten tusschen de

(1) Op de Kaart der eilandea en vaarwaters beoosten Java, van den

heer Smits, 1851, liggen deze eilandjes aan den kant van Adonare.
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eilanden Wowang. Voor de geheele straat (uit- en ingang) , is

slechts één naam. Zij lieeten:

Straat Floris en Straal Lobetabi- Wowang Lobetabi

„ Solor ,, Lamakera.

„ liollong (het Hollandsche

gat] en Straat Lamakera „ Bolleng.

„ Allo ol' Maurissa „ Mor'tja, of volgens

de uitspraak van sommigen Morissa. De naam van Allor

,

welken de door mij ondervraagde inlanders niet kenden, is

misschien de verbastering van Allor of Alloer , en bij verwis-

seling aan Straat Moritja, in plaats van aan Straat Pantar

(lusschen Pantar en Allor] gegeven.

Ankerplaatsen. — Voor Adonare , Bolleng en Lamahale op

Adonare ; voor Lawajong en Lamakera op Solor. Kedang

,

Lamararap en Eaivella op Lomblem kunnen slechts door praau-

wen bezocht worden.

Uitgestrektheid. — Volgens de nota, behoorende bij de kaart

van den kapitein ingenieur Steinmetz, heeü Solor p.m. 60, Ado-

nare 145 en Lomblem 450 E. mijlen.

Terrein. — Alle drie eilanden zijn hoog land. Solor is het

laagste en zonder uitstekende pieken.

De hoogste berg op Adonare (oostelijk gedeelte) wordt op

de kaarten Wokka genoemd, hetgeen de naam is van eene kam-

pong aan zijnen voet. De ware naam is Zama/ietan^ ; hij heeft

volgens den heer P. Baron Melvill van Caunbée eene hoogte

van 4726 vt. R. De hoogste berg van Lomblem, de bijna gestadig

rookende vulkaan Lobetolle (N.0. hoek van het eiland) , meet

volgens denzelfden schrijver 4587 vt. Rl. De Lamaienong en

Lamararap , op de zuidkust, zijn lager. Alle deze bergen vor-

men uitstekende hoeken. Tusschen het noordelijke en zui-

delijke gedeelte van Lomblem liggen lage uitgestrekte vlakten.

Solor en Adonare hebben geene vulkanen. Op laatstgenoemd

eiland, niet ver van Terong, is eene bron van heet water ( Wai

Pelati).

Het benoorden Lomblem gelegen eiland Poeloe Kambing (waar-

van HoasBURG Komba of Kambaij gemaakt heeft) of Batoe tara,
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ook (bij verkorting?) Bèta genoemd, is een sedert drie of vier

jaren vuurspuwende berg. De Solorezen herinneren zicli niet,

dat deze vroeger gewerkt heeft. (Zie ook Nat. Tijdschrift voor

Ned. Indië, Jaargang I p. 87 en 154).

Water. — Van water zijn deze eilanden slecht voorzien. De

meeste riviertjes zijn bergstroomen, welke in de oostmoesson

uitdroogen. Die van Terong en Adonare maken uitzonderingen

en loopen het geheele jaar door. Op de meeste plaatsen is

geen ander dan putwater.

Voortbrengselen. — Of de bodem metalen of andere voor de

industrie bruikbare stoffen oplevert, is onbekend.

Bij gebrek aan water op den steenachtigen grond zijn de

bosschen dun en meer uit kreupel- dan uit hoog hout bestaande.

Het eenige goede timmerhout is het rood hout (eene soort van

Pterocarpus, Sol. kenacij ; verder vindt men kajoepoetih [Sol. ka-

pocka), kasoembi, /'Sol. kahahi) , netas (^Sol. woekakj , tamarinde

(Sol. tobij enz.; bij BoUeng ook enkele kasuarinen (Sol.

semara).

De gawangpalm fSo]. kateboe) wordt op Adonare en Lom-

blem, niet op 5o/or gevonden. De kloeioak of lontar (?)0\. toe-

wak) groeit v^/elig op al de eilanden ; de inboorlingen maken

er den bedwelmenden laroe (^Sol. toewak) doch geene stroop van,

zooals op Savoe , Rotti en elders. De gemoeti of sagoeeer, die

op Endeh zeer menigvuldig is en ook op Allor voorkomt, wordt

hier schaars aangetroffen.

Verbouwd en aangekweekt worden op alle drie eilanden:

djagong (Sol. watta) , het hoofdvoedsel , en padi (Sol. jahong

,

doch alleen op drooge velden, want er is geen water genoeg

voor irrigatie. Beide granen worden ook uitgevoerd.

Verder voor eigen gebruik en in geringe hoeveelheden bo-

tok (%o\. wetan) , djagong rotti, djali (Sol. dela), katjang hidjoe

(So\. wéwéj en katjang tanah (^Sol. oetan); kleine oebi's (Sol.

kawoeie); pompoenen fSol. katella); suikerriet (^Sol. toivo]; tabak

(Sol. tabakko); sirik i^Sol. maloe); pinang ivoeah; pisang (Sol.

moeko) ; mangga f'Soï. paoeh) ; nangka /'Sol. nangka)
;

geene

broodvruchten, die wel op Pandai en Allor voorkomen; klap-
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pers (Sol. kapo), vooral op Adonare, dat het meeste water en

daarom ook de meeste vruclitboomen heeft.

Verder veel kapas (Sol. kapalolongj (ook voorden uitvoer);

lot verwen van garens indigo (Sol. taong) en mangkoedoe

/'Sol. korara). Laatstgenoemde wordt gemengd met den bast

van kajoe /o6a/i dat van Allor komt, om de kleur te behouden.

De slrandbewoners houden zich alleen met handelen, visch-

vangst, niet met den landbouw op; zij hebben gcene velden,

maar ruilen padi , djagong enz. van de bergbewoners.

Deze laatsten zijn zeer werkzame landbouwers, hoewel zij

in den landbouw, als kunst, weinig vorderingen gemaakt hebben.

Het bosch wordt met parangs omgekapt en afgebrand om bij

den eersten regen op den onomgewerkten maar slechts schoon

geveegden grond padi of djagong te zaaijen. ïot het wieden

der djagong-tuinen gebruiken zij een klein stuk ijzer aan een'

stok gebonden. Zij hebben geene andere werktuigen.

Alle eilanden zijn arm aan dieren. In het wild vindt men

herten (Sol. roeha) en varkens (Sol. tcawej).

Op Solor heeft alleen de regent van Lamakera enkele kar-

bouwen (Sol. karbouw); op Lomblem zijn er meer. Paarden

(Sol. djarang) zijn op Lamakera een stuk of zes , op Adonare

twee, op Lomblem geene. Koeijen worden nergens gevonden.

Schapen (Sol. loemba) zijn zeldzaam , maar geiten (Sol. biti)

menigvuldig. Kippen (Sol. manoek) vindt men bij de meeste wo-

ningen.

Behalve op de vangst van kleinen visch met hengel en werp-

net, leggen de eilanders, vooral die van Lamararap (Lomblem)

en Lamakera (Solor), zich toe op het harpoeneren van walvis-

schen (Sol. koUa kalemah), eene zeer groote eetbare niet tranige

vischsoort door hen kraroe genoemd, bruinvisschen (Sol. temoe)

en haaijen (Sol. ijoh).

Op Lamararap wordt de traan door uitdriiipen, niet door koken,

verzameld en aan de Boeginesche en andere inlandsche handelaren

verkocht, en wordt overal in deze omstreken gebruikt tot het

breeuwen van praauwen. Op Lamakera wordt geen traan ver-

zameld. Op beide plaatsen wordt het vleesch en spek der ge-
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ook aan de bergbewoners verkocht.

Haaivinnen, walvischtanden en ambar (Sol. amhar), het-|

welk vroeger meer gevonden werd , woorden door de Boegische,]

Boetonsche en Koepangsche handelaren opgekocht.

Tripang (Sol. menawej) wordt langs alle deze kusten gezocht]

door de Badjoe laicut, niet door de Solorezen, die er geen verstand

S

van hebben. In 1850 zijn zeven Badjoesche praauwen tripang

komen vangen.

Bijen zijn op Solor niet , op Lomblem weinig. Van Adotiarej

komt een weinig was.

Laatstgenoemd eiland brengt ook eenige vogelnestjes in den^

handel, welke voornamelijk bij Katvella (zuidwestkust) verza-

meld worden.

Schildpad wordt niet of zeer weinig gevangen.

Bevolking. — Op Solor en Adonare wordt de bevolking ver-

deeld in orang-pantej en orang-goenoeng. De eersten schijnen

vreemde veroveraars te zijn, naar men zegt van Boston en Ternate,

hetgeen de vroegere aanspraken van Ternate op deze eilanden

verklaart (zie Valentijn Ambonsche zaken p. 4 en Ternate, sul-

than Baboe ; ook W. Schouten O. I. Voyagien bl. 97).

Zij hebben de bergbewoners aan zich onderworpen doch

oefenen slechts een zeer bepaald gezag over hen uit. In uiter-

lijk voorkomen en kleeding verschillen beiden weinig van el-

kander. De orang-pantej op Solor en Adonare, welke onder

Hollandsch gezag staan [Lawajong , Mananga, Lamakera o^ So-

lor ; Adonare, Bolleng , Lamahale , Terong op Adonare) zijn

mohammedanen; die, welke de Portugesche vlag voeren {Pamang-

kajoe op Solor, en Woerejop Adonare] zijn roomsche christenen.

De bergbewoners zijn heidenen.

Op Lomblem hebben zich geene vreemden nedergezet. Er be-

staat daar geen onderscheid tusschen strand- en bergbewoners.

Allen zijn heidenen en van denzelfden oorsprong; alleen zijn

die van de strandplaatsen, zooals Redang en Lamararap, minder

schuw en meer gewoon aan den omgang met vreemden dan de

bergbewoners.
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Voor de bergvolken bewesten Terong en , naar men zegt, ook

voor die beooslen Adonare, moet men zich in acht nemen. Kleine

praauwen daar aan den wal komende, zijn niet zelden beroofd

geworden en de bemanning met pijlen doorschoten.

Op geen dezer drie eilanden zijn Chinezen.

Het aantal der bevolking kan niet worden opgegeven. Alle

eilanden zijn goed bevolkt en hebben van ouds, even als Flores
,

Pantar en Allor, vele slaven.

Vuurwapenen zijn, zelfs in de strandkampongs, maar voor-

al onder de bergvolken, zeer zeldzaam. Pijl (Sol. hawetti] en

boog (Sol. wochoe) zijn de gewone wapens. Ook dragen zij een

houten schild (Sol. dopi) Yan ongeveer een vadem lang en een

span breed; voorts pedang (Sol. blida) en lans (Sol. golo).

Taal. — De Soloresche taal wordt in verschillende tongval-

len op alle eilanden gesproken. Op de oostkust van Lomblem

langs Straat Moritja moet grooter verschil bestaan. De strand-

bewoners spreken maleisch met den vreemden handelaar. Die

van Pamangkajoe en Woerej kennen vrij algemeen eenig por-

tugeesch.

Kampongs. •— De kampongs der strandbewoners , vooral op

Solor , zijn zeer vuil en de huizen slecht en zonder orde ge-

bouwd; op ylc?onore wat beter. Elke woning bevat 4 of 5 huis-

gezinnen , zoo wel die van de berg- als van de strandbewoners.

De huizen zijn plat op den grond, niet op palen gebouwd, zooals

de Rottinesche. In die der gegoede inwoners vindt men langs

den wand olifantstanden (Sol. hala) opgesteld, die den rijkdom

der Solorezen uitmaken, bijna als de tampajangs bij de Dajaks.

De olifantstanden werden vroeger voornamelijk met slaven gekocht.

Een tand van 30 a 40 pond is drie goede slaven waard ; strand-

en bergbewoners maken even veel werk van zulke tanden. Te

Lawajong is het oude fort HenricuSy bestaande uit eenen vier-

kanten gemetselden muur van klipsteenen met vier oude ijze-

ren stukken van 10 pond, zonder affuiten of rolpaarden. Het

fort ligt op eene hoogte digt aan strand.

Ambachten y bedryven enz. — Men vindt onder de Solorezen

van het strand eenige weinige ijzersmeden en timmerlieden, die



324

vrij goede bero's (Sol. bero) en korra's (Sol. tenah) weten Ie

bouwen. Op Solor worden aarden potten gebakken, niet op

Adonare en Lombleni. Ze zijn minder sterk dan die van Sa-

voe en AUor. Zout wordt uit zeewater gekookt op Laioajong

en Woerej en ook een weinig op Adonare. De voornaamste

kleedingstukken (wijde broeken, waardoor de kleeding der

mannen zich voornamelijk van die op Rotti, Savoe en Timor

onderscheidt, omslagdoeken en vrouwensarongs) worden door

de vrouwen zelve geweven , en ook de weinige gouden en

zilveren sieraden door eigen goudsmeden vervaardigd.

Handel. — De Solor-eilandeii hebben onder elkander een

vrij levendig verkeer. Op Lawajong , Lamakera, Lamahale

enz. wordt bazar gehouden op vaste dagen , waar rijst , klap-

pers, geiten, sirih, pinang, enz. te koop of liever te ruil ge-

bragt worden , want geld is er niet bekend. Deze bazars

worden zoo wel door de bergvolkcn als door de naastbij-

wonende eilanders zeer druk bezocht.

De buitenlandsche handel is voornamelijk in handen van

Boetonsche, Endehsche en Koepangsche kooplieden. In 1850

zijn te Lawajong geweest vier praauwen van Koepang en

acht van Boeton, die padi , djagong en katoen opgekocht,

en drie praauwen van Endeh, die padi geladen hebben. Ook

Boeginezen en Makassaren komen er van tijd tot tijd handel

drijven.

Op Solor zijn gewild: lijnwaden (kain serassa , kain korassi

,

kainlipat [Endeh en Boeton), fjindejs^ wit katoen), zijden garens,

vooral gele, roode en witte, welke zij in hunne katoenen kleedjes

weven ; voorts olifantstanden , ivoren armbanden y^ duim breed
,

dun koperdraad voor vischhaken en zoo dik als eene pijpensteel

voor de armbanden der bergbewoners , koperen kommen (bokor)

en bladen {doelang of talam), gongs bij stellen van 10, glazen

kralen (witte en roode), ijzer, hetwelk de strandbewoners

op Solor en Adonare bij de pikol koopen , bewerken en we-

der aan de bergvolken verkoopen (op Lamararap wordt het

bij de span verkocht), boslemmermessen, parangs en pedangs,

geweren en kruid ; arak , anijs , jenever , enz.
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De produklcn van Solor , tegen welke deze waren verruild

worden, zijn: djagong, padi , ruwe katoenen garens, traan

(van Lamararap) , een weinig klapperolie, was van LomWem

,

vogelnestjes van Kaïvella (de beste) en Lawajong , enz.

De padi in de bovenlanden wordt verkocht bij de maat

(noekal) die ongeveer 5 katti's houdt; de djagong bij 100 stuks
;

het katoen bij kleine sokkals met de pitten er in.

Hoofden. — De mohammedaansche radja's aan het van strand

Laioajong, Lamnkera, Adonare, Lamahale en Terong worden

singadji (Sol. magoe) genoemd ; de heidensche radjas at-

tahabdlak. In de strandnegorijen op Solor en Adonare heeft

de eerste persoon na den radja den titel van kapitein ; hij is

,

wat de fettors zijn op Savoe en Rotti. De kampongshoofden

oi' tomoekons, zoo als zij elders door de vreemden genoemd

worden , dragen in de bergen en aan het strand den naam

van pagawej.

De radja's van Laicajong , Lamakera, Adonare, Lamahale

en Terong voeren de gouvernementsrottan met zilveren knop.

Zij hebben het kontrakt onderteekend, in 1756 door den kom-

missaris Paravicini met de Timoresche en naburige radja's gesloten.

Lawajong moet de woning van den posthouder onderhouden

en hem volk geven om het noodige werk te verrigten. ha-

makera moet 50 man te Koepang hebben om praauwendien-

sten te doen.

Adonare, Lamahale en Terong moeten praauwen leveren,

wanneer het (bijv. in geval van oorlog) noodig is, volk van Ti-

mor af te halen of derwaarts te brengen.

De gouvernements vaartuigen, welke Straat Flores passeren, wor-

den door de bewoners van Laioajong en ÏMmakera geboegseerd.

Al de radja's zijn gehouden om de schepen van water te

voorzien. Ingeval van oorlog op de Solor-eilanden moeten

zij volk leveren.

Verdeeling. — De verdeeling der Solor-eilanden is , voor

zoo ver zij bekend is , hieronder aangetoond.

Daaruit blijkt, dat zoo wel op Solor zelf als op Adonare de

Portugesche vlag naast de Nederlandsche waait.
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pongs is de geog •aph SC ie van het oosten naar het

westen Bij het gouvernement is de radja van La-
wajong de eerste in rang
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Dc volgorde der regenlsclinppcn en kampongs is de geo-

grapliische, van het noorden oin het oosten rondgaande.
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Allor-cilanden.

Deze groop bevat de eilanden, bij de Europeanen bekend on-

der de namen Pantar of Pon'arc ( bij sommigen Poelara
)

en Allor , oolc Ombaai, Ombo , Emmer en Maloewa genoemd.

Naam. — Bij de inboorlingen hebben deze eilanden geen'

kollcktiven naam. Pantar of Pontare is waarschijnlijk de ver-

bastering van Pandai, den naam van een regentschap op Paniafs

noordelijk gedeelte.

Allor is een regentschap op Allors n. w. hoek. MaJociva is

de naam, die ook door de inlanders aan lioewi, z. w. hoek

van Alhr, gegeven wordt en waarmede meer speciaal de berg-

bewoners , behoorende tot Koewi, schijnen aangeduid te wor-

den. De afkomst der benamingen Ombaai , Ombo en Emmer

is mij onbekend; waarschijnlijk zijn het ook verbasterde kam-

pongs- of bergnamen.

De omliggende kleinere eilanden worden genoemd

:

door de inhoorlingen

:

Poeloe Lapang.

Poeloe Batang.

Volgens sommigen Noehalcan en

volgens anderen Poeloe Hoessa.

Volgens sommigen Naebatan en

volgens anderen Poeloe Babi.

Poeloe Tawein.

Poeloe Po era.

Poeloe Soanggi.

op de kaarten

:

In straat Morilja.

1. Vlak eiland

2. Groen eiland.

3. Middel eiland.

4. Klein eiland.

lu straat Taiuin of Pantar,

1. Zuid eiland.

2. Hoog eiland-

3. Een klein laag eilandje digt

bij den hoek van klein

Allor ( Tandjong Koem-

hang Boetoii), ojj de kaart

niet voorkomende. (1)

4. Een ongenoemd eiland tus-

schen Hoog en Noord-ei-

land.

5. Noord-eiland.

Poeloe Ternate.

Poeloe Padjang.

(1) Dit eilandje komt wel voor op de Kaart van de eilanden in vaar-

\vaters beoosten Java van den heer Smits, 1851.
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Ankerplaatsen. — De beste in de baai van Keboela [Klein Al~

lor] ; in de oostmoesson bij Bazar Dolona en in de westmoes-

son bij kampong Doloio.

Ook bij Pandai [Patitar] kunnen schepen ankeren , volgens

zeggen van inlanders. Padoewakans kunnen in het goede saisoen

voor de meeste strandkampongs langs de zuidkust van Allor

liggen ; zij brengen het anker aan wal , want de kust is steil

en er is geen goede ankergrond.

Uitgestrektheid. — Volgens de nota, behoorende bij de kaart

van den kapitein ingenieur Steinmetz heeft Pantar cc. 240 en

Allor cc. 775 \l. Q mijlen. Beide eilanden zijn zeer hoog land;

op Pantar vooral de bergen aan den zuidhoek. Volgens den

heer Melvill van Carnbee is de hoogste berg op Pantar (z. w.

punt) 3110 voet Rl hoog. Het westelijke Allor moet ongeveer

even hoog zijn en naar het oosten neemt het eiland in hoogte

toe.

Ook Poeloe Poera is zeer hoog; Tawein en Ternate minder.

Poeloe Pandjang is laag met een kleinen heuvel in het midden.

Poeloe Lapang in Straat Moritja is laag met vele riffen en wordt

gezegd eene gewone aanlegplaats van zeeroovers te zijn.

Water — De rivieren zijn meestal bergstroomen, die in de

oostmoesson uitdroogen. Bij Kaboela [Allor] moet een riviertje

zijn, dat het geheele jaar door water geeft. Overigens heeft

men zeer vele kleine bronnen en wordt, waar die ontbreken,

het water uit putten gehaald.

Voortbrengselen — Geene metalen, althans zijner geene van

bekend.

De bergen schijnen op Pantar en Allor meer met hoog hout

bewassen te zijn dan de overige naburige eilanden. Op Bamoe-

sang en Pandai vindt men rood hout [Pterocarpus) , ook digt

aan strand. Veel kanariboomen heeft men op Allor, van

waar jaarlijks meer dan honderd pikols kanari uitgevoerd

worden. Ook leveren de bosschen het /lajoe lobak, dat door al

de naburige eilanders tot verwen van kleedjes gebruikt wordt

en door de Boetonsche handelaars wordt opgekocht. Overigens

heeft men er dezelfde houtsoorten als op de Solor- eilanden.
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RoUan, dat elders op deze eilanden niet gevonden wordt, komt

op Balajar voor.

Op de bergen en op Poeloe Poera zijn vele toewahpalmcn,

aan het strand niet; de inboorlingen maken er stroop noch

suiker, maar laroe van, even als op Solor; ook gaicarig yvoi'dt

er gevonden. Klappers komen vooral van Bamoesang. Ook heeft

men er vele sagoeeerpalmen of gemoeti waarvan het sap,

even als dat van den toetvak , dient om laroe te maken. De

tusschen den steel en den bast zittende tonder gebruiken de ei-

landers om hunne praauwen te breeuwen. Zij weten geene

touwen te maken van de zwarte vezelachtige stof ( op Ja^ia

doek of idjoe ) van dien boom-

Verbouwd en aangekweeict worden veel djagong en padi

op drooge velden; weinig of geen djagong rolti en boitok , maar

veel katjang , ook sirih en tabak voor eigen gebruik.

De vruchten zijn dezelfde als op de Solor-eilanden en men heeft

er bovendien de sockoen (broodvrucht). Eapas is er weinig

en wordt van Solor ingevoerd. Indigo en mangkoedoe worden

even als op al de eilanden geplant en tot verwen gebezigd ;

de laatste gemengd met kajoe lobak.

De strandbewoners houden zich niet met den landbouw

maar alleen met handel en vischvangst op. De visscherij be-

paalt zich tot die met hengel en werpnet. Zij vervolgen de groote-

re visschen niet met den harpoen zooals de Solorezen.

De bergbewoners zijn zeer ijverige landbouwers, maar de

bewerking der velden is even onvolkomen als op de Solor-ei-

landen. Fantar en voornamelijk Allor is de voorraadschuur

van Boeton Bhiongko en levert ook aan Thnor padi en djagong.

Wilde herten en varkens zijn zeer menigvuldig ; de laatsten

worden voor grooter en gevaarlijker gehouden dan die op

de naburige eilanden en zouden grootere slagtanden hebben.

Aan huisdieren zijn de eilanden zeer arm ; men heeft er noch

karbouwen , noch koeijen , noch paarden , behalve een stuk

of drie op Allor. Schapen zijn zeer zeldzaam , maar geiten

talrijk; ook tamme varkens bij de heidensche bevolking en over-

al kippen.



Tripang wordt door de Allorezcn zelve gevangen op Ba-

moesang en Blajar en aan de Boeginezeu verkocht.

Bijen zijn het talrijkst op Bamoesang en het oostelijk gedeel-

te van Allor , van waar het meeste was komt.

Schildpad is er weinig. Vogelnesten komen op Koewi en

Batoelolong voor.

Bevolking. — Deze is verdeeld in orang pantej, waartoe voor-

namelijk de mohammedanen van Pandai , Blajar, Bamoesang,

Allor en Koewi gerekend worden, en in orang goenoeng , die

heidenen zijn. De verhouding tusschen de strand- en bergbewo-

ners is dezelfde als op de Solor-eilanden. De orang-pantej schij-

nen even als op de Solor-eilanden gedeeltelijk als veroveraars

van Ternate gekomen te zijn.

De bergbewoners zijn minder beschaafd, twistziek en weinig

te vertrouwen. Hunne kleeding bestaat even als die der dajaks

uit een' tjawat van boomschors of van katoen , dien zij dan van

de strandvolken koopen, want zelve weven zij niet.

De kleeding der strandbewoners is weinig verscheiden van

de Soloresche.

Üe bevolking is zeer sterk, maar alleen te gissen door ver-

gelijking met andere landen.

Vroeger hebben Allor en Pantar vele slaven geleverd en ook

nog worden er wel eens slaven aan de vreemde handelaren , en

aan de onder Portugal staande Timorezen (Oekoessi) geleverd.

De bergbewoners kennen geene vuurwapenen maar gebrui-

ken pijl en boog, klewang, lans, en ronde schilden van buf-

felhuid en langwerpig vierkante van hout. De strandbewoners

hebben eenige geweren.

Op de hoofdplaatsen, vooral Allor, vindt men Boeginezen.

Chinezen zijn noch op Pantar noch op Allor.

Taal. — De taal van Pantar en Allor moet veel overeen-

komst hebben met de Soloresche. Zij verstaan elkander ech-

ter maar half. De strandbewoners spreken eenig maleisch.

Kampongs. — Zij zien er nagenoeg uit als de Soloresche

en de huizen zijn laag op den grond gebouwd, behalve die

der hier gevestigde Boeginezen en Makassaren. De hoofdplaatsen
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der verschillende rijkjes op AUor liggen , met uitzondering

v;in AHor zelf, allen aan de zuidkust.

De poslhouder woont te Allot^ Ketjil, even benoorden den

mond van de Kobola-haai.

Ambachten, bedrijven, enz. — Pottebakkers , die vrij goeden

stevig werk, vooral priocks en tampajans leveren, heeft men

op Blagar (Pantar) , AUor en Koeivi.

IJzcrsnicden zijn zeldzaam en het meeste ijzerwerk als mes-

sen, parangs enz., wordt ingevoerd. Hunne bcro's en korra's

worden door eigen timmerlieden gemaakt. De vrouwen in de

strandkampongs verstaan het weven en maken dezelfde soort

van kleedjes en doeken als de Solorezen.

Met het koken van zout houden zij zich niet bezig. Zij laten

liet zeewater in groote schelpen uitdampen of koopen het van

de Solorezcn.

llandel. — Even als op de Solor-eüanden bestaat er een vrij

levendige binnenlandsche handel op Pantar en AUor. In de

strandkampongs wordt op geregelde dagen bazar gehouden ,

waar de bergbewoners hunne padi en djagong, sirih
,

pinang

enz. tegen ijzer, koperdraad en kralen verruilen.

De buitenlandsche handel wordt voornamelijk gedreven door

praauwen van Boeton, Boegis en Makassar en een paar van

Kocpang. Er komen 'sjaars, zegt men, meer dan 100 vreem-

de vaartuigen.

Die van Boeton halen er vooral padi en djagong , even als

die van Koepang; de Makassaren en Boeginezen voornamelijk was,

waarvan misschien ongeveer honderd pikols uitgevoerd worden.

Ook komen eenige Solorezen padi en djagong hier inkoopen.

Op Pantar en AUor zijn gewild : koperdraad , zoo dik als

een pijpensteel voor arm- en beenbanden van de bergbewoners,

en wat dunner voor de oorringen der vrouwen ; eene soort van

koperen trom of bekken in den vorm van een kwispeldoor,

met dekselj moko genoemd; gongs ter zwaarte van 5 of 6 katti's

bij stellen van zes; messen en parangs; glazen kralen; (witte

roode, gele en blaauwe); wit katoenen lijnwaden; arak; zilveren

armbanden; katoen; zijden garens, maar niet veel, welke in

H. 22.
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de kleedjes geweven worden ; enkele ivoren armbanden
; geene

olifantstanden zoo als op de Solor- eilanden; voorts kruid, enz.

De produkten van Pantar en Allor , tegen welke deze waren

verruild worden, zijn padi en djagong, was, vogelnestjes, ka-

naripitten, aardewerk enz.

Eoofden. — De hoofden van AUor komen niet voor in het

kontrakt, in 1736 door den kommissaris Paravicini gesloten,

maar zijn van ouds, althans de voornaamsten van hen, die van

Pandai , Bamoesang en Blagar op Pantar en Koewi en Allor

op Ombaai als onderdanen van het Gouvernement beschouwd.

Omtrent Koewi, dat sedert 1844 de Portugesche vlag voert, is

aan het Gouvernement geschreven bij brief van 6 Maart 1851 No.

9. Buiten de genoemde regentschappen wordt het Hollandsche

gezag op AUor erkend door Poerehman en Pattoko, dat on-

langs eene vlag verzocht heeft.

De radja's van Pandai, Bamoesang en Allor voeren de gou-

vernements-rottan met zilveren knop.

De radja van Allor onderhoudt de woning van den posthou-

der te Riem-Allor. Overigens worden door de radja's geene

diensten gedaan.

Politieke verdeeling. — De verdeeling van Pantar en AUor

is, volgens de opgave van den posthouder , overgenomen op den.

i

volgenden staat.
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EENÏGE OPMERKINGEN

GIJNOPITnECUS NIGER j. geoffr.

C. II K JR C} T.

Daar omtrent de zeden en gewoonten van Cijnopiüiecus niger

J. Geoffr. (1), voor zoover ik weet, nagenoeg niets bekend is

en ik sedert geruimen tijd in de gelegenheid ben , de levens-

wijze van een vrouwelijk individu dezer soort gade te slaan,

acht ik het niet geheel onbelangrijk, mijne opmerkingen desbe-

trekkelijk hier mede te deelen.

Vooreerst dan eenige woorden over de ligchaamsbewegingen

van het dier en wat mij daarvan opmerkenswaardig voorkomt.

De tamelijk talrijke apen der menagerie van Z. H. K. B. Her-

tog VAN Saksen Weimau Eisenacu kunnen allen vrij in eenen

tuin rondloopen en onderscheiden zich bepaald van elkander

door het verschillende gebruik, dat zij van deze hunne vrijheid

weten te maken. De graauwe Macacus cynoniolgus h. v. doet

zich al dadelijk herkennen door het gestadig en gelijktijdig ge-

bruik, dat hij van zijne vier armen maakt; als het dier springt,

geeft het zich de beweging doorgaans met alle vier extre-

(1) Macacus niger Graij, = Cijnocephalits niger Desm., =z CijiiocepJialus

malaijamis Desm,
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miteiten te gelijk, terwijl het, als het van eene zekere hoogte

op den grond springt , dezen evenzoo met armen en beenen ge-

lijktijdig bereikt ; ook vat het , als het van den eenen boom naar

den anderen overspringen wil, de takken van dezen met alle vier

handen te gelijkertijd aan.

Geheel anders beweegt zich Simia satyrus L. Zooals bekend

is loopt de orang oetan op den gelijken grond half opgerigt

en hierin ondersteund door zijne voorste handen, welke het

als vuisten hiertoe aanwendt , en waarbij ook de vingers zijner

achterste handen zich vast zamenklemmen; heeft hij haast , dan

verandert zijne gang in eene soort van galop, w^elke veel gelijkt

naar de beweging van eenMammen mensch, die beide zijne kruk-

ken voor zich nederzet en, op dezen steunende, zijne gepa-

ralijseerde beenen vooruit brengt. Snelheid in bewegingen laten

zich bij den orang oetan niet waarnemen ; het dier waagt zich

nimmer aan een' sprong, hoe klein deze ook wezen moge. Hangt

hij met zijn van alle vlugheid beroofd ligchaam aan eenen boom-

tak, zoo zal hij wel zorg dragen van zich nooit aan eenen an-

deren tak toe te vertrouwen , voordat hij van diens sterkte

overtuigd is en laat ook den eersten tak niet los, dan wanneer

hij met zekerheid den tweeden aangegrepen heeft. Bij alle deze

bewegingen geven zijne spieren blijken van een bewonderens-

waardig vermogen , om zich geruimen tijd in eenen en denzelf-

den gespannen toestand te houden.

Weder anders beweegt zich Hylohates leuciscus\iw\\\,'^é[V;.Q,

even als de mensch , regtstandig loopt, terwijl hij zich hiertoe

van zijne armen als balanceerstokken bedient: opmerkenswaardig

is de slingerende beweging, welke dit zonderlinge dier bij het

overspringen van tak tot tak aanneemt; deze beweging, aan

dit geslacht in zoo hooge mate eigen, gaat niet uit van eene af-

stootende werking der beenspieren , maar integendeel van de

armspieren, zoodat het hierdoor met eenen ongeloofelijk wij-

den sprong zich van den eenen boom in den anderen weet te

brengen.

Ik zal nu meer bepaaldelijk overgaan tot eenige beschouwin-

gen van de levenswijze en de bewegingen van het boven be-
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doelde wijfje van Cynopühecus niger (1). Het loopt even als 5i-

mia satijrus op alle vier ledematen te gelijk, doch toont bij zijnen

gang eene grootere bewegingskracht in zijne spieren dan de orang

oetan. Op den beganen grond trapt en galoppeert het met bui-

tengewone ligtheid en veerkracht, terwijl het bij het doen van

eenen sprong, zich uitsluitend van zijne achterste ledematen be-

dient, zich met dezen afstoot en ook het eerst met dezen weder

op den grond nedcrkomt. Bij het klimmen kon ik zijne bewe-

gingen niet zoo naauwkeurig gade slaan, daar men het, uithoofde

van zijne bijzondere levendigheid , slechts zelden geheel vrij

durft laten rondloopen; overigens is het niet bepaaldelijk wild,

volstrekt niet schuw en verwijdert zich niet verre van huis, als

het som* van zijnen ketting los komt maar keert uit zich zelf

weder terug. Slechts zal het bij eene overmaat van leven-

digheid overal schade aanrigten. Bijzonder veel genoegen vindt

het in blinkende voorwerpen, die het met groote nieuws-

gierigheid en met vertooning van potsierlijke bewegingen on-

derzoekt; het geeft hierbij zijne vreugde op eene eigenaardige

wijze te kennen, terwijl het, zich in eene opgerigte houding

nederzettende, zijne voorhanden in den schoot over elkander

legt en de achterste ledematen kruiselings onder zich buigt en ze

welgevalhg op en neder beweegt; zijne oogen nemen alsdan

eene uiterst vriendelijke uitdrukking aan; het legt de ooren en

het spitse haarbosje, dat zijnen kop versiert, naar achteren , be-

weegt de lippen even als of men schielijk in zich zelven de let-

ter m uitsprak en doet hierbij een kwakend geluid hooren.

Geheel verschillend evenwel is het, wanneer het ongeduldig of,

wat zelden gebeurt, wanneer het boos wordt. Met de oorenen

het haarbosje maakt het dan evenzoo de hierboven aangestipte be-

weging; doch zijne oogen gUnsteren van toorn; terwijl het zich

op vier ledematen te gelijk ondersteunt , opent het half zijnen

mond en laat zijne kwakende stem in langgerekte toonen

(1) Het vrouwelijke specimen dezer soort, waarvan hier sprake is, komt

hoogstwaarschijnlijk van Nieuw Guinea, Tot nog toe was Cynopühecus niger

slechts van Celebes en de Pkilippijnen hekend.
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hooren , welke uiterst ontevreden klinken. Overigens is het,

zooals gezegd is, slecht zeer zelden in dusdanige stemming;

meestal is hel tevreden en vrolijk en alle boosheid schijnt het dier

zóó vreemd te wezen , dat het de vijandelijke aanvallen zijner

kameraden in de meeste gevallen voor een bloot spel houdt,

zoo zelfs, dat het er zijne vreugde over te kennen geeft. Stelt

het zich eenmaal te weer, zoo heeft ook dat veel van scherts,

doch de anderen eerbiedigen het wegens zijne overwegende

en buitengewone behendigheid en in den regel volgt kort na

het uitbreken der kleine vijandelijkheden een formeel en zeer

koddig verzoeningstafereel.

In de kleine apenkolonie heerscht een buitengewoon esprit

de corps; wordt een der apen aangegrepen, zoo verdedigen

hem de anderen. De orang oetan en de armaap (Hylohates leu-

ciscus) alleen mengen zich in dergelijke omstandigheden niet ; de

eerste uit egoïstische onverschilligheid , de andere uit vrees.

Cijnopitliecus niger daarentegen bemoeit zich wel degelijk en

op de levendigste wijze hiermede; hindert het wijfje, door

mij geobserveerd, de ketting, om den gemeenschappelijken

vijand te bereiken, dan werpt het op eene zeer behendige wijze

mat steenen naar hem , doch houdt ook oogenblikkelijk met

alle vijandelijkheden op , zoodra het gevaar verdwenen is en

zet zich dan aanstonds weder even zoo vriendelijk en ver-

genoegd ter neder als te voren. Bijzonder veel genoegen

toont het te bezitten in al wat veel geluid en beweging maakt;

van daar, dat het veel met zijn blikken bekertje speelt , het hoog

in de lucht slingert en luide juicht en springt als ten toppunt

van geluk , wanneer het met groot geraas weder ter aarde valt.

Zulks vindt evenzoo plaats als het na vele vruchtelooze po-

gingen gelukt , om eene in de nabijheid hangende lamp met

eenen steen te treffen, zoodat de scherven met kletterend geluid

op den grond vallen ; zijne stem heeft in dusdanige gevallen veel

overeenkomst met het geblaf van een' jongen hond ; het is ook

met een dusdanig geluid, soms ook met eenen dieperen, meer

in de lengte gerekten toon, dat het antwoordt , zoodra men het

uit de verte of van nabij bij zijnen naam noemt. Roept men
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hel in zijne nabijheid , zoo schijnt zulks eene aanstekende kracht

lo hebben, want hoe luider en meer men roept, hoe lager liet

blaft. Als het gestreeld wordt, geeft het zijn genoegen op

de boven beschrevene wijze te kennen , terwijl armen en

boenen en lippen in aanhoudende beweging zijn; zoodra

men hiermede ophoudt en het laat gaan, vangt het dadelijk

aan in de haren zijner armen te woelen en schijnt op deze

wijze het door liefkozingen opgewekte aangename gevoel nog

eencn tijd lang te willen voortzetten.

Wat de menstruatie van Cijnopithecus niger aangaat , kan ik

verzekeren, dat de bij de apen in het algemeen in twijfel ge-

trokkene periodische ontlasting van bloed , stellig bij Cijnopi-

thecus niger plaats vindt. De menstruatie van het dier wordt

zonder uitzondering door eene aanmerkelijke zwelling van de kal-

lositeiten voorafgegaan, die vroeger bij ons exemplaar in eenen

dikken klomp boven den anus haren aanvang nam, doch nu

reeds sedert geruimen tijd zich eerst links en dan regts aan de

buitenste zijde van dat deel openbaart ; het gezwel neemt ver-

der binnen weinige dagen zeer, zelfs tot wanstaltigheid, in om-

vang toe ; de in de nabijheid liggende deelen worden allen

donkerrood en op sommige punten geheel als blinkend vio-

let gekleurd, terwijl in andere tijden het achterlijf steeds als

te zamengerimpeld is. De urine van het dier heeft , vooral in

den aanvang van het proces , eenen ongemeen scherpen

reuk, welke evenwel, als het gezwel begint te verminderen,

van lieverlede weder verdwijnt ; zoodra er geen spoor meer

van te bemerken is en de kallositeiten weder zacht en rood

en rohdachtig geworden zijn, stelt zich een zeer overvloedige

bloedvloeijing in , welke van twee tot drie dagen aanhoudt.

Aangaande den duur van dit verschijnsel , alsmede wat betreft

den periodischen terugkeer van hetzelve, heb ik nog geen' bepaal-

den regel kunnen ontdekken ; zoo ontstond b. v. gedu-

rende den 20sten Maart van dit jaar zwelling der eeltachtig-

heden. Deze zwelling had den 29sten hare hoogste ontwikke-

ling bereikt en was op den 6den April weder verdwenen.

Zulks hervatte zich evenzoo op den 13den April, nam tot den
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25sten dier maand toe en eindigde op den 1ste Mei ; evenzoo

ontstond nieuwe zwelling den lOden Mei, welke op den 22sten

en 23sten haar toppunt bereikte en in de eerste week van

Junij weder aanmerkelijk afnam, om op den 14den dezer

maand weder op nieuw te beginnen.

Hoogst opmerkenswaardig eindelijk is nog de omstandigheid

dat de mannelijke Macacus cijnomologus zich zeer genegen

toont tot de geslachtsvermenging met Cgnopühecus niger , en

zelfs hierbij het wijfje zijner eigene soort over het hoofd ziet.

Hoezeer zich het wijfje van Cijnopithecus niger aan die neiging

sedert geruimen tijd zonder tegenstreven onderwerpt , heeft

zulks echter nog geene bevruchting ten gevolge gehad.



BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Uitbarsting van den vuurberg van Ternate.

In de Javasche Courant van 11 Junij 1851 komt volgende

mededeeling voor. „ Volgens berigten van Ternate, loopende

, tot ultimo December, hadden aldaar op den ISden en 19den

, November twee uitbarstingen plaats gehad van den vuurspu-

, wenden berg, beiden voorafgegaan door een geluid als dat van

, een zwaar kanonschot. De eerste uitbarsting leverde een

, trelTend schouwspel op door de bliksemstralen, welke aan-

, houdend uit de opstijgende dikke rookkolom schoten en den

, berg geheel verlichtten. De aschregen, op dien dag gevallen,

, had geene belangrijke schade aangerigt. Van de tweede uit-

, barsting, welke om tien ure des morgens plaats greep, had

, men weinig kunnen zien , vermits de berg geheel bewolkt

, bleef. De aschregen echter was tot ver in zee en op Hal-

, maheira gevallen

:

„ Op den 28sten daaraanvolgende , werd een zware schok

, van aardbeving gevoeld, welke des avonds om tien ure be-

, gon en zeer lang aanhield. Ook op 30 December was een

, geringe schok van aardbeving gevoeld. De weersgesteld-

, heid op Ternate was sedert de twee laatste maanden niet

, zeer gunstig geweest en de aanhoudende zware regens oefen-

, den eenen nadeeligen invloed op den gezondheidstoestand der

, ingezetenen.''
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Aardbeving in de Lanipongsche Distrikten.

In het voorgaande nummer van dit Tijdschrift is melding ge-

maakt van eene aardbeving, welke den 4den Mei omstreeks 3 '/o

ure na den middag te Batavia is opgemerkt.

Door den civielen en militairen gezaghebber in de Lampongs,

den heer J. E. H. Jüch, is aan het gouvernement een berigt in-

gezonden betreffende de verschijnselen, waarmede deze aard-

beving, welke tevens op Sumatra is gevoeld , te Telokh Betong

is gepaard gegaan.

Des morgens ten 9 ure van den 4den Mei vond een buiten-

gewoon hooge vloed plaats en rees het water 5 Rijnlandsche

voeten hooger dan den voorgaanden dag tijdens hoog water,

een verschijnsel, hetwelk wel meermalen plaats grijpt met sterke

zuidelijke winden, doch er woei toen eene flaauwe noordelijke

koelte.

Des namiddags te 3" 8' werd eene aardbeving waargenomen

,

welke 5 minuten duurde; bij den aanvang waren de schokken

minder hevig dan de laatste ; voor zooveel men kon bespeuren ,

vonden de schokken plaats horizontaal, van z. w. naar n. o.

Na de aardbeving volgden zware windbuijen, vergezeld van

onweder en regen, welke zich uit het noorden, oosten en wes-

ten hadden zamengepakt. Tijdens de aardbeving wees de ther-

mometer 89° Fahrenheit.

Weerkundige waarnemingen te Banjoewangi verrigt.

Door bemiddehng van den heer G. F. de Bruijn Kops ont-

ving de redaktie de weerkundige waarnemingen, gedurende 18

maanden te Banjoewangi verrigt door den officier van gezond-

heid der 2e kl. den heer J. J. Lindgreen en door den inzen-

der uitgewerkt.

De uitkomsten van de barometerwaarnemingen doen ver-

moeden ontstaan, dat zij geen volkomen vertrouwen verdienen,

want zij wijken te zeer af van de bevindingen, overal elders
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op Java en in Ncderlandsch Indic:, waar de baromcterstanden

zijn aangeteekend, weshalve zij niet vermeid worden.

o 1 <u ^ . 1

- '

ksch
elde tuur ven

e.

ksch elde
uk-

kscl elde leid derd Aantal dagen.

Maanden. f:§2^2^
IsP aand gemvoch

en

b
regen. onweder.

S ^. s

Celsius

Oktober 1840 27.60 22.02 82.25 13 8

November » 27.20 23.58 86.25 16 14

December » 25.87 23.36 92..50 25 19

Januari] 1850 2G.47 23.04 04.25 23 21

Februari] » 26.17 23.57 03.00 25 15

Maart » 26.25 24.04 95.50 30 17

April » 26.80 22.46 85.50 9

Mei » 26.50 22.67 87.25 21 11

Juni) » 25.82 21.57 87.00 22 1

Juli) » 25.17 20.53 86.50 7

Augustus » 25.37 20.74 86.00 1

September » 25.77 20.73 83.75

Oktober » 26.95 21.70 82.25

NoTember » 27.00 23.48 88.75

December » 26.77 22.93 87.25 10 23
Januari] 1851 26.87 23.33 88.50 12 20
Februarij » 26.67 23.18 89.50 17 22
Maart » 26.82 23.16

22.371

88.25 15 17

Gemiddeld Toor

het jaar 1850.
26.253 88.08

Maand
Wind

N. N.O. 0. Z.0. Z. Z.AY. W. N.AY. Stil.

Oktober 1840 3 » » 36 53 17 » 2 13
November » 11 10 11 23 40 8 3 2 12
December » 13 30 4 34 15 15 1 » 12
Januari] 1850 33 20 5 3 21 11 3 19
Februarij » 38 2 » 13 33 21 » » 5
Maart » 20 6 » 7 41 17 1 6 2G
April » 16 » 7 26 28 5 » » 38
Mei » 18 1 22 5 28 8 » 33
Juni] » 9 29 29 17 15 3 2 » 16
Juli] » 2 11 37 55 5 » » » 14
Augustus » » 2 16 62 28 » » » 16
September » » » » 23 65 V » » 32
Oktober » » » » 29 82 » » » 13
November » j> » » 2 110 4 » » 4
December » 3 13 » 20 76 5 7> „ 7
Januarij 1851 » 23 » 23 58 2 » o 10
Februarij » 32 27 2 3 26 1 » » 21
Maart » 5 54 6 20 17 5 » » 17

Totaal 1850. 139 84 116 262 532 74 15 15 223
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De waarnemingen zijn geschied des morgens ten 6 u. en 9

u. , 's namiddags ten 3 u. en 's avonds ten 10 u. Wanneer men

aanneemt gelijke kracht van wind, bekomt men voor de alge-

meene rigting van den wind gedurende het jaar 1850 Z. 26"

46' O.

Tinontginning op Billiton.

Volgens berigt, geplaatst in de Javasche Courant van 23 JuliJ

1851 , is het op nieuw in het werk gestelde onderzoek naai

den rijkdom aan tin van Billiton met gunstigen uitslag bekroond^]

zoo zelfs , dat aan de mogelijkheid van het welslagen eenei

tinmijnontginning aldaar niet langer schijnt te worden getwij-

feld.

De redaktie zal op deze belangrijke aangelegenheid terug-

komen , zoodra zij zal hebben ontvangen het verslag van dei

geologische gesteldheid van Billiton van den heer Corns. de^j

Groot, hetwelk haar is toegezegd.

Kopererts in Scwibas op Borneo.

"Wijlen Dr. Schwaner heeft in de laatste door hem bijgewoonde

vergadering der dirigerende leden van de Natuurkundige Ver- •

eeniging in N. I. ter tafel gebragt eene mineraalsoort, welke ^,

volgens hem , door den gouverneur van Singapore is toegezon-

den aan het Nederlandsch-Indische bestuur. Het is ontdekt door

'

een' natuurkundige, die door den heer James Brooke belast

t

was, om geologische onderzoekingen in het gebied van Sara-

wak te bewerkstelligen en die, de grenzen overschreden heb-

bende, op het Nederlandsche grondgebied van Borneo in Sam-

bas, dit mineraal ontdekte.

Dr. ScHWANER heeft tot een scheikundig onderzoek een ge-

deelte daarvan aan den heer P. J. Maier gegeven, uit welk i

onderzoek gebleken is , dat bedoelde erts uit grootendeels zui-

ver koper, gemengd met weinig rood kopererts, bestaat; heti
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vormt een konglonieraat van kleine kubische of okfaëdrische

kristallen niet vele kleine kwartskristallen, stukjes van dioriet

en vaneen schieferachtig gesteente; hellieeft eene koperroode,

bruine kleur met vele glinsterende metaalpunljes ; het soorte-

lijke gewigt, zoo als het voorkomt, is 6; voor de blaasbuis

op kool verhit, kleurt het de vlam in het begin ligt groenachtig,

met zoutzuur bevochtigd zeer fraai blaauw; hevig verhit, wordt

het zwart en daarna met borax behandeld, wordt het opgelost

tot eene parel, die na bekoeling ondoorschijnend en vuurrood

van kleur is.

In salpeterzuur opgelost en het filtraat door koking met

potassaoplossing ontleed zijnde, vormde zich een praecipitaat,

waaruit na gloeijen het kopergehalte berekend is. Het erts be-

vat ruim 80 ten honderd zuiver koper.

Eclectus Cornelia Bonap. eene nieuwe soo7"t

van de Molukken.

In een artikel van Prins C. L. Bokaparte getiteld : „ On the Lo-

„ rine genus of Parrots, Eclectus, with the description of a

„ new species, Eclectus Cornelia''' opgenomen in de Ann. and

Magaz. of Nat. Eist. Sec. Ser. Vol. VI, 1830 p. 223—227,
wordt deze nieuwe soort aldus gekenmerkt.

ElectuS Cornelia Bonap. E. coccineus, dorso, alis, caudaque purpu-

reo-fuscescentibus; margme alarum remigibusque apice cyaneis; tectri-

cibus intcrioribus rubro cyaneoque variisj abdomine, crisso et cauda

apice rubris concoloribus.

Hab. In insulis Moluccis, probabiliter in insula Ceram.

Yisschen van Solor.

Op zijne reis van Timor naar Batavia verzamelde mijn

ambtgenoot, de heer Rriche, eenige visschen in Straat Laran-

toeka bij het dorp Woemi op het eiland Solor. Deze kleine

verzameling , welke mij welwillend is afgestaan, bestaat uit de

volgende soorten, welke de eerste vischspecies zijn , n)ij van

dit eiland bekend geworden.
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4. Serranm marghinlis CV.

2. Caesio caeridaurms Lacép.

o. Chaetodon vütatits BI. Sclin.

4. ,, Miimaculatus B].

.

o. ,, vircscens CV.

6. Acantlmrus scopas CV.

7. Glijphisodon mclas K. v. H.

Deze soorten waren vroeger reeds in mijne verzatneling en

zijn elders door naij beschreven , met uitzondering slechts van

Acanthurns scopas CV.

Acanthurus scopas CV. Poiss. X p, 180 tab. 290.

Acanthur. corpore orbiculari , a.ltitudine 2 et paulo in ejus longitudiue;

capite acuto, 4 circitcr iu longitudine corporis, altiore quam longo; oculis

diametro 3 et paulo in longitudine capitis; linea rostro-frontali valde cou-

cava; rostro acuto oculi diametro duplo vel plus duplo altiore; deutibus

raaxillis denticulatis; limbo pvaeoperculari valde obtusangulo lineae rostro-

frontali subparallelo; squamis corpore minimis sed conspicuis; cauda spi-

na valida, ante spinam setis brevibus confertis numerosissimis antrorsum

curvatis obsita; linea rostro-ventrali concava; pinnis dorsali et anali ob-

tusis rotundatis, dorsali medio elcA'ata corpore duplo humiliore, spina pos-

tica spinis ceteris longiore et corpore paulo plus duplo humiliore; pectora-

libus acutiusculis 4 fere , ventralibus acutis 5 et paulo, caudali postice con-

vexa 6 in longitudine corporis; anali dorsali luiiniliore; colore capite, cor-

pore pinnisque verticalibus nigro; lateribus auiicc superne et membrana

pinna dorsali antice viridescentibus
;
pinnis pectoralibus radiis aurantiacis

membrana dilute coerulcsceute ; ventralibus profunde viridibus apicem ver-

sus nigricantibus.

B. 5. D 5/25 vel 5/26. P. 2/13 V. 1/5. A 3/20 vel 3/21. C. 16 et lat. brev

Syn. Basuin et Basuin mah De vlam. Eec. K"o. 220 et 221.

Bazuin Eenard Poiss. Mol. I tab. 40 fig. 201.

Ikan Nafiri Valent. Ind. Amb. III fig. 23.

Acanthure a ,brosses CV. Poiss. X p. 180 tab. 290,

Habit. Wumi, Solor insulae, in Preto Larantuka.

Longitudo speciminis unici 125"'.

Batavia, It Junij 1851. BLEEKEn.

Groote Kaalkop. {Lates nohilis CV.)

Volgens ingezonden berigt van den heer J. Hageman Jcz. v/erd
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in Juiiij jl. tijdens het op - en droogpoinpcn van Iict drijvend

droog dok te Soerahajn een' Kaalkop gevangen van 219 Am-

sterdainsche ponden zwaarte, 1700 millimeters lengte en 68m.m.

Iioogte. Hoezeer specirnina van dezen in Indië zoo gezochten

visch van p. m. 1000 tot 1200 m. m. lengte nict^eldzaam zijn,

ziet Tncn zeer zelden nog grootere en het door den heer IIa-

GBMAN Avaargenomeno verdient alzoo vermelding, wegens zijne

bijzondere lengte en zwaarte.

Nieuwe 3Iollusken van den Indischen Archipel,

Volgende diagnosen van nieuwe Mollusken van den Indischen

Archipel zijn getrokken, de twee eersten uit een artikel van den

heer AKinuR Adams, getiteld: ,, An arrangement of Stomatelli-

„ dae , including the characters of a new genus, andofseveral

„ new species" en opgenomen in de Proceedings of the Zoö-

logical Society of London 1850 Part I, en de volgenden uit een

artikel van Dr. L, Pfeiffer geplaatst in de Ann. of Nat. Hist.

Sec. Ser. Vol. VI p. 291 etc. en getiteld: ,, Description of twen-

„ ty-four new species of Helicea , from the coUection of H.

,, Cuming", terwijl de diagnose van Paxillus adversus Ad. voor-

komt in een in hetzelfde tijdschrift (Vol VII, 1851 p. 61) ge-

plaatst artikel „ On two new genera of MoHusca bij Henry

„ and Arthur Adams."

Stomatella malukana Adams. S. testa suborbiculata , conyexa, im-

pcrforata , transversim snlcata, longitudinaliter striata, costulis trans-

versis stviatis cincta, mustelina, rufo-fusco yariegata, subtus costis

albo rufoque articulatis ; spira prominulaj apertura ovali, longiore

quam latiore.

—

Hab. In insulis Moluccis.

Gena plumbea Adams, G. testa haliotidea, ovato-oblonga , dorso la-

tere dextro gibbosa, sinistro planulata, plumbea, decussate tota striata;

spira promiuula, anfractibus rotiiudatis, anfractu ultimo ad suturam

gibbosa; apertura postice subcanaliculata, labro in medio flexuoso.

—

Habit. Javaw

II. 23.
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Helix nobdlS Pfr. H. testa anguste umbilicata, subturbinato-depressa,

solida, striata, liueis impre^sis concentricis et obliquis subtiliter de-

cussata, fulva ; spira parum elevata, subtus binata; anfractibus 6

parum convexis, ultimo medio circulo elevato, obtuso cincto, infra

eum fascia saturate castanea; deorsum diliita, ornata, circa umbi-

licum paüida; apertura ampla parum obliqua late lunari, incus mar-

garitacea; peristomate simplice, recto, margine columellari ad umbi-

licum in laminam brevem, triangularem reflexo. Diam. maj. 53,

min. 45, alt. 30 mill.

ïïab. In insula Borneo. Var. pallida, in insulis Philippinis.

Helix borneensis Pfr. H. testa oblique perforata, depressa, tenuiuscula,

striis incrementi distinctis et lineis obliquis , impressis , crebris der

cussata, saturnte fulva; spira vix elevata, obtusa; anfractibus 4 pa-

rum convexis, celeriter accrescentibus, ultimo rnedio zona nigricante.

deorsum diluta, oruato; sutura linea impressa marginata; apertura

obliqua, ampla, transverse lunari-ovali, intus margaritacêa, fascia

pellucente; peristomate simplice, aciito , margine columellari in la-

minam brevem, triangularem, umbilicum semitegentem, reflexo.

Diam. maj. 52, min. 42, alt. 25 millim.

llab. In insula Borneo.

Helix platijstyla Pfr. H. testa imperforata, conica, solida, costulato-

striata, albida, linea rufa ad suturam ornata; spira conica, acutius-

cula; anfractibus 6 convexiusculis, sensim accrescentibus, ultimo

obsolete angulato, basi subplano; apertura obliqua, late lunari; pe-

ristomate simplice, marginibus subparallelis , dextro breviter ex-

panso, columellari superne pordilatato, calloso. Diam. maj. 22,

min. 19 , altit. 19 millim.

Habit. In insulis Moluccis ?

PiXiLLus H. et A. Adams.

Shell pupiform, rimate; spire acuminated; aperture semiovate

ascending on Ihe body-whoii ; inner lip adnate, spreading, flexu-

ous; cokimella with a single prominent toollilike plait, outer lips

wiüi a doublé peritreme, enïarginate anterioriy; unnbiücal region

witli a spiral, elevated ridge, terininating in a notch at the fore

part of the apertura.

Paxillus adversus H. et A. Adams. P. testa ovato-acuraiuata, si-

nistrali rimata, spira acuminata, corneo-fusca, semipellucida, longi-

tudinaliter substriata.

Hab. Singapore.
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Onderzoek van de ijunihars der Hijnienaea verruvosa.

Door den hekenden ijver en welwillendheid van den heer

J. E. Tkijsman?( te liuitcnzorg ben ik in de gelcficiiheid gesteld

geworden bovengenoemde goinhars te onderzoeken.

De gummi-resina anime der apotheken komt, zooals bekend

is, van de Ilijmenaea Courbaril L. en bevat volgens Paoli twco

harssoorlen, eene die ligt oplosbaar en eene andere, die zeer

nincijclijk in alkohol oplosbaar is. Ook de gomhars der üij-

mennea verrucosa bevat volgens fnijne analyse twee harssoorten,

en wel in onderstaande verhouding:

hars in spiritus van 80% oplosbaar . . . 18,991

niet in spiritus maar in terpentijnolie oplosbaar . 79,015

aan gom, slechts 0,388

Te zamen 98,394

In de gummi-resina anime, welke Paoli onderzocht heeft,

kwam in liet geheel geene gom voor; dat dus deze stof gerus-

telijk enkel resina anime kan genoemd worden, is niet meer

twijfelachtig.

i)c overige eigenschappen van de resina anime , mij door den

heer Teijsmann gezonden, komen voorts geheel overeen met die

welke uit Zuid-Amerika en West-Indie ons aangevoerd v.ordt.

Het waren onregelmatige, wit-geelachtige, half doorschijnende

stukken van verschillende grootte, welke bij verwarming eenen

aangenaam etherischen geur verspreiden, ligtelijk tot poeder te

wrijven te zijn en bij verbranding onder resineusen reuk nage-

noeg geen spoor van asch achter laten.

De harssüort, w^elke in terpentijnolie zoo gemakkelijk oplos-

baar is, levert een schoon helder vernis, welke, zoo er ge-

brek aan deze soort van harsen bestond , zeker met goed ge-

volg tot dat einde zoude kunnen aangewend worden.

\Yii:LTii;vnRDEN, iö Mei fSof. D. \V. Rost van ÏOK^dNGEN.
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Ricinus olie uit den plantentuin va7i het Groot

Militair Hospitaal ie Weltevreden.

Het vrij aanmerkelijke aantal Ricinus-boomen (Ricinus com-

munis) , in den Botanischen tuin van het groot militair hospi-

taal te Weltevreden aangeplant, heeft den heer Wassink , dirig.

officier van gezondheid der 1ste klasse, doen besluiten, met

de versch bereide olie hunner vruchten proeven te nemen.

Gaarne voldeed ik aan het verzoek van den heer Wassink ,

om in het scheikundig laboratorium alhier deze olie te be-

reiden. Ofschoon de hiermede genomene proeven nog onvol-

ledig zijn , omdat zij wegens gebrek aan tijd niet met de

vereischte naauwkeurigheid uitgevoerd zijn, zoo hebben de-

zelve evenwel eenige belangrijke uitkomsten opgeleverd, die

wel eene korte vermelding verdienen.

11,974 grm. ongeveer eene maand oude Ricinus-zaden

werden door kloppen met een hamertje van de buitenste

schil bevrijd, waardoor zij 3,277 grm. aan gewigt verloren

of 27,368 ten honderd. De overblijvende 8,697 grm. werden

fijn gewreven , met genoegzaam alkohol ^i*^ B. behandeld en

het filtraat uitgedampt. Zoo doende verkreeg men de olie

met eene bruine stof, welke zich aan de wanden van het

platinaschaaltje, waarin de uitdamping geschiedde, vast zette,

gezamenlijk 5,322 grm. aan gewigt bedragende. Na afzon-

dering der zuivere olie woog deze 4,988 grm. of 41,637 ten

honderd; genoemde bruinachtige stof loste zich in water op

een klein gedeelte na op.

Bij de eerste proef, op eene grootere schaal ondernomen,

wogen de versche Ricinus-zaden 26Vj^ Amst. ponden. Zij wer-

den gestampt, gedurenden eenen geruimen tijd zacht verwarmdj

en vervolgens sterk uitgepei'st. De verkregene olie was troe-

bel, scheidde na verwarming eene groote hoeveelheid van

eene witte zelfstandigheid af, waarna de olie, door flanel,

gezegen, zich helder, eenigzins bruinachtig gekleurd vertoonde.

De hoeveelheid dezer olie bedroeg 4'°/, ^ ponden, of niet ééns

18 ten honderd. Deze bereidingswijze is dus niet voordeelig;
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sl(^clil.s ongeveer de helft der aanwezigen olio is daardoor ver-

kregen. 'J'lians bezig zijnde do beste bereidingswijze dezer

olie door nieuwe proeven op te sporen, zal ik ter zijner tijd

do verkregcne uitkomsten inededeclen.

Omtrent der hoedanigheid dezer bereide olie heeft de heer

WASsiJfK het volgende waargenomen.

,, T)e olie is minder helder dan de gewone in den handel

gebragtc Ricinus -olie, maar vloeibaarder en heeft geen'

scherpen nasmaak en is dus te verkiezen boven de tot dus-

ver in gebruik zijnde Castor-olie , welke op verschillende

wijze bereid wordt en later veranderingen ondergaat, die niet

zonder invloed blijven op de bestendigheid in hare werking

Therapeutisch is deze olie met goed gevolg toegediend in die

gevallen, waarin de gewone Castor-olie gebruikt wordt; er

is waargenomen , dat ze veel minder prikkelend op het darm-

kanaal inwerkt dan de gewone Castor-olie; ze veroorzaakt

geene misselijkheid en brengt later meerderen stoelgang voort

zonder buikpijn of lijfsnijding. De wijze van aanwending is

in de giften van 1 tot 2 eetlepels onvermengd."

Het bovenstaande zal voldoende zijn om aan te toonen , hoe

wenschelijk het zoude zijn, dat deze olie, waarvan jaarlijks

voor de militaire geneeskundige dienst gemiddeld slechts 1000

llesschen aangekocht worden, in de laborataria der militaire

geneeskundige dienst bereid werde.

Weltevreden, 20 Augustus 1851. i\!aier.

Kina-kultmir op Java.

De redaktie plaatst met genoegen volgenden aan haar inge-

zonden brief.

Het zij mij veroorloofd ü oplettend te maken op eene omstan-

digheid, die als zeer gewigtig mag beschouwd worden en in

den vervolge van onberekenbaar nut kan worden.

De zaak is deze. Door de zorg van den hoogleeraar Miquel te
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Amsterdam, heeft liet gouvernement van Ned. Tndi'e dezer dagen

ontvangen eene bezending van Kina-boompjes der beste soort,

welke boompjes dan ook bereids op hooger' last naar 's lands

plantentuin te Buüenzorg verzonden zijn , waar onder de leiding

van den eersten hortulanus, den heer TnusMANN, hare kuituur be-

proefd zal worden; mogt deze proefgelukken, waarvoor veel waar-

schijnlijkheid bestaat, dan zal zulks niet alleen een zegen wezen

voor de menschheid, maar ook van onrekenbaar geldelijk

voordeel , zoo voor deze gewesten , als voor het moederland. Zon-

der nu in wijdloopige bespiegelingen of redeneringen te treden, zij

het mij echter vergund dit toe te lichten door de bemerking, dat

de prijs van den kinabast steeds toeneemt, zoowel door het

vermeerderde gebruik van kinine, als door het onverstandig, onbe-

zorgd en roekeloos inzamelen van genoemden bast in de bosschen

van Zuid-Amerika door de zoogenaamde Cascarilleiros, die den

kinaboom vellen om den bast, zonder zich om hare kuituur

te bekommeren en bijgevolg niet schijnen te beseften, dat

daar waar steeds afgaat en niets bijkomt, eindelijk niets meer

te vinden is.—Mogt gij dit oppervlakkige berigt de moeite van

plaatsing waardig keuren , dan zal het voor mij eene aange-

name taak wezen, het zoodra mogelijk aan te vullen door

eene mededeeling omtrent de regelen, die bij de kina-kultuur

behooren in acht genomen te worden.

Ik heb de eer te zijn , enz.

Batavia, 17 Augustus 1851. G. Wassink.

Siiikerkultuur in Pasoeroean en Soerahaja.

Door de welwillendheid van het Gouvernement is de redak-

tie in de gelegenheid gesteld, bijgaanden staat mede te deelen,

waaruit blijkt, tot welke hoogtede suikerprodnktie in de resi-

dentie Pasoeroean in 1850 is geklommen.

In 1829 bestonden er in Pasoeroean nog slechts 2 sui-

kerfabrijken en eenigc handmolens , met welke 16,000 pikols

suiker werden verkregen. In 1845 M^aren 18 suikerfabrijken
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i Plerct. W. K. v.\N DER Eb. 521 311 B 10 1873 10 7217600 14812 6294 » 21)06 6952 09 6990 95 i;
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* V^^aarvan 17650j% pikols suiker

ter beschikking van den fabriekant

zijn gebleven.
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V. Dankbaarheid. Han Bienio. 294 284 5 D 1977 9 8834860 12106 5300 2064 17670 6828 37 6886 08 j;5714 63 46 63 42 646 200 123 180 10952 71

15 Sari Redjo. Han Svviehien. 268 263 2 3 1726 9 3005696 12895 6200 » 19095 3577 52 6249 02 ,9626 54 33 92 48 520 900 120 120 8784 81

16 Kawis Redjo. kwÈE TiNG Jen c. s. 568 3b8 6 4 1723 8 7619040 15840 7745 » 25383 7034 72 10699 65 j7734 57 48 24 36 429 800 153 120 16577 40

18 Wono Redjo. J. B. VAN Gijenes. 425 423 » « 1709 9 9441600 18207 8849 » 27036 9889 78 6731 25 1,6641 01 39 34 44 567 225 130 123 15905 32

9 De Hoop. C. J. HOFFMAN c. s.
435 423 5 5 2033 O'f 8707608 18466 8128 » 26394 9086 41 9495 31 l3379 72 42 90 48 469 280 175 129 21529 54
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10 Ardjo Sari. P. W. Hofland. 471 471 » » 1907 9 10479530 22421 11762 » 54185 8709 75 10639 81 l9569 36 41 12 46 541 600 180 140 26798 29
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li Wangoon Redjo. Kwee Yonghoo. 407 407 » » 1991 9 1J167520 18811 7620 » 26451 11090 96 11995 75 2J084 71 56 72 53 484 520 160 163 22664 95

\i Joso Wilangoon. Erven Han Soekiem. 507 507 » » 2190 11! 6984000 16218 5780 » 21998 7197 43 8455 85 j5651 50 50 98 45 446 569 200 101 13854 03

17 Ardi Redjo. Oei Hok Ikg c. s. 533 3.b3 » » 2159 11 12430125 26230 9020 » 55270 16029 71 11852 17 27861 88 78 95 27 446 330 200 150 27541 87

Totaal 72424- 7122| 44 76 1899 9 » » » » > 169578 31 174881 87 3^4260 58 47 34 41 511 8673 » " 527837 59

Onder dezel "itgestrektheid van 7242^ bouws zijn begrepen: 170 bouvvs soelang, die gemiddeld slechts hebben opgebragt 13,7^ pikols Suiker per bouw «-n 8^ ^ouws, die door overstroomingen geheel verwoest zijn.
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il) werkiiiK (orwijl 7,00.') boiiws vcldcMi van oOO vinkanto

rocdiMi mei ricl beplant wtirdcii. Hel piodiikl bedroeg

i2')(),(H)() i)ikoLs en al/oo iiiiju 3G pikols per bouw. (l) in

IS il) was do totale liooveellieid verkrc;^cne suiker reeds pc-

klornnicn lot ruim 327,000 pikols en steeg in ISfiO tot iiiifn

3ii,2(J0,38 pikols, verkregen van 7,2i2,50 bouws , zoodat elke

l)Ou\v gemiddeld niim ''i7,3i) ])ikols o[>!everde. ï'it dezo opga-

ven kan men ontwaren , dat de siiikerprodiiklie in Pasocroean

nog aan het toenemen is, nicttcgcnslaande er gccne nieuwe

gronden van belang in de laatste jaren M)or zijn afgestaan on

nietlegcnslaande in de meeste fabrijkon op de oude gebrek-

kige ^vijze gewerkt wordt- 'N'oorts moet nog in liet oog

gehouden worden, dat onder bet aanlal van 7,212,rj0 bouws

velden, in I80O voor de suikerriet-kulluur bestemd, 170 bouws

soelangs waren, welke gemiddeld slechts 13,77 pikols suiker

opbraglcn, terwijl 86 bouws door over.slroomingcn geheel ver-

Avoest zijn. Trekt men het produkt van de soelangs van het

totale produkt van 1850, en liet aantal verwoeste bouws en dat

der soelangs van hel gehcele aantal bouws af, dan verkrijgt

men als gemiddelde opbrengst der gewone suikerrietvelden na-

genoeg 49 pikols per bouw.

Wat Soerabaja betreft , de bijgevoegde staat toont aan , dat

in I80O van 7,48'i'/2 l^ouws van 50a roeden 266,882 pi-

kols 82 katli's suiker zijn verkregen, waarvan ongeveer de

helft suiker van No. 18 en Vg van No. 16. Gemiddeld le-

verde de bouw ongeveer 37 pikols produkt.

Ten einde men kunne nagaan , welke ontwikkeling de

suikerkulluur in Soerabaja in de laatste jaren bereikt heeft

,

diene nog de volgende opgave, getrokken uit de Reis over

Java van den heer Bleeker (Tijdschr. v. Neêrl. Indië 1850 1

p. 105). In 1830 leverde geheele residentie Soerabaja nog

(1) Zie Fragmenten eencr reis over Java, door Dr. P. Bleeker

in Tijdsctrift v. N, Ind. Janre, 1849 1)1. II bladz. 27.
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slecht 15,000 pikols suiker op. In 18iO was die procUiktie

reeds gestegen tot ruim 144,000, in 18i3tot ruim 146,000 en

in 1845 tot ruim 182,000 pikols.

Uitnoodiging o?n scheepsjournalen te bekomen.

In de gewone vergadering der Natuurkundige Vereeniging,

gehouden den 18 Julij jl. ten huize van Z. If. K. B. HfinxoG

VAN Saksen Weisar Eisenach, vond ik aanleiding om ter tafel

te brengen de Wind- en Stroomkaarten, vervaardigd door den

heer M. F. Maubu, luitenant bij de marine der Yereenigde Sta-

ten van Noord-Amerika.

Deze officier heeft uit eenige duizenden scheepsjournalen de

aanteekeningen, betreffende de kracht en rigting van de winden en

stroomen, verzameld en daaruit kaarten tezamen gesteld, welke

voor elk vak van vijf graden lengte en vijf graden breedte, aangeven

hoedanig de waargenomene windrigtingen, voor elke maand des

jaars over de verschillende windstreken verdeeld waren, ten

einde daaruit te kunnen besluiten , hoedanig men moet sturen

om eenigen togt af te leggen , met den meesten kans op gun-

stige en krachtige winden.

De heer Maurij heeft zoodanige wegen voor elke maand des

jaars aangewezen voor de reis tot den evenaar en tot boven

kaap St. Roqiie (Brazilië). De beproeving van die wegen door

een 90tal schepen heeft bewezen dat, gemiddeld over het ge-

heele jaar, eene bekorting der reizen wordt verkregen van

17^/(3 en in de gunstige maanden van 30"/o.

In het belang van den handel tusschen Europa en Indië is het

ontegenzeggelijk van het grootste belang, dat men ten spoedigste

den arbeid van den heer Maurij tot meerdere volledigheid

brenge en voorzette over de Zuid - Atlantische en Indische

Oceanen.

De Natuurkundige Vereeniging stelt zich voor, om het hare

hiertoe bij te dragen, door, zoodra een aanzienlijk aantal scheeps-

journalen bewerkt zal wezen op dezelfde wijze, welke de
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lieer .Maiiuij govolgd en medegedeeld heeft, soortgelijke kaarten

als do zijne uit te geven. Indien lietzelfde elders geschiedt,

zal nion binnen zeer korten tijd kunnen overgaan tot het

konipilercn van de verschillende kaarten en niet groote juist-

heid de wegen kunnen aanwijzen, langs welke bepaaldelijk zeer

bekorte reizen zullen gemaakt worden.

In liet belang van do zeevaart noodig ik do lieeren officieren

van Z. M. marine en den handelsstand uit om, hetzij de originele

scheepsjournalen, gehouden op reizen van en naar Jndië, of

wel uiltreksels daarvan , te willen inzenden aan den onderge-

teekeiido, die de bearbeiding er van op zich neemt.

I)ö inrigting der journalen is voor de bewerking het meest

gcriefelijk, aldus:

E X T R A K T - J O U R N A A L van het schip . . . .
,
ge~

voerd door van naa?' 18

Winden, regtwijzend,

en windsterkte.

"^ Ija ii
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S o

bak ^ -^
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'O 13
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Tempe-
rat. 9 u.

Aanmerking eu.

Onder dit hoofd wordt
medegedeeld :

De staat van den barom.,

even voor
,
gedurende

en na slecht weder. De
veranderingen in de
windrigting gedurende
stormen , met opgave
van den tijd. De staat

van het weder; alle

atmospherische ver-

schijnselen en al het-

geen voor de zeevaart

belangrijk geacht kan
Avorden.

De winden tusschen n. t. w. en n. t. o. noeme men n. win-

den, van n.t.o. tot n.o. t. n., n. n. o. winden, enz. Voor de
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kracht van den wind is het wenscheüjk getallen te bezigen,

n. 1. voor stilte O, flaauwe koelte 1, labberkoelte 2, bram-

zeilskoelte 3, stijve bramzeilskoelte 4, marszeilskoelte 5, stijve

marszeilskoelte 6, gereefde marszeilskoelte 7, dubbelgereefde

marszeilskoelte 8, digtgereefde marszeilskoelte 9, onderzeilskoel-

te 10, storm 11, orkaan 12.

H. D, A. Smits, Luitenant ter zee 1ste klasse.

Administrateur van het Depot zeekaarten.



GEWONE VERGADERINGEN

UATlJVRKUIlIDieE: ^ERKEHIGtllVQ.

Notulen der Gewone vergadering, gehouden den 20sten jyjgi

18U1, len huize van Z, H. den Hertog van Saksen

Wei MAR ElSENACH.

De vergadering heeft plaats des avonds 8 uur.

Tegenwoordig zijn de

Dirigerende Leden :

de HH. P. Bleeker , President.

J. H. Croockem'it.

C. DE Groot.

S. H. DE Lange.

P. J. Maier.

P. Baron Melvill van CAnNBÉE.

D. W. Rost van Tonningrn.

J. C. R. Steimmetz.

lï. D. A. Smits, Sekretaris.

De Honoraire Leden

Z. n. K. B. Hertog van Saksen Weimar Eisenach en de

heer W. Bosch

vereerden de vergadering met hunne tegenwoordigheid.
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Van de te Bolavia aanwezige

Geiöone Leden nemen deel aan de vergadering,

de HH. L. W. BEUEniNCK.

„ A. G. Brouwer.

„ F. HUGUEMN.

„ F. H. W. KuijPERS.

„ J. MüNNICH.

„ F. SCHMITT.

„ A. J. D. Steenstra ïoüissaint,

terwijl geïntroduceerd worden

de HH. V. Baron van Tuijll van Serooskerken en C. HrncT.

De President opent de vergadering met eene korte toespraak,

waarbij hij wijst op het nuttige van het houden van gewone

vergaderingen der vereeniging en den wensch der direktie uit-

drukt, dat deze vergaderingen, voornariieiijk bestemd tot het

houden van wetenschappelijke voordragten en tot het mede-

deelen van nieuwe waarnemingen , tot den kring der werk-

zaamheden van de Vereeniging behoorende , zich dikwerf mo-

gen herhalen en dat de HH. leden bet hunne bijdragen, om

aan die vergaderingen eene hoogere belangrijkheid te geven.

Hierna herdenkt de President het verlies, dat de Vereeni-

ging heeft geleden door het overlijden van Dr. Schwaner ,

rigt vervolgens het woord tot den heer S. H. de Lange , die

voor het eerst zitting neemt als Dirigerend lid en heet de te-

genwoordige nieuw benoemde Gewone leden welkom in de

vergadering.

Daarna deelt hij mede de inhoudsopgave van de twee eerste

afleveringen van den tweeden jaargang van het Tijdschrift der

Vereeniging, met kennisgave, dat die afleveringen binnen wei-

nige dagen zullen kunnen verzonden worden.

De heer C. de Groot vertoont de door hem opgemaakte

Geologische kaart van Bawean en de profielteekening van de

steenliolenlagen aldaar , terwijl hij een zakelijk overzigt geeft

van zijne onderzoekingen op gezegd eiland bewerkstelligd.

Hij besluit met de toezegging , het verslag zijner onderzoekin-
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gen in het Tijdschrift der Vcrccniging Ic zullen pubhceren.

De heer S. H. dk LArsci; houdt eenc redevoering over de

ontdekking der 'planeten en geeft een historisch overzigt van

de ontdekking dier hemelligchamcn tot aan de ontdekking van

Vesla. De spreker doet de toezegging , in eene volgende ver-

gadering dit onderwerp te zullen vervolgen en alsdan meer

bepaald te spreken over de ontdekking en de loopbanen der

in den jongsten tijd bekend gewordene planeten.

De heer P. Hliiukkk brengt ter tafel, een' neusaap (Semno-

pithecus nosknsj op spiritus, het skelet van een jong specimen

van Simia satyrus , zeer jonge speciniina van CrococUlus

(Gavialis) Sclilcgelii en Crocodthts biporcatus op spiritus en 3

schedels van krokodillen van Uorneo , twee van den spits-

koppigen krokodil , de boaja sapit der Maleijers van Uorneo

{Crocodüus (Gavialis) ScJUegelii) en een van de boaj'a kodokh

die door zijnen stoniperen kop van Crocodihis biporcatus ver-

schilt. De groolsle der twee .schedels van de boaja sapit heeft

eene lengte van 8'iO millimeters en in alzoo slechts ruim 7

centimeters kleiner dan de schedel, waarvan de afmetingen be-

kend gemaakt zijn door de heeren S. Mülleu en II. Sciu,egel

in de Verhandelingen over de Natuurlijke geschiedenis der

Nederlandsche overzeesche bezittingen. De heer Blekkek deelt

mede, dat hij bijna alle deze belangrijke natuur-historische

voorwerpen te danken heeft aan het lid der Vcreeniging , den

heer J. Wolff te Bnndjermassing , die met bijzonderen ijver

de bedoelingen der Vereeniging bevordert door de toezending

van voorwerpen uit de fauna van Borneo.

Niemand der aanwezige heeren verder het woord verlan-

gende, sluit de President de vergadering, onder dankbe-

tuiging der direktie aan Z. H. den Hertog van Sab;se\ AYeimar

EiSENACH voor de bereidwilligheid , waarmede Z. U. haar huis

lot het houden der vergadering heeft afgestaan.

Batavia, 20 Mei 1851.

Mij bekend:

De Sekretaris,

Smits.
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Notulen der Gewone vergadering, gehouden den IS^en Julij

1851, ten huize van Z. H. den Hertog van Saksen

Weimar Eisenagh.

De vergadering heeft plaats des avonds 8 uur.

Tegenwoordig zijn de

Dirigerende Leden

:

de HH. P. Bleeker , President.

,, S. H. DK Lange.

„ P. J. Maier.

,, P. Baron Melyill van Carnbée.

,, D. W. Rost van Tonningen.

,, J. C. 11. Steinmrtz.

,, II. D. A. Smits, Sekrelaris;

zijnde de heeren J. H. Croockewit en C. dk Groot van Ba-

tavia afwezig.

Het Honoraire Lid

Z. H. K. B. Hertog van Saksen Weimar Eisenagh vereert de

vergadering met H. D. tegenwoordigheid, terwijl het Honoraire

lid de heer AV. Bosch in dienstreis van Batavia afwezig is.

Van de Gewone Leden nemen deel aan de vergadering

,

de HH. L. W. Beuerinck.

,, S. L. Blankenburg.

„ A. G. Brouwkr.

„ G. F. DE Bruijn Kops.

„ C. Hergt.

F. H. W. KuijPERs.

„ J. MUNMCH.

„ A. J. D. Steenstra Toüssaint en

,, P. F. Uhlenbeck
,

terwijl de heer M. Th. Reiche geintroduceerd wordt.

De President opent de vergadering met eene toespraak,'

waarin hij herdenkt het thans éénjarig bestaan der V^ereeniging
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en de gevoelige verliezen , in dien eersten jaarkring door de

Vereeniging reeds geleden, en wijst er op, dat niettegenstaande

die verliezen de Vereeniging in vastheid van vestiging en kracht

naar buiten voortdurend is toegenomen , wat vooral blijkt uit

den bloei van haar Tijdschrift.

Daarop worden voorgelezen en goedgekeurd de notulen der

gewone vergadering, gehouden den 20sten Mei 1851.

De heer Smits brengt daarna ter tafel de Wind- en Stroom-

kaarten zaïnengesteld door den luitenant der Amerikaansche

marine, den heer Maurm , verklaart hare zamenstelling en treedt

in ontwikkeling van het doel daarvan , tevens aantoonende op

welke wijze de Vereeniging het hare kan bijdragen tot de

voortzetting en volmaking van dien arbeid.

De heer De Langi-: draagt voor het vervolg van de geschie-

denis der ontdekking van de planeten , waarvan hij den aan-

vang had behandeld in de laatste gewone vergadering.

Z. H. K. B. Hkrtog van Saksen Weimar Eise^nacr brengt

ter tafel een stuk gedegen ijzer ter zwaarte van eenige ponden.

Dit ijzer is gevonden in de nabijheid van den Goenoeng Lawoe

en wordt in handen gesteld van den heer Maier tot nader

onderzoek.

Niemand der HH. leden verlangen te kennen gevende het

woord te voeren , sluit de President de vergadering , na al-

vorens het Honoraire lid Z. II. den Hertog van Saksen

Weimar Eisenagii den dank der direktie op nieuw betuigd te

hebben, voor de welwillendheid, waarmede Z. H. andermaal

haar huis tot het houden der vergadering heeft afgestaan.

Batavia, 18 Julij 1851.

Mij bekend:

De Sekretaris

,

Smits.
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Benoemingen.

Tot Gewone leden der Vereeniging,

J. G. X. Broekmeijer, Officier van gezondheid 2de klasse te Batavia.

C. flERGT, Sekretaris van Z. H. K. B. Hertog van Saksen Weimar
ElSENACH,

J. M. TAN Leer, Officier van gezondheid 1ste lel. te Palembang.

M. T. Eeiche, Officier van gezondheid 2de klasse te Batavia.

C. H. G. Steuerwald , Luitenant kolonel der artillerie, Sidder der

Orde van den N. L. en der Zwaardordo vau

Zweden en Noor-wegen, te Batavia.

V. Baron van Tuijll v/n Serooskeeken, te Batavia.

T>. J. Uhlenbeck, Kapitein der genie. Ridder der M. W. O.

G. Wassink, Dirigerend officier van gezondheid der eerste klasse,

Ridder der M. W. ,0.

Onderscheidingen.

Benoemd tot Lid der Academici Caesarea Leopoldino - Carolina

Naturae Curiosorum.

Dr. P. Bleeker, President der Vereeniging, enz. enz. j met den

naam van Reikwardt.
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OVER DE GETIJDEN

NEDERLANDSen INDIE,

]|. n. A. ^MITü,
Luitenant ter Zee 1ste klasse.

Het is algemeen bekend, dat men tot dus verre niet geslaagd

is, de terugkomst en de hoogte der getijden in den JncUschen

Archipel aan berekeningen te onderwerpen; alleen weten de

Inlanders hier en daar te voorspellen, omstreeks welken tijd

het water ongeveer den hoogstén stand bereikt, en zulks nog

alleen terwijl de moessons in hare volle kracht zijn.

Men weet dat de getijgolven in Indië de zonderlingste ver-

schijnselen opleveren; op eenige plaatsen heeft men dagelijks

een lang en een kort getij; op andere plaatsen neemt men

nu en dan twee getijden en in andere tijdperken des jaars

slechts één getij in het etmaal waar: zelfs ontwaart men som-

tijds meerdere getijden gedurende 24 uren. De inlanders on-

derscheiden de groote en de kleine getijgolven door de be-

namingen van Passang mah en Passang anak.

W. 24



De waarnemingen , in 1839 op verzoek van het Engelsch

gouvernement in dezen Archipel verrigt , hebben de oorzaken

dezer verschijnselen, voor zoo ver ons bekend is, nog niet

aan het hclit gebragt. Terwijl de luitenant ter zee de heer M. H.

Jakseix de vaarwaters van Soerabaja opnam, zijn aldaar zorg-

vuldig gedurende een geheel jaar de getijden opgeteekend. Die

officier heeft zijne waarnemingen naar Nederland mede geno-

men, ten einde ze aldaar te doen onderzoeken door een'

geleerde en de heer S. ÏI. de Lange had dien arbeid reeds

aangevangen, toen hem een andere werkkring werd aange-

wezen. Sedert schijnt de heer Jansen niet geslaagd te zijn

om voor die belangrijke serie van waarnemingen eenen geleer-

den onderzoeker op te sporen.

Hoe het zij, het kwam mij voor, dat die zonderlinge ver-

schijnselen aan vaste wetten onderworpen zouden wezen, en

dat ontwijfelbaar een geduldig onderzoek niet geheel onbeloond

zou blijven.

Alvorens het onderzoek, in den blinde weg, in het groot en

over duizendtallen van waarnemingen aan te vangen, heb ik

mij bepaald tot het onderzoek van de getijden, gedurende een'

enkelen maansomloop aangeteekend , ten einde later, bij een

uitgebreider onderzoek, meer bepaaldelijk de aandacht te ves-

tigen op zulke omstandigheden, als zouden blijken de meeste

waarschijnlijkheid op te leveren tot ontknooping der verschijn-

selen. Zoo ook stelde ik mij voor, om door dit voorloopig,

betrekkelijk weinig omvattend werk na te gaan, welke wijze

van voorstelling het duidelijkste overzigt van de waarnemingen

zou verschalTen.

De vruchten van dezen arbeid vermeen ik belangrijk genoeg

te zijn om al dadelijk gepubliceerd te worden, want hoewel

de weinige waarnemingen, welke ik tot onderwerp van mijne

onderzoekingen gekozen heb, natuurlijk niet alle omstandig!

den hebben aan den dag gebragt, welke de getijgolven ki

nen wijzigen, waren zij toch voldoende om de wijze te d(

kennen, op welke deze ontstaan en zich bewegen; zij wa

genoegzaam, om het bewijs te leveren, dat de tijden van ho



Tafel I.

Datum
1S49.

1 II. 3 u. 3 n. 4 u. 5 u. G u. •3 u. S u.

1

1

9 u. lO II. 11 11. 13 u. 13 11. I'S: LI. 15 u. IG II. 1? u. IS u. 1» u. so u. 31». 33

!

u. 9St n.
1

j

34 VL.

vt. dm. Yt. dm. vt. dm. Vt. dm. vt. dm. Vt, dm. vt. dm. Vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. Vt. dm. vt, dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. Vt. dm. Vt, dm. 1 vt, dm. vt. dm.

o Mei 1 10 2 7 5 2 3 IH 4 6 4 91- 4 9 4 3 3

4 » 2 2 1 b 1 3 1 6 2 2 11 4 1 b 1 b 10 b 11 b 3 4 6 3 3 2 2 1 b 1 1 1 b 2 7 3 5 3 11 4 8 5 4 7 4

5 » 5 2 2 1 7 1 7 2 1 2 9 3 11 b 1 b 9 6 5 11 b 3 10 2 8 1 b 11 10 1 6 2 6 3 5 4 3 4 11 5 1 4 10

6 » 5 10 3 2 b 1 11 2 1 2 10 5 7 4 7 b lOi 6 3 6 2 5 9 4 7 5 2 1 7 9 5 11 1 8 2 9 3 6 4 3 4 11 4 9

7 » 4 4 3 9 2 11 2 2 2 5 2 9 3 10 4 7 b 4 6 2 6 4 b 9 5 3 8 2 b 1 3 9 b 9i 1 H 2 9 3 8 4 4 4 8

8 » 4 7 4 5 4 2 8 1 6 2 6 3 5 3 9 5 b 10 6 4 6 1 5 5 9 2 9 1 8 9 4 8 1 3 2 3 3 4 4 1 1 4 6

9 » 4 8 4 b 4 5 7 3 1 2 11 3 4 4 2 b b 10 6 b 6 6 b 11 b 4 4 2 11 1 6 6 1 3 2 2 8 3 8 4 1

10 )> 4 7 4 5 4 1 3 9 5 7 5 3 5 b 3 9 4 9 b 6 6 4 6 4 6 1 4 11 5 10 2 11 2 1 3 1 3 1 4 1 6 2 3 2 11 3 7

11 » 4 5 4 b 4 2 3 11 3 6 5 b 5 6 5 11 4 b b 2 b 10 6 b 11 b b 4 b 5 6 2 7 1 8 1 1 9 10 1 b 2 1 3

12 » 5 7 4 1 4 3 4 5 10 5 7 3 8 5 10 4 0)1"2 4 9 b 6 b 8 b 7 b b 4 7 4 1 3 b 2 b 1 8 1 1 11 1 1 6 2 b

13 » 2 9 5 5 5 11 4 3 4 1 4 5 11 4 4 n 4 7 4 11 5 4 b b b 3 5 2 4 8 5 10 2 9 2 2 1 b 1 3 1 2 1 8 1 11

14 » 2 5 2 11 5 7 3 9 3 11 4 4 4 b 4 3 4 1 4 2 4 b 4 7 4 9 4 11 5 4 9 4 4 3 11 2 9 2 2 1 9 1 3 1 5 1 8

13 » 2 5 5 5 b 3 9 4 4 2 4 4 4 6 4 6 4 4 4 2 4 1 4 4 1 4 2.1 4 5 4 b 4 4 5 b 5 1 2 8 2 1 8 1 3

16 )' 1 1 3 2 9 5 4 5 11 4 b 4 7 4 8A- 4 6 4 b 4 3 9 3 9 3 9 5 11 5 11 4 1 4 2 4 3 5 9 3 1 2 5 1 11 1 b

17 » 1 1 9 2 8 2 11 5 b 4 7 b 1 b 1 b 4 7 4 5 3 7 3 2 2 b 2 1 2 9 3 11 4 b 4 7 4 3 4 1 3 5 2 11 1 8

18 » 1 7 ö 1 9 2 3 2 6 4 1 b b 11 6 b 1 4 7 3 9 3 2 b 2 2 b 2 9 3 7 3 11 4 10 4 11 4 5 3 7 2 6

19 » 2 1 7 1 6 1 5 2 9 4 1 4 11 b 8 b 11 b 8 b 4 1 2 10 2 1 b 1 5 1 8 2 6 3 2 5 11 4 7 4 11 4 6
i

5 9

20 » 5 1 11 1 6 1 b 1 7 5 8 b b 8 b 10 b 11 b 6 4 3 2 11 1 8 1 5 11 10 1 9 2 9 3 9 4 7 b 1 5 4 b

21 » 3 10 2 8 2 1 1 9 3 5 b 4 9 6 6 8 6 10 6 b b b 4 1 2 b 1 3 b 1 3 2 6 4 4 10 5 b 5

22 » 4 10 4 2 3 1 2 9 2 5 2 6 4 4 b 9 7 7 5 7 1 6 5 b 4 3 lOi 2 b 1 b 4 3 10 1 7 2 8 3 10 4 11 6 1

25 » 5 11 4 9 4 1 3 7 5 5 3 6 4 b b 11 7 3 7 11 8 3 7 9 6 7 b 4 3 7 1 10 8 3 7 1 4 2 2 3 5 4 6
1

5 5

24 » 5 9 5 7 4 11 4 4 3 b 3 6 4 5 1 6 4 7 8 8 b 8 5 7 8 6 4 4 7 2 11 1 4 6 8 11 1 8 2 6 4 4 9

25 » 5 3 5 5 5 4 4 3 5 11 3 b 3 7 4 b b 7 6 11 7 9 8 5 8 4 7 3 5 10 4 4 2 11 1 4 8 6 11 1 8 2 6 5 6

26 » 4 4 5 5 5 b 1 b 4 8 4 5 4 4
1

* 9 b 8 6 8 7 4 7 7 7 4 6 8 b b 4 1 2 11 1 7 1 10 1 1 2 3 5

27 » 5 9 4 4 ï> 1 5 6 5 10 4 11 4 9 4 6 4 3 b b 7 6 b 7 1 7 3 6 7 K 7 4 9 4 1 3 7 1 11 1 6 1 3 1 b 2 2

28 » 2 9 3 6 4 4 4 11 b b b 7 b b b 1 4 10 4 7 4 8 b 2 b 7 6 6 2 6 b 7 4 11 4 4 3 1
!

2 3 1 9 1 5 1 10

29 )) 2 6 3 1 3 11 4 5 b 1 b 6 b 10 b 7 b 1 4 7 4 b 4 3 4 7 4 9 b 3 5 4 b 4 b 1 4 8 4 1 3 6 2 11 2 4 2 2

30 » 2 4 2 11 3 9 4 4 b 1 b 8 6 6 2 b 11 4 11 4 b 4 5 3 11 4 1 4 5 4 5 4 8 b 4 9 4 3 3 11 3
'7

5 3 2 7

51 )) 2 5 2 7 2 11 5 9 4 7 b 7 6 2 6 6 6 4 6 b 1 4 4 3 9 3 5 5 1 3 6 5 11 4 4 4 9 4 10 4 9 4 4 4 1 5 5

1 Junij 2 11 2 9 2 7 5 4 3 11 4 10 b 11 6 6 6 9
1

6 4 5 7 4 6 3 9 2 10 2 4

72Totaal . . . 98 3 9!5 4 96 b 96 2 100 10 113 4 129 5 144 4t Ibb 101 165 10 16b 3 lb7 2 145 5 123 H 105 9^ 87 7b 2 71 5 7b 21- 82 6i 88 5 95 6 98

gemiddeld . 3 4,66 5 5,45 3 5,9 3 3,8 3 b,72 5 10,9 4 5,48 4 11,74 b 4,5 5 7,79 b 8,38 b !),03 4 11,28 4 5,05 3 6,9b 3 2 7,1 2 5,48 2 b,79 2 7,12 2 10,16 3 0,59 3 3,52 3 4,55
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water en de hoogten der getijden door berekening of ten

minste door konstruktie gevonden kunnen worden.

Tot dit voorloopig onderzoek heb ik gekozen de getij-waar-

nemingen , welke tijdens de opname der reede van Bazoeki

door den luit. ter zee den heer P. TouxENnooFD, aldaar zijn ver-

rigt, omdat het mij bekend is, dat die officier er veel zorg aan

gewijd heeft. Deze waarnemingen waren voor mijn doel beter

geschikt dan die, welke in 1839 verrigt zijn, want de laatsten

bevatten slechts de hoog- en laag-waterstanden , terwijl de

waarnemingen te Bazoeki om het uur zijn geschied en boven-

dien de hoog- en laag-waterstanden zijn aangeteekend. De

pellschaal is wel eenmaal verplaatst, doch toen zijn er gelijk-

tijdige waarnemingen verrigt om het nulpunt over te brengen.

De invloed van den veranderden stand der peilschaal valt wel

niet te ontkennen , maar zij is toch van niet veel belang bij

eene voorloopige studie.

In de reeks dier waarnemingen komt geene interruptie voor

in het tijdperk van 3 Mei te 15 yo ure tot 1 Junij te 15^2 ure

en deze worden in de hier nevensgevoegde tafel I medegedeeld ;

de waterstanden zijn opgegeven in rijnlandsche voeten en duimen

boven een zeker nulpunt, dat de laagste waterstand is, welke

gedurende dien tijd werd w^aargenomen.

In de ondervolgende tafel II zijn vereenigd: de uren en stan-

den van laag en hoog water; de hoeveelheid der rijzing en

dahng tusschen de achtervolgende vloeden en ebben; de duur

van elke dier bewegingen ; de stilstanden bij haren overgang

waargenomen, voor zooveel hiervan aanteekening is gehouden;

de tijd van maansdoorgang door den meridiaan van Bazoeki

(113° 45' O. L.) en het tijdsverloop tusschen maansdoorgang en

het volgend hoog water. Vooraan is nog eene kolom gevoegd,

bevattende de nummers der getijden , n. 1. volle getijden van

vloed en eb te zamen.
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TAFEL II.

C5
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a
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Uur
Tan
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Duur
Tan
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bij

C co
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co !U

S §
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hoogwater.
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5 y
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watt
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tD
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wa
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ter.

V. d.

.J

Cl
C3

a
s
s

bO

.5

T. d.

c

T. d.

«

water.

u. u. u.m. u.m. u. m. u. m.
'

1 3 Mei 151 21

A

1 9 4 9i 3 0^ 3 6j 6 5| 30 9 19 12 11

2 4 » 3 H 1 3 5 11
i-
4 8^ 4 10a H 6 10 4 12 26

3 15^, 22i i 1 5 3 11 3 G 6^ 51 15

4 5 » 3| 10-. 1 6 G 1 4 7 5 4 6| 6 10 48 11 12

5 16j 23 9 5 1 4 4 3 2 6 a 5

6 6 » 4 10^ 1 11 6 5 4 6 6 6i 6| 11 32 11 43

7 17 23- 5 5 4 7 2 11 H 5^

8 7 » ^ 11 j_ 2 1 6 5 4 4 6 l 6| 7 12 18 12 12 2,6 U.V.M

9 18i 4

8 » Oi 4 9 4 5 3 3 64 H
10 5 in 1 6 6 4 4 10 6 .

6i G.' 30 13 4 11 56

11 18 4

9 » 1 4 8 4 4 1 9 7 5 30

12 6 12 2 11 6 6 3 7 6 1 6 61 30 1 6,6 u. maan
[in het a-

13 18. 5 1 13 50 11 10 [pogeum.

10 » 1 4 7 4 2 1 4 6è 5

14 6 iH 3 3 6 5 3 £ 5 2 5| 71 1 14 38 11 22

15 19 1 3 1

11 » 2 4 5 3 2 1 1 7 ^^-

16 6i lil 3 4 6 1 2 9 5 4 5^ 8| 30 30 15 26 11 34

17 20i- 9 30

12 » 3 4 3 3 6 9 6^ 3^

18 6| 12i 3 6 5 9 2 3 4 10 5| 9 80 30 16 13 11 47
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. CI^

Uur
j

iJ l a ri il

vau liij

AT.'itcr-
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waler.

V. (J.
I

V. (1.
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. cl. V. d.
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water.
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— o
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20
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22

23

24
i

25

126

27

28

29

30

31

32

{33

34

35

36

37

38

39

13 Mei

14 »

15 »

16 »

17 »

18 »

19 »

20 »

21 »

22 »

23 »

2lA

7

22

9

OOi

13>

1

14

H
15

2

151

4

16

4

17

4

17

5i.

18

O 11

13i

14|

9

17é

8

19

8

19i

9

21

9i

00 1

lOi

221.
i

10

24

lOA
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Van 3 Mei ISVa u. tot 1 Junij 15'/;^ ure of juist in 29

etmalen liebben (JG volle getijden plaats getiad, zoodat de

gemiddelde duur van elk getij 12 u. 23,7 m. bedraagt. Do

duur der getijden is zeer verschillend; het kortste heeft 7'/4,

het langste 18'/^ uur aangehouden, maar wanneer men de

getijden bij paren beschouwt, d. i. twee achtervolgende vloe-

den en ebben , dan ontwaart men meer gelijklieid en zijn de

uiterste lijden van den duur van een paar getijden 23 en 28
'/a

uren. De hoeveelheden van de water - rijzingen en dalingen

loopen ook zeer uiteen ; zoo is er eene daling van O vt. 4 dm.,

eene van 8 vt. , eene rijzing van O vt. 5 dm., eene van 5 vt.

10 dm., en de waterbewegingen vinden niet plaats boven en

beneden den gemiddelden waterstand , want verscheidene laag-

waterstanden vallen boven den gemiddelden Avaterstand, en met

een' oogopslag bespeurt men, dat de laatste Insschen volle en

nieuwe maan veel lager is, dan tusschen nieuwe en volle maan.

In den regel vallen beurtelings eene kleine en eene groote

eb in, doch twee malen heeft er eene verspringing of omkee-

ring plaats en wel 18 en 31 Mei, telkens twee etmalen na

kwartier maan.

Bij de vloeden merkt men hetzelfde op , hoewel de ver-

springing omstreeks volle maan niet zoo plotseling plaats

grijpt, doordien de rijzingen dan gedurende eenigen lijd ta-

melijk gelijkmatig zijn. De verspringing van de vloeden valt

voor tusschen 6 en 9 Mei en den 21 sten ± één etmaal voor

volle en nieuwe maan.

Doordien telkens eene groote eb of vloed gevolgd wordt

door eene kleinere, wordt te weeg gebragt: dat het getij,

waarbij de rijzing grooter is dan de daling, gevolgd wordt

door een getij, waarbij de daling de rijzing overtreft, zooals

de kolommen der Ilde tafel aanwijzen, waarin zijn opgegeven

de hoeveelheden van rijzing en daling; ook dit verschijnsel

ondergaat verspringingen en wel den 4den Mei, den 19denen

weder den Isten Junij; 3 dagen vóór volle of nieuwe maan.

Alvorens te spreken over de wijze, waarop de ommekeer in

de volgorde der kleine en groote getijden plaats vindt, is het
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noodzakelijk, eene verklaring te geven van figuur 1 op de plaat,

welke deze bijdrage vergezelt.

De verdeeling ter zijde is de schaal der waterstanden in

rijnlandsche voeten; de naast elkander staande vakken stellen

elk een tijdsverloop voor van 3 uren. In deze vakken zijn de

hoog- en laagwaterstanden aangeteekend en, gemakshalve, door

regte lijnen In plaats van door gebogene, vereenigd. Deze

teekening geeft een duidelijk overzigt van de opvolging der

hooge en lage getijden. De achtervolgende hooge of groote

vloedstanden en de laagwaterstanden van de diepe ebben zijn

vereenigd door doorgaande lijnen ; de toppen der kleine of

lage vloeden door eene afgebroken lijn, en de voetpunten der

hooge ebben door eene gestippelde lijn. Twee malen zien

w'ij de lijn, gaande door de toppen der hooge vloeden, over-

gaan in die, welke de toppen der lage vloeden vereenigt en

omgekeerd, en drie malen zien wij zoodanige overgangen plaats

grijpen bij de lijnen, welke de voetpunten der ebben vereenigen.

Wij merken nu op, dat de vloeden tweemaal een minimum

van uitgestrektheid of van rijzing bereiken, en wel de rijzingen

op den ISden Mei tusschen 13 Va en 17
'/a u. en den 29sten

tusschen 12 en 17 u. , hetgeen telkens voorvalt op de dagen

,

op welke slechts één laagwaterstand valt, alsmede dat juist

dan de lijn, welke de toppen der hooge vloeden vereenigt,

overgaat in die, welke door de toppen der lage vloeden gaat.

De overgang der lijnen , welke de voetpunten der ebben ver-

eenigen , vindt plaats, wanneer achtereenvolgens twee getijden

voorvallen, waarvan de rijzing geringer is dan de daling. Dit

zijn dus de omstandigheden , welke de overgangen van de

groote in de kleine getijden vergezellen. De perioden, waarin

de overgangen plaats vinden, zijn die der doode getijden,

aanvangende met kwartiermaan.

De kleine getijgolf valt altijd over dag, en zoodra het einde

der kleine of daggetij - golf te 12 u. plaats grijpt, gaat de

kleine in de groote getijgolf over; wij zien zulks den 15 en

29 Mei duidelijk in de figuur aangewezen; bijgevolg moet

er eene belangrijke, de getijden verstorende oorzaak bestaan.
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wclko omstreeks midd(M'naclil oen inaxiimim Leroikt; het schijnt

alsof do eb zich daar over eeno verlievoiiheid beweegt.

Dit geleidt ons tot do vooronderstelling dat, door ecnige oor-

zaak , eenc nnsschien periodieke golf wordt daargcsteld, afge-

scheiden van de gewone gctijgolf , welko laatste door de aantrok-

king van de zon en maan wordt voortgcbragt, en dat die ver-

storende golf de voorname, zoo niet de eenigc oorzaak is van de

zonderlinge verschijnselen , welke wij boven hebben aangewezen.

. Zoo het eenc golf is, welke op een bepaald tijdstip , of

daaronistrooks, haar hoogste standpunt bereikt, zal ni(!n dage-

lijks omstreeks dat tijdstip duidelijk haic werking of haar aan-

zijn kunnen bespeuren, vooral wanneer het oogenblik, waarin

(Ie verstorende golf haren hoogsten stand bereikt, geheel of

nagenoeg overeenkomt met dat , waarin de getijgolf haren

hoogsten of laagslen stand bereikt.

Onderstellende dan: dat do gelijgolven, welke inderdaad

worden waargenomen , ontstaan :

1* door den invloed van zon en maan;

2^ door eene verstorende golf;

zoo moet, wanneer de verstorende golf zich plaatst, geheel of

voor een gedeelte grooter dan hare halve hoogte , op den

vloed van de gewone getijgolf, een hooge vloed plaats vinden.

Wanneer de verstorende golf zich eveneens plaatst op de

eb der gewone getijgolf, verkrijgt men eenen hoogen laag-

waterstand.

Wanneer de eb van de verstorende golf overeenkomt met

den vloed der gewone getijgolf, of wanneer de eerste golf,

voor een gedeelte kleiner dan hare halve hoogte, zich op den

getijvloed plaatst, zal men eenen lagen vloed waarnemen.

Wanneer de verstorende golf zich zoodanig op de eb der

getijgolf plaatst, moet zich eene lage eb vertoonen.

Wanneer de eb en de vloed der verstorende goJf op be-

paalde uren des dags voorvalt , zullen gedurende eiken maans-

omloop moeten merkbaar wezen

:

twee malen een bijzonder hooge vloed

,

twee malen een bijzonder hooge loagwatersland;
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en deze vier moeten voorvallen ongeveer op een zelfde uur

des dags.

Almede zal men dan moeten bespeuren
,

gedurende eiken

maansomloop

:

twee malen een' bijzonder lagen hoogwaterstand,

twee malen eene bijzonder diepe eb;

en deze vier moeten ook ongeveer op een zelfde uur des dags

voorvallen.

Onderzoeken wij in hoeverre de waarnemingen zulks beves-

tigen.

De hooge vloeden vallen allen tusschen l^!^ en 15 ure en

de hooge laagwaterstanden tusschen 3 a SVj en I0Y2 ure;

de verstorende golf zou alzoo van 3 of S'/j tot 15 a ISVg u.,

of gedurende de helft des etmaals boven hare halve hoogte

wezen, hetgeen doet vermoeden, dat zij ter weerszijde van

haar keerpunt of van haren maximumstand symmetrisch is.

De hoogste vloeden, na volle maan (zie de Ilde tafel) zijn:

6 Mei te 10| ure, 6 vt. 5 dm.

7 1 11 fi fi

8 lli 6 4.

9 12 6 6

10 „ „ llf „ 6 „ 5 „

de hoogste vloeden , na nieuwe maan :

23 Mei te 11 ure, 8 vt. 3 dm.

24 „ „ lil „ 8 „ 5 „

25 „ „ 13 „ 8 „ 4 „

de hoogste laagwaterstanden , bij laatste kwartier

,

14 Mei te 9 ure, 4 vt. 1 dm.

15 13i k O

en bij eerste kwartier,

29 Mei te lOi ure, 4 vt. 7 dm.

Hieruit blijkt, dat de invloed der verstorende golf een

maximum bereikt ongeveer te 11|- ure en uiterlyk tusschen 9

en 131 ure.
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De laagste hoogwaterstanden vallen voor:

15 Mei te 17L uro. 4 vt. 5 dm.

16 >» „ 19 >> 4., 3 „

17 >> ,. m >> 4 „ 7 „

alsmede

:

30 Mei te 18L ure, 5 vt. dm.

31 M „20 >> 4,. 10 „

1 Junij „2Ii
>i 5 „ 1 ,.

de laagste of diepste ebben,

6 Mei te 17 ure, vt. 5 dm

7 »> „ 18i „ „ 4 „

8 j> „ 18 >> 0„ 4 „

9 >f „ 18^ »> o„ 5 „

als ook:

21 Mei te 17 ure. vt. dm,

22 >» „ 18 >> „ 3 „

23 >> „ m j> „ 3 „

Hieruit blijkt, dat de verstorende golf geheel te niet is of

een minimum bereikt te 18| ure, of althans tusschen 17 en 20

ure. De rijzing der verstorende golf vindt derhalve veel lang-

zamer plaats dan de daling.

Indien de verstorende golf dagelijks dezelfde hoogte bereikt

en denzelfden vorm en uitgestrektheid heeft, zal zij zich gedu-

rende eenen vollen maansomloop vrij regelmatig over de vloe-

den en ebben der gewone getijgolf moeten verdeelen , want

juist in 29 etmalen vallen 56 getijden voor en moet zich 29

malen de verstorende golf verheffen, zoodat elke- der laatste

een weinig meer uitgestrektheid bezit dan twee gewone getij-

den, zooals zij door de werking van de zon en de maan w'orden

voortgebragt.

Wanneer zulks inderdaad het geval is, zullen gelijk moeten

w^ezen

:

de som der hoogwaterstanden van de getijden, welke even

nummers hebben, n. 1. de getijden N. 2, 4,6 enz., aan de
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som der hoogwaterstanden van de getijden, N. 1, 3, 5, enz.

de som der laagwaterstanden van de getijden N. 2, 4, 6 enz.

aan die der laagwaterstanden van de getijden N. 1, 3, 5, enz.'

omdat in deze reeksen de getijden of waterstanden, elke in

het bijzonder, zijn voortgebragt door gelijke werking van de

hemelligchamen, zoodat op deze wijze geheel, of op zeer wei-

nig na, geëlimineerd wordt de invloed van de verandering in

de betrekkelijke standen van zon en maan op de getijden.

Nu bevinden wij

voor de som der hoogwaterstanden N. 1,3, enz. 158 vt. 7 dm.

„ ,, „ „ „ N. 2, 4, enz. 159 „ 3l „

„ „ „ „ laagwaterstanden N. 1,3, enz. 55 „ 3 „

„ „ „ „ „ N. 2, 4, enz. 55 „ 4 „

waaruit blijkt, dat de verstorende golf haren invloed regelma-

tig verdeelt, zoowel over de vloeden als over de ebben.

Tot dusverre bevestigt dus aües mijne onderstelling en geloof

ik het genoegzaam bewezen, dathier werkelijk zons- en maans-

getijden aanwezig zijn, geheel afgescheiden van de verstorende

golf. Derhalve moet men ook op de gewone wijze het haven-

getal kunnen berekenen, en dit geschiedt op het naauwkeurig-

sto door het gemiddelde te nemen van de tijdsverloopen tus-

schen den maansdoorgang door den meridiaan en het daarop

volgend hoog water, gedurende eenen maansomloop. Deze

getallen komen voor in de tweede tafel en het gemiddelde er

van is 11 u. 34 m.

Niet alle hoogwaterstanden zijn geschikt om er het haven-

getal uit te berekenen, want bijna allen zijn verstoord. De

uurwaarnemingen en de teekening der golven zullen echter

aanwijzen, welke golven men er toe kan bezigen. Hiertoe

wordt vereischt, hetzij een hoogwaterstand, welke geheel over-

eenkomt met het laagste of wel met het hoogste punt der

verstorende golf. Zoodanige golven zullen voor een groot ge-

deelte symmetrisch wezen ter weerszijde van haar toppunt, voor-

al wanneer het vloedgetij zich ten volle plaatst op de ver-

storende golf; alsdan moet er sterke rijzing bestaan, welke

plotsehng in even snelle daling overgaat.



Om de bedoelde golven Ic Iccreii onderscheiden, heb ik ze

op grootc scliaal gcteckend o[) de wijze mIs in fig. II. I)c

kosten zouden te hoog ioopcn om al dio teckcningen in druk

te geven en ieder die zulks verlangt te doen, heeft gegevens

in tafel I om ze zelf te teekenen. De hier bijgevoegde tec-

kening dient slechts om een denkbeeld te geven van de zon-

derlinge vormen, welke de getijgolven soms aannemen en van

de worsteling, welke plaatsgrijpt tusschen de gewone getijgolf

en do verstorende golf om de overhand to winnen.

Onder de waarnemingen, welke wij thans behandelen, komt

geen hoogwaterstand voor, welke overeenstemt met den maxi-

niumstand der verstorende golf. Ilct meest nabij komt die

\an 2i< Mei te 11^ u. Deze golf, aanvangende 24 Mei te 51-

ure, eindigt te 18 ii. ; te 11| u. is het hoog water; er heeft

een half uur stilstand plaats, hetgeen niet denkbaar is wanneer

twee rijzende bewegingen te gelijker tijd in daling overgaan

;

overigens is de golf regelmatig van 9 tot 14 ure. Het komt

mij derhalve voor, dat de daling der verstorende golf de rijzing

der getijgolf vernietigt en te 11 '/j ure overwint, weshalve het

havengetul, dat uit deze golf zou voortvloeijen, te klein zal

wezen , en wij bevinden ook

het havengetal = 11 u 30 m. — (2 u. 15,8 m. — 2,1 m. x 7, 6

— 32,2 m.) =]10 u. 2 m., of 1 u. 32 m. te klein.

Beter eigenen zich tot deze berekening de vloedstanden te

17 a 19 u., want omstreeks dien tijd heeft de verstorende

golf haar dal bereikt en zijn hare veranderingen gering, even

als hare verstorende invloed. De lage vloed van 30 Mei te

18 u. 30 m. b. v. geeft voor havengetal 11 u. 35,5 m.

Misschien heeft men nooit een havengetal afgeleid uit eenen

laagwaterstand; het is ten minste niet gebruikelijk. Het is

mij onbekend of het bewezen is, dat laagwaterstanden hiertoe

onbruikbaar zijn , dan wel of men die standen van minder be-

lang geacht heeft. Intusschen is de minst verstoorde golf van

allen, welke wij nu bestuderen, eene ebgolf, welke, zoo

niet volkomen , toch genoegzaam overeenkomt met den laagsten

stand der verstorende golf. Ik bedoel hier de golf, aanvan-



378

gende den 21 Mei te 10 ure en eindigende te 24 ure. Do

stilstand van '/a uur bij laag water bewijst niet , dat hier ver-

storing zou plaats hebben, want er bestaat geene gekombineerde

werking om de daling dadelijk in rijzing te doen overgaan,

want de aanvankelijke rijzing der verstorende golf is nagenoeg

nul.

De golf is regelmatig gedurende 8 uren, van 13 tot 21 u.,

en de eb heeft plaats, weinig uren alvorens de maan in het

perigeum is, waarom deze laagwaterstand zeer gunstig is voor

de berekening van het havengetal.

De bedoelde laagwaterstand valt voor 21 Mei te 17 u.

V-i getij duurt gemiddeld 6 u. 13m.

het zou dus hoogNA'^ater geweest zijn 21 Mei te 10 u. 47 m.

zoo er geen verstoring had bestaan.

Hieruit berekenen wij het havengetal 11 u. 41 m., welke

waarde slechts 7 m. afwijkt van het eerstgevondsn havengetal.

Het is dus bewezen, dat het havengetal in Indië op dezelfde

wijze wordt gevonden als elders.

Wij hebben aangetoond, dat de verstorende golf zich gelijke-

lijk verdeelt of gelijken invloed uitoefent, zoowel op de vloe-

den als ebben der gewone getijden en ik vermeen, dat zulks

nog nader bevestigd is door de juiste uitkomst van het haven-

getal, hetwelk berekend is uit den laagwaterstand van 21 Mei.

Door de verstorende golf worden dus de laagwaterstanden

der gewone getijden nu eens meer, dan minder opgeheven,

soms het tijdstip van laagwater vervroegd of vertraagd. Het

gevolg hiervan is, dat de lijn, welke de gemiddelde laagw^a-

terstand van de gewone getijden zou wezen, indien deze on-

verstoord waren, wordt opgeheven, zooveel als de gemiddelde

verhooging bedraagt, w^elke de verstorende golf op de ebben

te weeg brengt. Juist hetzelfde heeft plaats ten opzigte van

de lijn, welke de gemiddelde vloedstand is.

De som der 56 waargenomen vloedstanden is dus die van

36 gewone getij vloeden, vermeerderd met eene hoeveelheid %,

en de som der 56 ebstanden , die van 56 gewone getij-ebben,

vermeerderd met dezelfde hoeveelheid x. Het verschil tusschen
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die beide sommen is derhalve niets anders dan liet verschil

tusschen de hoog- en laagwatcrstanden van 56 gewone getijden.

De som der 56 waargenomen vlocdstandcn is 317 vt. lOi- dm.

die der 56 „ laagwatcrstanden 110 ,, 7

^207 „ 3-i ..

alzoo heeft een gemiddeld gewoon getij 3 ,, 8,12 „

uitgestrektheid of verval van water.

Wij hebben aangetoond , dat door de verstorende golf, de

middelbare laagwaterstand wordt opgeheven en evenzeer de

lijn, welke den middelbaren vloedstand zou voorstellen, wan-

neer er geene verstoring plaats had. Derhalve wordt ook de

middelbare waterstand der gewone getijden evenveel verhoogd.

De drie lijnen, welke zouden voorstellen: de middelbare hoog-

en laagwaterstanden en de gemiddelde dezer beide, Avorden

daargesteld , ten 1ste door de gewone getijden , ten 2de door de

verstorende golf; de laatste verandert met het uur des dags

en vertoont zich eiken dog eens ten volle; de middelbare wa-

terstand, waarover de getijden loopen , is derhalve geene regte

maar eene gebogene lijn, van de gedaante en afmetingen der

verstorende golf en hiermede moeten zich alle verschijnselen

verklaren, welke de waarneming der getijden hier of ergens

elders kunnen vertoonen, hetgeen ik nu zal trachten aan te

toonen.

Indien de gewone getijgolven niet verstoord waren, zouden

de waarnemingen, welke gedurende eenen maansomloop op

eenig zeker uur verrigt zijn, twee golven moeten daarstellen,

welker middelbare waterstand volmaakt dezelfde zou moeten

wezen, als die van de twee golven, welke door de waarne-

mingen van elk ander uur, gedurende datzelfde tijdsverloop

zouden verkregen worden, zoodat de sommen van de 29 waar-

nemingen te 1 , 2, enz. ure gelijk zouden moeten wezen ; de

verschillen hierin zijn het gevolg van de verstoring in de res-

pektieve tijdperken des dags.

Wij bevinden de gemiddelde waterstanden:

te 1 ure, 3 vt. 4,66 dm., boven ons nulpunt.

S) Q 'i JjK
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te 3 ure, 3 vt. 3,90 dm.. boven ons nulpunt,

/|.
j> 3 >) 3,80 s>

5 >j 3 j> 5,72

6 „ 3 5J 10,90

7 >> 4 >> 5,48 ,,

8 >> 4 «J 11,74 )»

9 )f 5 >J 4,50 J>

10 J5 5 iy 7,79 J>

11 J> 5 j> 8,38 >5

12
J> 5 >> 5,03 )?

13 >> 4 >> 11,28 >>

14 >> 4 >> 3,05

15 J5 3 ») 6,95 J'

16 >S 3 »j >>

17 )5 2 5> 7,10

18 1> 2 !» 5,48 >>

19 )> 2 >> 5,79 J>

20 » 2 55 7,12 »?

21 >> 2 J> 10,16 >y

22 JJ 3 5> 0,59 3>

23 >> 3 >> 3,52 5>

24 5> 3 >> 4,55 3>

Met deze gegevens is in figuur III de gestippelde golf gekon-

strueerd. Haar maximum valt te 11 ure, haar minimum te

18 ure, en hare gedaante zou al zeer regelmatig genoemd

kunnen worden, zoo er niet eene onregelmatigheid van geringe

hoogte zigtbaar ware tusschen 20 en 5 ure. Deze afwijking

vermeen ik te mogen toeschrijven aan de waarnemingen tus-

schen die uren, want het is zeer moeijelijk aan eene gewone

peilschaal den waterstand op 2 of 3 duimen na af te lezen,

wanneer er eenige deining of kabbehng bestaat, zooals gewoon-

lijk of hever altijd het geval is terwijl de zeewind met kracht

doorstaat. Langdurige waarnemingen aan eene tegen golfslag

beschutte peilschaal zouden ongetwijfeld eene figuur van meer

regel matigen vorm voor de verstorende golf opleveren.

Wanneer wij nu de waargenomen waterstanden zuiveren van



Tafel III.

1 u. s u. 3 u. 4 u.

1

& u.

1

e u. ? u. s 11. » u. 10 ... 11 u. IS u. IS u. 14 u. 15 u. IC u. 1? u. SS „. 10 u. 30 u. 31 u. SS n. S3 «. 34 u*

\t. dm. vt. dm. n. dm. Vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt. dm. vt.

1

dm. vt. dm. Vt. dm. vt. dm.

5 Mei 2 8 3 10 4 6 8 H 8 9 B 9^ 8 6 4 6 3 8
IB^ 2.3^

(21^ 8.8

4 » 2 7 1 11 1 9 2 2 4 2 10 3 B 3 11 4 3 4 1 3 8 2 11 2 2 1 9 1 8 1 U 2 8 3 11 4 7 8 2 8 8 8 9 !5 1 4 3
9f 4.2^;13J 1.8

(22^ 8.10^

5 » 3 7 2 6 2 1 2 1 2 5 2 8 3 3 11 4 2 4 2 4 1 3 g 2 9 2 3 1 8 1 9 2 1 2 10 3 10 4 8 B 3 8 8 8 7 3 3
3| 2.0;10^ 4.3

16|^ 1.9^

6 » 4 3 3 6 2 11 2 5 2 ö 2 9 2 11 3 8 4 4 4 ö 4 4 4 2 3 6 2 9 1 10 1 7 1 8 2 3 3 4 4 6 B 8 8 S 2
lOf 4.7

,23| B.6

7 » 4 9 4 3 3 5 2 8 2 7 2 8 3 2 3 B 3 9 4 4 4 6 4 2 3 11 5 3 2 8 2 1 2 1 9 2 li 3 05 3 9 4 5 4 10 ö 1
j

4^ 2.6;11| 4.8

(18i 1.8

8 » 5 4 6 3 10 3 2 1 10 2 ö 2 7 2 7 3 B 4 4 G 4 6 3 11 3 4 3 2 6 2 1 8 2 2 6 3 5 4 1 4 7 4 11
0^ B.2

[lil 4.6f

9 » 5 1 4 11 4 6 4 1 3 5 2 10 2 8 3 3 B 4 4 7 4 11 4 10 4 7 4 7 3 9 2 3 1 10 1 10 2 6 3 5 8 4 2 4 6 18^ 1.9

10 » ö 4 9 4 7 4 3 3 11 3 2 2 9 2 7 3 2 3 8 4 G 4 9 8 4 6 4 1 3 9 3 3 2 7 2 7 2 7 2 6 5 3 3 4 11| 4.9

11 » 4 8 4 11 4 8 4 5 3 10 3 4 2 10 2 9 2 10 5 4 4 4 8 4 10 8 4 8 4 4 5 10 3 2 B 2 1 10 2 2 2 7 3 8

61- 2.11|;11|- 4.5

20i 1.10^

12 » 4 4 7 4 9 4 6 4 2 5 G 3 2 8 2 .8 2 11 3 8 4 1 4 6 8 4 10 4 11 4 8 3 9 3 2 4 1 11 1 9 2 2 10
6| 3.0;12| 4.5

[21^ 1.9^

15 » 5 2 5 11 4 ö 4 9 4 s 3 11 3 5 2 10 2 7 2 9 3 1 3 9 4 4 4 10 8 8 B 6 8 1 4 1 3 6 2 8 2 5 1 11 2 2 2 4 131 4.7

14 » 2 10 3 5 4 1 4 3 4 3 4 5 3 9 3 1 2 6 2 4 2 7 3 3 8 4 6 8 3 B 7 8 7 8 3 4 1 5 g 3 9 2 1 11 2 1
7^ 5.6;14| 5.2

[22^ 1.10^

IS » 2 10 3 6 3 11 4 3 4 4 4 1 3 8 3 4 2 11 2 6 2 4 2 6 2 11 3 8 4 B| 8 1 B 8 8 8 4 9 4 4 ; 8 2 9 2 2 1 8
13^ 3.3

1
17

J-
3.8|

16 » 1 6 1 9 3 3 3 10 4 3 4 4 5 11 3 6^ 2 11 2 7 2 2 2 2 2 8 3 4 4 2 4 9 8 4 B 6 8 7 B / 3 2 3 1 10

17 » 1 6 2 5 2 5 & o 9 4 6 4 3 11 3 « 2 9 2 « 2 2 1 2 2 4 5 7 8 2 8 9 ö 11 j; 6 ^ 4 3 3 2 1
H 1.6^

" "*

( 19| S.104.

18 » 2 1 11 2 5 2 9 2 10 4 4 4 4 9 4 B 3 3 2 9 2 2 1 11 2 2 3 3 3 4 4 11 8 3 6 1 !) 11 8 4 1 2 11 18^ 2.6|

19 » 2 6 2 1 2 1 11 5 1 4 4 3 4 6 4 4 3 10 3 2 2 G 1 9 1 7 1 8 2 1 2 11 3 10 4 G 1; 2 S 8 8 8 4 2
( 91- 4.2^

1 22| 8.6^

20 » 3 6 2 5 2 1 11 1 11 3 7 4 4 4 6 4 3 4 1 3 8 2 8 1 10 1 5 1 G 1 9 2 1 3 1 4 1 8 !. 8 10 8 6 4 10
10| 4.1

(22^ 5.8^

21 » 4 3 3 2 2 7 2 3 3 4 3 4 4 1 4 10 8 1 8 4 7 3 10 3 2 1 G 1 3 1 3 1 9 2 7 3 9 ;>
B 7 3 6 8 10

22 » 5 3 4 8 5 7 3 3 2 7 2 r, 3 8 4 7 B B 8 8 8 3 4 8 4 5 3 ^ 2 8 2 3 1 7 1 7 2 2 2 10 :
8 4 7 8 8 6 6 j

H 2.4'

(10^ 3.3

23 » 6 4 !5 3 4 7 4 1 3 7 3 15 5 9 4 9 8 8 6 1 6 ü G 2 8 6 4 11 3 10 2 8 1 11 1 7 1 11 2 7 ) 2 4 B 8 10
j

0^ 6.6

\m 1.7

24 » 6 2 6 1 s !> 4 10 5 9 3 !5 5 4 3 11 4 9 8 10 G 7 G 8 G 7 B 11 4 10 3 9 2 7 1 10 2 2 2
1 8 3 3 4 6 8 2

li 6.^,^ 3.6^

(111. 6.8|

28 » S; 8 S 11 !5 10 4 9 4 5 5 4 2 11 3 3 4 B 1 5 11 6 8 7 3 6 10 G 1 8 2 4 2 2 8 2 1 9 11 2 8 3 3 11
2^ 3.11

( 6^ 3.0|

26 » 4 9 15 6 K 9 5 7 S 4 4 7 3 7 3 2 3 2 3 10 4 10 8 9 6 G 6 11 6 11 6 5 t; 4 4 3 2 11 2 3 10 1 10 2 9 3 8
7^ 3.4

[21^ 1.8^

27 » 4 2 4 10 b 7 G 6 2 4 10 4 1 3 4 2 8 3 2 3 9 4 10 G G 10 6 10 G B G 8 B 4 11 3 2 7 2 1 11 2 7

28 » 3 2 4 4 10 !j S 5 9 ü G 4 9 3 11 3 3 2 9 2 10 3 7 4 G 8 7 G 8 G 10 G 10 6 3 B 8 4 4 3 2 G 1 11 2 3 101 2.9

29 » 2 11 3 7 4 i5 4 11 5 S ü B b 2 4 B 3 6 2 9 2 7 2 8 3 6 4 4 8 6 6 2 G 7 6 8 G 8 4 ' 6 3 8 2 10 2 7 1-1: 4.11

30 » 2 9 3 !} 4 3 4 10 ö 5 1> 7 !5 4 B 4 4 3 1 2 7 2 8 2 10 3 8 4 6 8 3 B 11 6 4 6 1 B 6 ' 11 4 4 3 9 3 181 6.4

31 » 2 10 3 1 3 !5 4 5 4 11 ö 6 5 6 B 4 4 9 4 2 3 5 2 9 2 8 2 10 3 4 4 4 8 2 8 8 G 1 6 1 i 9 8 1 4 7 3 10 81 5.11

1 Juni 5 4 3 5 ; 1 3 10 4 3 4 9 B 3 B 4 B 2 4 G 3 9 2 11 2 8 2 8 2 7
181 2.101
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den invloed dor verstoring, moeien er zuivere gclijgolvcn

overblijven, welker hoog- en laagwatcrslandcri moeten over-

eenkomen met de berekende. In do iiovenstaande tafel III zijn

dio grootheden verzameld. Zij zijn verkreg(^n door op do

uurwaarnemingen de navolgende korrektiün toe te passen:

te 0, 1 ure, + voet 5 duimcn.

>» 2, 3, 4 >» + >> ()

>» 5 )» + y> 4

>> G j>
—

>> 1

ff 7 >>
—

,, 8

j. 8 >>
— 1 ,, 2

>> 9, 12 >j
— 1 >» 7

>> 10, 11 ))
— 1 >) 10

)i
13 j>

— 1 M 1

if
14 >»

—
>> 5

» 15 j» H- M 3

» 16 M + >> 10

• > 17, 20 5> + I }y 3

>> 18, 19 >> + 1 j» 4

>> 21 >» + 1 5»

>»
22 5> + >> 9

>> 23 J) + )' 6

zijnde deze getallen het 'versehil varï del loogten der versforen-

de golf met de a miirldelbaren waargenomen w atcrstand van 3

voeten 9,9 duiinen.

II.
^-^5.
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Met het boven gevonden havengetal zijn de tijden van hoog-

en laagwater berekend, welke in de 2de en 3de kolommen

der volgende tafel voorkomen, Avaar naast zijn aangeteekend

de tijden van hoog- en laagwater, Avelke zijn getrokken uit

tafel lU.

B eret end e Afgel eide-

Datum.
hoog laa u hoog laag

waterstanden . walers aaden.

u. m. u. m. V. U.

3 Mei 21 21 21
4 » 3 33 3

9 45 15 57 9| 15|
22 9 22

5 » 4 18 H
10 27 16 36 lOt 15 a 16
22 45 22 fe 23

6 » 4 53 5
11 2 17 10 103 16 a 17
23 19 23^

7 * 5 27 4i. U 5

11 35 17 42 lU 18i
23 50 24|

8 » 5 58 5
12 6 18 14 IH 18

9 » 22 6 30 1 7
12 37 18 44 12 18i

10 » 51 6 58 1 7 a 8
13 6 19 14 13 18 a 21

11 y> 1 22 7 31 2 8
13 40 19 48 14 21

12 » 1 57 8 6 3 8
14 15 20 25 14 22

13 » 2 34 8 45 4 9
14 56 21 7 15 a 16 22

14 » 3 18 9 32 4 10
15 46 21 59 16 a 17 22^

15 » 4 12 10 29 5 It
IG 46 23 3 17 a 17i 25

16 » 5

18
20 11 40 6

18 a 19
11 a 12

17 » 20 1

G 40 12 58 6 12 ïi 14
19 17 19

18 » 1 35 2
7 54 14 10 8 13 a 14

20 25 20
19 y>

1

2 41 3 a 4
! 8 57 15 11 8 14 a 15
' 21 25 22
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B e r e k e nd e Afgeleide

Datum.
hoo- laa 5 hoog laag

waterstanden.
|

waterstanden.

u. m. u. m. u. u.

20 Mei 3 38 4
9 52 16 4 8 14

22 16 22
21 » 4 28 4

10 40 16 52 9 a 10 16 ^ 17
23 4 24

22 » 5 16 5^
11 28 17 40 10 17 il 18
23 52 24

23 » 6 3 6
12 15 18 27 11 18^

24 » 39 6 50 1 a Ij- 7
13 2 19 13 lU k 12 18

25 9 1 25 7 37 2 7
13 49 20 13 20

26 » 2 12 8 23 3 8 a 9
14 34 20 45 14 a 15 2U

27 > 2 57 9 9 5 9
15 21 21 34 15 21

28 » 3 47 10 5 10 a 10»'

16 14 22 30 16 a 17 23
29 » 4 45 11 5 a 6 11

17 16 23 34 17 24
30 » 5

18
52
28

12 40 6

18^
11 ïi 12

31 9 47 1
7 6 13 25 7 13
19 44 19 a 20

1 Junij 2 2 k 3

8 15 14 31 8 14

De eenige afwijkingen van eenig belang zijn de vloeden te

2 u. 31 m, van 13 Mei en te 2 u. 57 m. van 27 Mei (vol-

gens berekening) , maar overigens heerscht er zoo volmaakte

overeenstemming tusschen de berekening en de waarneming,

als men zou kunnen wenschen bij de weinige kennis, welke

wij van de verstorende golf bezitten en bij het gemis van tal-

rijker waarnemingen tusschen de volle uren. De meeste af-

wijkingen zijn zelfs nog op te lossen door teekening op de

wijze, zooals in fig. 111 geschied is, waar de w^aargenomen

golven , over de verstorende heen , zijn afgebeeld door eene
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doorgetrokkene lijn. De golf, welke door eene afgebrokene

lijn is voorgesteld, is die, welke gezuiverd is van de versto-

ring, door op de snijpunten van de waargenomen golf met de

uuriijnen , de verschillen af te zetten van de verstorende golf

met den middelbaren waterstand.

Het verdient opmerking, dat hier, evenmin als in Europa,

de twee vloeden van denzelfden dag gelijke hoogte hebben;

de hoogste vloed valt altijd tusschen 12 uur en den volgenden

middag.

Ik vermeen geslaagd te zijn in het ontleden der getijgolven,

en alle verschijnselen te kunnen verklaren door hetgeen in

deze weinige woorden is zamen te vatten

:

„Om de lijn, welke den gemiddelden waterstand voorstelt

^

slingert dagelijks eene golf , loelker hoog- en laagwater dage-

lijks op hetzelfde (of nagenoeg hetzelfde) tijdstip des dags plaats

vindt, en waarop zich de gewone zons- en maansgetijden vor-

menJ^ (1)

Wanneer de verstorende golf eene geringe hoogte heeft,

zooals'te Bazoeki, blijven dagelijks twee volle getijden zigtbaar;

maar wanneer zij een weinig hooger is, zal men, tijdens de

doode getijden, slechts één getij in 24 uren opmerken, want

13 en 14 Mei wordt het kleine getij reeds bijna geheel ver-

nietigd.

Bij de hier behandelde waarnemingen is het grootst waar-

genomen verval van water 8 vt. 5 dm. Uit de tafel van de

gezuiverde getijden blijkt , dat het verval van de zons- en

maansgetijden, omstreeks 3 dagen na nieuwe maan (den 2osten

Mei) 5 voeten 6 duimen bedroeg en daar de verstorende golf 3

voet 3 dm. hoogte heeft, moet men bij springgetij soms 8 vt.

9 dm. verval bevinden. Maar daar de uiterste hoog- en laag-

waterstanden van de gewone getijden 6 voeten verschillen, zou

er zelfs ÜV^ voet verval mogelijk wezen, zonder dat daarom

(1) Lateve arbeid heeft mij doen ontwaren, dat het tijdstip xrïi hoog

water der vers torende golf, .aan eeneu laugzamcu teruggang onderworijen

is.
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nog de vcrstorctule golf liooger zou behoeven Ic zijn dan zij

in Mei 1811) was.

Het is waarschijnlijk, dat de hoogte der verstorende golf af-

hankelijk is van liet Jaargotijde of van de hcerschende niocsson

en zeker ook van de plaatselijke omstandigheden; dit is een

belangrijk punt van onderzoek.

Verder zal het onze aandacht moeten boeijen of de versto-

rende golf op alle punten der kust van Java en ook elders op

liet'zelfde tijdstip de hoogste en laagste standen bereikt, alsmede

op welke tijden de gelijgolf zich hier en elders ten volle op

de verstorende golf plaatst; zoomede of er punten zijn, waar

de verstorende golven te zamcnvloeijen en zich op elkander

plaatsende, bijzonder hooge en diepe waterstanden te weeg

brengen , zooals zeer zeker in Straat Banka plaats vindt , waar

soms 18 voet verval van water is opgemerkt.

Alle deze onderzoekingen hopen wij later te bewerkstelligen

;

ook zal ik nu nog niet beproeven om getij-berekeningen te ma-

ken. Hetgeen men weet te ontleden , zal men later ook wel

weten zamen te stellen.

Laat ons daarom nagaan van waar de verstorende golf haren

oorsprong zou kunnen nemen. Het komt mij voor, dat de maans-

en zonsgetijden , behoudens geringe verschillen, allerwege gelijke

uitgestrektheid moeten bezitten en dat derhalve slechts 5 of 6

voeten verval van water (rijzing of daling) aan de gezamen-

lijke werking van de hemelligchamen op het water kunnen

worden toegeschreven. Nogtans zijn er plaatsen , waar bij

springgetijden het water 13 Ned. ellen boven den gemiddelden

laagwaterstand rijst, zooals te 5/;. JJ/o/o , Brehat , Cancale, Jer-

seij en Bristol en zelfs 17 Ned. ellen te fort Cumherland
(
Nieuw

Schotland). Deze hooge waterstanden kunnen onmogelijk an-

ders verklaard worden dan door de interferentie van twee zeer

hooge verstorende golven, waarop zich het gewone getij plaatst.

De hemelligchamen trekken de aarde aan en ligten de vloeibare

deelen op ; hierdoor kan wel eenige verplaatsing ontstaan en

ook eene zuiging van het omringende water, om de ontstane

ruimte aan te vullen, maar het gewone getij kan slechts eene
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heen en wedergaande beweging daarstellen, elk waterdeel

zou periodiek tot dezelfde standplaats wedcrkeeren , en toch

neemt men in sommige gedeelten der aarde sterke en aan-

houdende stroomen in dezelfde rigting waar, welke niet altijd

verklaard kunnen worden. Men bespeurt in de naauwe stra-

ten tusschen de eilanden, inzonderheid van dezen Archipel

^

zoogenaamde stroomrafelingen, welke de schepen, dikwijls in

weerwil van harden wind en van de behendigste manoeuvres,

doen rondgieren , welke, dikwijls bij stil weder, de zee

doen koken als of men te midden van riffen en ondiepten

ware. Misschien wel kunnen al die verschijnselen verklaard

worden door de golven, stroomingen of opstuwingen van wa-

ter, welke de getijden verstoren.

Wanneer men in het midden van eenen vijver het water

in beweging brengt, zoodanig, dat de herstelling van het even-

wigt niet kan plaats vinden zonder dat de beweging zich aan

de oevers doet opmerken , zal er eeue kabbeling ontstaan

,

welke bij het aanraken der boorden zich ter weerszijde zal

uitbreiden , want er ontstaat dadelijk eene ophooping van wa-

ter, dewijl dit door den wal belet wordt zich naar zoo veel

zijden te verspreiden als op eenigen afstand van den oever

kon plaats grijpen.

De wateren van den Oceaan worden door duizenden oor-

zaken onophoudelijk in beweging gebragt , zoodat zij nimmer

tot rust komen, en waar zij door land gestuit worden, vindt

natuurlijk, even als in eenen vijver of in eene tobbe, eene op-

hooping van water plaats, die zich langs den wal uitbreidt

met eene snelheid, welke afhankelijk is van het vermogen en

van de rigting der kracht, welke de beweging der wateren

veroorzaakt, en van de ruimte waardoor de opgehoopte wa-

teren moeten dringen. Het water van den Indischen Oceaan,

door den passaatwind voortgestuwd, stuit tegen Java en

dringt zich langs de kusten van dit eiland; het zij nu dat de

regelmatigheid van den passaat te weeg brenge, dat de op-

stuwing dagelijks eene vrij regelmatige golf langs de kust doet

vloeijen, dan wel of hierop inwerkt de periodiek terugkee-
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rende zeewind, is moeijelijk te beslissen ten zij donr een meer

algemeen onderzoek. Dit denkbeeld opperde zich liet eerst,

doch ik wil geenszins beweren, dal er niel andere oorzaken

zoudon kunnen beslaan voor de vorming der verstorende golf.

Alvorens te eindigen , moet ik nog opmerkzaam maken op

eeno omstandigheid, waardoor de middelbare hooglo van de

verstorende golf kan worden afgeleid. Wanneer men geene

volledige uurwaarnemingen bezit, kan men die grootheid niet

berekenen , zooals wij boven gedaan hebben , en daar do

waarnemingen in 1839 alleen het hoog- en laagwater betreffen,

daar bovendien de hier gevolgde wijze eenen aanzienlijken ar-

beid zou vorderen , heb ik getracht op eene andere wijze die

berekening te bewerkstelligen en ook hierin mogt ik slagen.

De groote en kleine ebben, even als de groote en kleine

vloeden, vallen beurtelings in, alleen met een paar verspringin-

gen 'smaands, men kan dus aannemen, dat de hemelligchamen

evenveel invloed hebben uitgeoefend op de daarstelling van de

hooge als van de lage vloeden en ebben
,

gedurende eenen

geheelen maansomloop waargenomen. Het is almede waar-

schijnlijk, dat de hooge vloeden en ebben, behalve aan de aan-

trekking van de hemelligchamen, hun aanzijn te danken hebben

aan een gedeelte van den vloed der verstorende golf; en dat

de mindere hoogte der lage vloeden en ebben is toe te schrij-

ven aan den invloed van de eb der verstorende golf.

Noemen wij elke gemiddelde hooge vloed of eb V en E

,

elke gemiddelde lage vloed of eb v of e

en de verstorende golf G,

zoo zal men hebben :

28 getijden + 14* G = 28 V + 28 E.

28 getijden — 14| G = 28 v + 28 e.

29 G = 28 (V + E — v — e).

29 G =178 vt. 2 dm. + 82 vt. 10 dm.-139 vt. 8^ dm.-27 vt. 9 dm.

29 G = 93 vt. 6| dm.

G = 3 vt. 2,7 dm.

,

terwijl boven is bevonden 3 vt. 2,9 dm.



BIJDRAGE TOT DE KENNIS

TAN

^OLOR, ALLOR, KOTTI, SAVOE EN OMLIGGENDE

EILANDEN,

Getrokken uit een verslag van de residentie Timor , opgemaakt

DOOR

Mr. 0. IV. €. BAROIV Y^AIV li 'SfjW» E^ST

,

Resident van Timor.

Sü e ©ecleelte.

EILANDEN-GROEPEN van ROTTI en SAVOE.

Groep van Rotti.

Deze groep bevat de eilanden Rotti en Dauw.

Naam. — Bij de inboorlingen heeft het eiland Rotti geen'

naam. Rotti wordt door hen genoemd eene kampong onder

Renggouw , waarschijnlijk die , welke het eerst door Europe-

anen gezien is, of waar zij het eerst zijn geland.

De omliggende kleinere eilanden worden genoemd;

Op de kaarten van de heeren Smits en doo7- de Inboorlingen.

Steinmetz: (1)

lo Een eilandje bewesten Landoe, op lo Noessa Bibi.

de kaart van Stbikmetz, Poeloe Se- '\ ".

sibi. Landoe zelf kan naauwelijks

een eiland genoemd worden. Bij

laag water kan men te voet naar

Renggowo komen.

(1) Het eiland Ptotti heeft aanmerkelijke verbeteringen ondergaan op

de Kaart van de eilanden en vaarwaters beoosten Java door den luit. t/z.

den heer Smits, uitgave 1851, zoowel wat de strekking en gedaante als

de benamingen betreft.
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-"' Men cilaiul bcoostcn Lntuhc, oji do 2o Ocssoc.

kaart Ut boe.

3o Twco ciliiiuljcs h\j Doifjhi (bij Smits 3° Ajuua, het kleinste en Nocssa

Noessa Douw). Sandouw , het grootste.

4o Pocloe Noessa of Noessoe bij Oiiiale. 4o Noessc/i.

5" Douw. 50 Z^rtHW of Ndauiü.

f|0 Pocfoe Z)oo/i. G° Z>oö^.

70 i'oe/oe Zia/ia. 7" Zva/ia, behoort aan Thi, welks

bewoners er zout en scbiMpad

halen, was, naar men zegt, vroe-

ger bewoond.

8» /"oefoc Xa«fAe/Lo; (bij Smits, Ildiana). 8° Ueliana. Dit en het vorige ei-

land schijnen oostelijker te nioc-

teu liggen dan op de kaarten

is opgegeven.

90 Noessa Mano op de kaart van 9° Landouw.

Steinmetz en op die in het Tijd-

schrift, toegewijd aan het zeewezeu

1842. II. 232, Lancj eiland.

10" Nocssa La, op de kaart van Stein- 10° Nocssa manoelc,

METz en op die in het aangehaal-

de tijdschrift JToed eiland.

llo Een eilandje op de zuidkust bij 11° Noessa Lai.

Lollej , niet voorkomende op de

kaarten.

Behalve Dauw zijn allen onbewoond.

Ankerplaatsen. — Renggouw, Korbaffo, Termanoh (tusschcn de

klippen 5afoe //oen en Soewalaij) , Ba'ah, de Cijnishaven, bezui-

den Thie, vol met riffen. Het dorp, op de kaarten van die haven

als TItie bekend gemaakt, heet Bokka (1) en wordt bewoond

door volk van Thie en Della. De hoofdnegorij Uiic ligt be-

noorden Bokka, niet aan strand , maar wat landwaarts in.

Verder Bokkai, een kleine baai bij de negorij van dien naam.

In de „Gids" van den heer Smits worden de Bokkai -baai en

Cij'rushaven of Bokka -baai verkeerdelijk voor dezelfde gehou-

den; tusschen beiden liggen de regentschappen van Lollcj, Ke-

ka en Talai. Te Bokkai herinnert men zich zeer goed, dat er

(1) Op de kaart van deu heer Ümits, Bokka.
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een Engelsch schip (de Abercrombie in 1812) voor anker ge»

weest is.

Aanmerkingen op de kaart van den kapitein ingenieur Stein-

METz. — In het algemeen schijnt Rotti op de kaarten zeer on-

volkomen te zijn voorgesteld en moet de strekking meer n, o.

en z. w. zijn; ook is het eiland breeder. Zooals reeds is aan-

gemerkt, moeten Dana en Heliana waarschijnlijk oostelijker lig-

gen. Van eene rots aan de noordzijde der Cijrushaven be-

noorden Landouw [lang eiland] ziet men beide eilanden tusschen

Landouw en den vasten wal door.

Aan de westkust ligt het regentschap Della (op de kaart niet

voorkomende), en verder oostwaarts vervolgende op de noord-

kust : Oinale , Dengka , Ba'ah , Termanoh (op de kaart te ver

van Baah en te digt bij Korbaffo), Eorbaffo ^niet Korhasso) ^

Landoe, Renggouw, Dipauw (vroeger Batoe Ü5? genaamd); en om
de zuid, van het oosten naar het westen Bilba , Dioe , Lele-

noek (niet op de kaart) , Bokkai (niet Boraaij of Boijkaai, zoo

als bij Steinmetz en Smits), Talai, Keka (beide laatstgenoemden

op de kaart niet voorkomende), LoUej, (hetwelk verkeerdelijk

bewesten Thie is geplaatst), Thie; Lclain (vroeger Ossipoka of

Osingpoka, maar niet Oripoko zoo als op de kaart) heeft geen

strand en ligt tusschen Badh en Thie.

Uitgestrektheid. — Volgens de nota, behoorende bij de kaart

van den kapitein ingenieur Steinmetz zou Rotti met Landoe

eene uitgestrektheid hebben van ongeveer 300 D E. mijlen.

Waarschijnlijk is het wat grooter.

Terrein.—Het westelijke gedeelte van Rotti, Landoe met Oes-'

soe, Korbaffo, Renggouio, Oipauw, Bilba, Dioe, Lelenoek, Bok-

kai, is grooten deels laag, hier en daar heuvelachtig. Verder

westwaarts bij Termanoh wordt het land hooger, vooral on-

der Dengka; maar de westhoek (Oinale en Della) eindigt we-

der in lage vlakten. Ook de daarbij gelegene eilanden Dauw,

Doöh, Noesseh en de eilandjes bij Dengka zijn laag.

De zuidkust van Thie tot aan Bokkai is hooger. De hoogste

punten zijn onder Lollej en Talai, naar gissing van zes tot acht

honderd voet, uitstekende toppen of pieken heeft het eiland niet.
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Do eilandjes wclko de Cijrushaven vormen en \u'i daarbij ge-

legene Dana zijn lioog land.

Water. — In vergelijking van Timofs westelijk gedeelte

en van de overige tot deze residentie bclioorende eilanden ( met

uitzondering van Sucmba), is Rolti van Avater vrij wel voorzien.

De riviertjes van Korbafjo, Renggouw, Baah en Lollcj zijn de

voornaamste. Zij zijn niet bevaarbaar, maar van belang voor

de rijslkultuur. Op vele plaatsen heeft men kleinere bronnen,

van welke eveneens partij getrokken wordt tot het aanleggen

van natte velden en tot besproeijing van klapper- en pinang-

tuinen. Waar ook deze ontbreken, worden putten gegraven.

Voortbrengselen. — Geene metalen of andere gezochte delf-

stoffen; althans is daarvan niets bekend.

Op Landoc moet een meertje van zout water zijn, zonder

gemeenschap met de zee ep waarvan de bodem uit eene laag

zout bestaat van twee voeten of meer dikte Het wordt door

de inlanders gebruikt.

De grootste bosschen vindt men onder Landoe , Korbaffo ,

Talai en Keka, met kajoe mejrah (Pterocarpus, Rott. nali), ge-

lang (^op Java, kelam) ,.koela (eene soort van Vitex, Rott. foeli

ha), tamarinde ('Rott. kajohj. De overige regentschappen heb-

ben zeer weinig hout.

Gawang (^Rott. ioela ) en vooral lontarpalmen /'Rott. toeicah)

zijn ongemeen menigvuldig en, met uitzondering van Keka en

Talai, over het geheele eiland verspreid. Het versche sap van

den toewak en de daarvan gemaakte stroop {toewak nassoe)

en suiker is, met de bottok , het hoofdvoedsel van den Rottinees.

Veel stroop wordt uitgevoerd naar Eoepang. Ook maken de

Rottinezen sterken drank (laroe) van toewak.

De granen, welke voornamelijk aangekweekt worden, zijn

eene soort van gierst of zoogenaamde bottok (Rott. betek)

:

djagong fHott pellah sinaj ; djagong rotti { Sorghum , Roti.

peUah hiek in het w. en pellah in het o. van Rolti) , padi

/'Rott. hadch), ook voor uitvoer; de djali dcv Javanen ( Coix,

Rott. delléj, katjang hidjoe ( Rott. ioefoe loetoe) en katjang ta-

nah (Rott. toefoe mah) ; weinig oebVs; pompoenen /'Rott. ge-
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las); suiker ("Rott. tefoe); tabak ( Rott. wrodo); sirih
( Rott»

daidog ],
pinang ( Rott. hoeah ); klappers (Rott. noh). Ook

heeft men er gemoeti ( Rott. boUeh ). Voorts pisang
{ Rott.

hoeni); mangga (Rott. nbaoeh); nangka ( Rott. naA;a ) ; brood-

hoornen ; kapas ( Rott. abas
)
hoezeer niet genoeg voor eigen

gebruik , wordende het ontbrekende door Boetonsche praau-

wen van Solor aangebragt. Voor het verwen der garen voor-

kleedjes indigo ( Rott. taoekj en mangkoedoe ( Rott. manne

koedoe ).

De Rottinezen zijn de ijverigste landbouwers van de omhg-

gende eilanders. De velden, welke bewaterd kunnen worden,

bewerken zij , even als op Timor, door een aantal karbouwen

daarin te jagen en den grond op die wijze kort te doen trap-

pen. In oostelijk Rotli wordt dit even als te Koepang loe-

roek genoemd , in westelijk Rotli makahoek. Op de drooge

velden ondergaat de grond geeae bewerking. De struiken en

het onkruid worden afgebrand en de grond geveegd om het

spoedig opschieten van het onkruid te voorkomen.

Alle velden zijn met paggers, gewoonlijk van steen, omringd

om het indringen van karbouwen, varkens enz. tegen te gaan.

De rijst wordt niet gesneden maar, even als op Timor, worden

de korrels met de hand van de halmen afgestroopt, hetgeen

op Rotti en Timor koroe heet.

In het wild vindt men herten ( Rott. noessa ) en varkens

( Rott. bafi )
; voorts houden de Rottinezen vele karbouwen (in

westelijk RoiH kapa, in het oostelijk gedeelte ampah of kam-

pah ); paarden ( Rott. dalah ) , welke ook naar Java uitgevoerd

worden; geiten (Rott. in het w. bibi kiek, in het o. bibidaej);

schapen [bibi lopo), en hoenders (Rott. manoek).

De vischvangst bepaalt zich tot het maken van zero's en de

vangst met hengel en werp net. Schildpad ( koelit kea Rott,

kealoek ) wordt alleen op Thie gevonden. Even als bij al de

omliggende eilanden heeft; men ook hier tripang (Rott. nafih]

en vogelnestjes ( Rott. lalaoh ), maar in geringe hoeveelheid.

Was leveren Landoe, Keka en Talai op, waar de grootste

bosschen zijn.
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lievolhituj. — De bevolking zoowel die der stranden als van

liet binnenland is dezelfde. Zij beslaat grootendeels uit hei-

denen. Sommigen hebben het christendom aangenomen en in

de meeste hoofdnegoiijen zijn schoolmeesters , die gedeeltelijk

door de bevolking otiderhoudcn en betaald worden.

l)c bevolking van Rotli is de lijdzaamste van de naburige

eilanden en die, welke de meeste diensten bewijst. In uiliMlijk

voorkomen onderscheiden zij zich gunstig van de Timorczen

en Solorezen, en zijn blanker, vlugger en werkzamer, (irootc

misdrijven zijn zeldzaam onder hen, maar zij zijn onrustig van

aard en gehoorzamen hunne radja's slechts dan behoorlijk

,

wanneer deze zelve door meerdere geestvermogens als ander-

zins, boven hen uitmunten.

In den oorlog gebruiken zij geweren, pedangs en lansen doch

geene schilden, zoo als de Savonezen en Solorezcn.

De voornaamste versierselen bestaan in gouden hals- en arm-

banden en oorknoppen bij de vrouwen, halsbanden en halve-

maanvormige sieraden bij do mannen , en koralen van eenc

bijzondere soort (
kotta manoek en kailolo ). Rolli is een der

best bevolkte eilanden.

De bewoners van het naburige Bauw verschillen in taal en

afkomst van die van Ilotti. Volgens sommigen zouden zij van

MenjilU ( Socmba ]
gekomen zijn.

2\(al. — De Rottinezen hebben eene eigene taal , welke al-

leen op Rotti gesproken wordt.

Kampongs. •— De kampongs , zelfs de hoofdnegorijen, zijn

klein en zonder eenigc orde aangelegd. De huizen der radja's

zijn vrij gebouwd, maar in denzelfdcn trant ais die der min-

deren. Zij hebben zijwanden noch vensters , maar het huis

beslaat uit een dak , dat tot den vloer afdaalt. Allen zijn op

palen en over dag houden mannen en vrouwen zich niet in ,

maar onder het huis op. De meeste hoofdkampongs zijn met

een' steenen pagger omgeven. De poslhouder heeft zijne wo-

ning te Bacih aan het strand.

Ambachten, bedrijven, enz. — Men vindt onder de Rottine-

zen ijzersmeden, die echter niet zeer bedreven zijn in hun
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vak en zelfs voor de Savonesche onderdoen; voorts ook tim-

merlieden, maar geene goudsmeden, behalve die van Bamv,

die voor geheel Rotti en een groot gedeelte van limor wer-

ken, doch welker werk niet te vergelijken is met dat der Chi-

nezen , Javanen , enz. Zout koken zij uit zeewater of verkrij-

gen het door middel van uitdamping. Ook halen zij dit van

Poeloe Dana onder Thie, waar, volgens getuigenis van inlan-

ders
,
geheele lagen zout op den grond liggen , ontstaan door

de uitdamping van zeewater. Te Landoe schijnt (zoo als bo-

ven gezegd is ) ook steenzout voor te komen , hetwelk aldaar

gebruikt wordt.

De omslagdoeken der mannen en de vrouwensarongs wor-

den door de vrouwen zelve geweven. Zij zijn even sterk,

maar minder fraai dan de Savonesche. Het katoen ontvangen

zij , door middel van Boetonsche praauwen , van Solor.

Vrij goed inlandsch zeildoek (karong lajar) van palmblad-

schillen , wordt vooral te Oinale vervaardigd.

Handel. — De meeste handel wordt gedreven met Koepang,

door praauwen van die plaats , want de Rottinezen zijn slechte

zeevaarders. Buitendien komen jaarlijks op Rotti eenige ' Boe-

tonsche vaartuigen, die katoen brengen en levensmiddelen (pa-

di, djagong, enz.) halen.

Op Rotti zijn gewild : rood en wit katoen , tjindej's , kain

lipat, kapas, gongs bij stellen van tien, maar geen ander ko-

perwerk; koralen (moeti kailolo, kotta manoet, enz.), ijzer en

ijzerwerk (boslemmer messen, parangs, breekijzers, bessi ga-

li) enz.
,
geweren, kruid, goud- en zilvergeld, pinang, arak, enz.

De produkten van Rotti, tegen welke deze waren ingeruild wor-

den, zijn: padi, djagong, bottok, stroop en suiker van toewak,

varkens, paarden, inlandsch zeildoek, enz.

Hoofden. — De hoofden zijn heidenen of christenen. Zij wor-

den manek genoemd , hetgeen de algemeene naam voor heer

is , die gevoegd wordt , bij de radja's vóór den naam van

hun regentschap en bij de tomokoens vóór den naam van

hunne kampong.

Ieder regent heeft een' fettor, die meestal zijne eigene kam-
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pnngs onder zich heeft en als leenman van den radja kan hc-

scliouwd W(3rdcn.

De regenten van liolti zijn begrepen geweest in het kontrakt,

door den kornmissaris Pauavicini in 1756 gesloten met de rad-

ja's van Timor en nabij gelegen eilanden. Zij dragen de gou-

vernemcntsrottan met zilveren knop , met uitzondering van

die van liaah, Termanoh, Dcnglia en Thie, die een' gouden

kjiop hebben.

Do llottinesclie hoofden hebben altijd een zeker aantal van

hun volk te Koepang en omstreken , om die plaats tegen de

onrustige Timorezen van het gebergte te beschermen. In tijd

van oorlog wordt dat getal vermeerderd en het Gouvernement

kan dan zonder moeite een paar duizend man en meer ter

zijner beschikking krijgen.

Zij hebben in eiken oorlog met de Timorezen eenen goeden

geest aan den dag gelegd, en men zou groote diensten van

hen hebben , indien zij minder woest en ongeregeld te werk

gingen.

Behalve krijgsdiensten doen zij , wanneer dit noodig is

,

heerendiensten, welke hoofdzakelijk bestaan in het leveren van

steenen en hout. Het bestuur over Rolti is, zonderling genoeg,

aan het zendelinggenootschap afgestaan , waardoor echter in

der tijd zoo groote verwarring ontstaan is, dat het genootschap

zelf weder verzocht heeftom eenen posthouder, door het Gou-

vernement aangesteld , maar die f 25 s' maands ontvangt van

het zendelinggenootschap.

Venheling. — De politieke verdeeling van Rotti wordt in den

volgenden staat aangewezen. Het geheele eiland wordt ver-

deeld in het westelijk en oostelijk gedeelte. De oostelijke re-

gentschappen (matahari naik) zijn de acht eerste van den staat;

de westelijke (matahari toeron) de tien volgende. Deze ver-

deeling is niet alleen geographisch maar komt ook overeen met

het verschil in dialekt en in sommige zeden en gewoonten.
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Groep van Savo.

Naam. — Deze afdeeling bestaat uit de eilanden genaamd

:

Sij vreemden en op de haarten: door de Inboorlingen.

1. Savoe of Scnooe. Raej Hawoe.

2. jRandjoewa; op de kaarten veelal JRae Djoewa.

Eenijoar.

3. Poeloe HocTcie of Nieuw eiland, Dana. Is onbewoond.

Raej beteekent plaats of land.

Ankerplaatsen. — ïn de baai van Seba op de westkust , en

Timoe aan den zuidoosthoek van het eiland.

Vitgeslrektheil. — \'olgens de nota, behoorende bij de kaart

van den kapitein ingenieur STEKManTz 125 d E mijlen.

Terrein. — Savoe is heuvelachtig , maar niet hoog en veel

lager dan Rotii. De hoogste heuvel is onder Lelaej, de Lede-

Jiej Boesoe. In het algemeen is de zuidkust iets hooger dan de

noordkust. De op eene rots gelegen kampong, welke bij Smits

en Steinmetz Mambo genoemd wordt, heet Wlamboro. Raej

Bjoeica is laag. Bana heeft eene rots op de zuidzijde.

Jf^ater. — Is schaarsch. De groote bronnen en. de door haar

gevormde riviertjes zijn onder Timoe en Menia, maar de rivier

van Menia is te digt aan strand , om er veel partij van te

kunnen trekken voor den landbouw. Elders heeft men putten.

Voortbrengselen. — Onder Menia wordt goede aarde gevon-

den voor tampajan's en ander vaatwerk. Metalen of andere

bruikbare mineralen w^orden niet aangetroffen of zijn onbekend.

Hoog bosch heeft men op Savoe niet meer. Alles is bebouwd

of bebouwd geweest. Be eenige hooge boomen zijn eene soort

van waringin of noenoek (Sav. mej diri) en tamarinde (Sav.

Kej poeëh hej lagi.)

Van de palmsoorten, welke op de meeste naburige eilanden

gevonden worden, mist men den gaioang of gewang (Sav. boro).

Touw van gewang, hetgeen op Savoe gebruikt wordt om het

garen bij het «i^erwen af te binden, ten einde het verschillende

kleuren te kunnen geven, moet van Timor worden aangebragt.

De toewak of lontar (Sav. doeëh) is daarentegen zeer menig-
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vuldig; men maakt er stroop en bruine gekristalliseerde suiker

((pda pnsir) van, zelden sterken drank (laroe). De goela pasir

van Timoe is de beste. Pinang (Sav. liej lala) en klappers

(bav. niocli) worden aangekweekt, vooral onder Timoe en Me-

nia. De vruchten van deze beide laatste boornen zijn een der

gebruikelijkste ruilingsniiddelen onder de Savonezen. De (je-

ir.ocli of aren wordt op Savoe niet aangetroiïen. Touw maken

zj van do zoogenaamde nanas octan (Sav. néna). Voor eigen

fébruik wordt aangekweekt djagong rolti (Sorghum, Sav. ta~

rai hawoej y dio met do siroop en suiker liet voornaamste

\oedsel uitmaakt; zij wordt altijd geplant te zamen en ge-

nr.engd met de Icafjang hidjoe (Sav. 1i;j hoewi iki) ; verder pa-

di (Sav. areh), vooral op Timoe, waar de meeste padi aier

of natte velden zijn; drooge velden vindt men in elk regent-

schap, echter is het produkt niet zeer beduidend; djagong (Sav.

tara djawa) , ook niet in groote hoeveelheid; een weinig gierst

of boltok (Sav. oehoe] ; geen of zeer w^einig katjang tanah en

geen djali (Coix) ; oehi's (Sav. uohioe) zijn ook zeldzaam;

menigvuldiger de pompoenen (Sav. icoké rebo) en het suikerriet

(Sav. deboe). T'abak (Sav. roondi] wordt in groote hoeveelheid

ook voor den uitvoer aangekweekt, voornamelijk onder Timoe

en Menia. Voor eigen gebruik ook sirih (Sav. kej nana).

De voornaamste vruchten zijn pisang (Sav. tcomoeö'e geri) ;

samankd's (Sav. wodimoe] ; nangka (Sav. hohoh); soekoen (Sav.

wokej lara) , vooral onder Timoe.

Kapas (Sav. loo ngoe) alleen op Raej Djoeica en Mesara ,

zoodat veel moet worden ingevoerd; indigo (Sav. daoe) en

mangkoedoe (Sav. kabo) , w^elke laatste gemengd wordt met

kajoe lobak, dat van Timor w^ordt aangevoerd, even als zeker

rood en geel venchout (Sav. hapé).

Het bewerken der padi aier of natte velden geschiedt, even-

als op Timor en Rotti, door er karbouwen in te jagen, hetgeen zij

pejloeloe noemen. Zij planten eerst bibit en verplantsn dat

later evenals op Java, terwijl op Timor en Itotti de padi ge-

woonlijk slechts over het veld gestrooid wordt.

De rijpe aren worden niet afgestroopt zoo als op Timor en
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Rotti, maar halm voor halm met een klein mesje afgesneden,

zoodat er slechts weinig stroo aanblijft.
|

Het wieden der tuinen van djagong rotti geschiedt met eeneti

kleinen ijzeren patjol aan eenen langen steel (Sav. pengoah).
\

De grond ondergaat na het afbranden van het bosch geenö

bewerking. Er worden gaten met een' stok ingestoken, eii

daarin de djagong rotti met de katjang hidjoe geworpen. i

Wilde varkens, geiten of ander wild gedierte, behalve apen|

zijn op Savoe niet meer te vinden. Karbouwen (Sav. kejbouw)
J

waaronder verscheidene met losse slingerende horens, varkeng

(Sav. wawej); schapen (Sav. kiïh djawa); geiten (Sav. kiïh ha-

tcoe] zijn zeer talrijk. Koeijen (Sav. Jiappi) worden op Timor

en elders gehouden maar hun getal is niet groot; zij zijn van

Koepang aangebragt.

De paarden (Sav. dj'ara) van Savoe zijn de beste en schoon-

ste van al deze eilanden, hoewel minder groot dan de Soemba-

sche en geen vier voet halende; zij zijn zeer talrijk en worden

naar Koepang en elders uitgevoerd. In 1850 heeft een Fransch

schip eene lading paarden op Savoe gehaald voor Bourhun.

Het paardenvleesch is zeer gezocht bij de Savonezen en bij

de feesten, welke bij gelegenheid van sterfgevallen der hoof-

den gegeven worden , gebeurt het niet zelden, dat er 20 paar-

den en meer verbruikt worden. Bij dergelijke gelegenheden is

ook het aantal geslagte karbouwen en varkens zeer groot. Ook

de honden (Sav. ngaka), worden door vele Savonezen voor

eene lekkernij gehouden.

Visch wordt voor eigen gebruik met hengel en werpnet

gevangen. Die van Raej Djoewa hebbenden naam van de beste

visschers te zijn.

Tripang (Sav. penanre) wordt langs deze eilanden veel ge-

vangen, maar door Badjoe lawut, niet door Savonezen. Op

Raej Djoewa en Mesara wordt schildpad (Sav. enjoeh eja)

verzameld.

Was levert Savoe niet op, want er zijn geen hooge boomen.

Vogelnestjes vindt men in geringe hoeveelheid op Seba en

Menia, maar zij zijn zwart en van weinig waarde.
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Bcvol/mig. — Va' beslaat ^con ondcrsclieid lussclien slraiid- on

bergbewoners zoo als oi^ <\{i Sulor-cilanden. Allen zijn van eenen

stam. Volgens de overlevering zijn zij van Madjopuhit naar Raej

Djoewa en vervolgens naar Savoe overgekomen ; zij hebben zich

dermate nitgebreid dat zij beweren de stamvaders geworden

te zijn van de bevolking van Soemba, Endeh, Solor en liotti

(niet van Tinior).

Allen zijn heidenen en van de clu'istenen, welke er bij Cook's

verblijf (1770) nog vrij talrijk schijnen geweest te zijn, is er

geen een meer over. Zij zijn vlug, sterk en beter gemaakt dan

de overige eilanders, ook zindelijker op hun lijf en kleederen.

Buiten hun land vindt men Savonezen op Soemba (menjilli) en

op Timor {Koepang , Amfoan, Oekoessi).

Zij zijn onrustig van aard en hebben onderling vele twisten.

Voor hunne hoofden hebben zij minder ontzag dan de ïimo-

rezen en staan in dit opzigt met de Rottinezen gelijk. Vuur-

wapenen zijn zeldzaam onder hen; zij werpen met steenen en

gebruiken parang en lans; een rond schild (Sav. tami) van

cc. drie voet diameter van buffelhuid, dient hen om de steenen

af te weren.

Zij dragen, vooral de vrouwen, vele gouden (geene zilveren)

versiersels en kralen (moeti salak) om hals en armen. De vrou-

Aven hebben allen een' buikband van glazen, meest witte, kralen.

Savoe is sterk bevolkt, maar het aantal der bevolking al-

leen bij gissing bekend. Evenmin als op Rotti en de Solor-

eüanden worden er Chinezen op Savoe gevonden.

De Savonezen hebben eene eigene taal, welke alleen op hun

eiland en Raej JDjoetoa gesproken wordt.

Kampongs. — Hunne huizen, vooral die der hoofden, zijn

zindelijker, beter, ruimer en steviger dan die op liotti, maar

in denzelfden trant op palen. Elk huis heeft een' pagger van

steenen, binnen welken het vee wordt opgesloten zoolang als

het graan te velde staat.

De kampongs zijn onregelmatig aangelegd en, behalve Seba,

met eenen pagger van opgestapelde koraalsteenen omringd.

De Savonezen hebben den naam van de stevigste paggers van
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los opgestapelde koraalsteenen te maken, welke op al de

Timorsche eilanden gebruikelijk zijn.

Ambachten bedrijven enz. — De Savonesche ijzersmeden wor-

den voor de kundigste onder de naburige eilanders geliouden.

Het meeste ijzerwerk (boslemmer onessen, parangs, enz.) wordt

echter ingevoerd»

Zij maken geene andere praauwen dan kleine Nero's; alleen

de radja's hebben grootere vaartuigen, welke ook door Savo-

nezen gebouwd worden.

Hunne gouden sieraden worden door eigen goudsmeden ver-

vaardigd.

Bekwame pottebakkers vindt men te Mesara en Liaej; het

aardewerk van eerstgenoemde plaats wordt voor het beste

gehouden. De kleedjes en omslagdoeken, door de Savonesche

vrouwen geweven, zijn beter en meer gezocht dan de Savonesche.

Handel. — De voortbrengselen van Savoe weinig belangrijk

zijnde is ook de handel gering. Hij wordt gedreven met Boe-

tonsche en Koepangsche praauwen.

Uitgevoerd worden: tabak, stroop en suiker van toewak,

paarden, Savonesche kleedjes, klappers, enz.

De invoer bestaat uit: kapas, verwhout (kajoe lobak en sapé)

voor het kleuren der garens; pinang
,
^zerwerk (messen en pa-

rangs) en 7jzer ; gongs bij stellen van tien, (geen ander ko-

perwerk) , ivoren armbanden van een duim Rl. of iets breeder

voor mannen en kleinere voor vrouwen; glazen kralen (voor-

al witte); geweren en kruid; goudgeld. Lynwaden zijn met

uitzondering van roode hoofddoeken weinig gewild.

Hoofden.— De regenten van Savoe hebben het kontrakt on-

derteekend, in 17S6 door den kommissaris Paravicini met de

radja's van Timor en de omgelegene eilanden gesloten.

Het bestuur is op dezelfde wijze ingerigt als op liotti. De

radja heet Doai. Die van Timoe en Ilaej Bjoewa hebben de

gouvernementsrottan met gouden, de overigen met zilveren

knop. In rang bij het Gouvernement is die van Timoe de

eerste radja bandera (Sav. Boai Padji). In zijne kampong is

de woning van den posthouder.
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De verpliglingen der radja's bestaan in het onderhoud van

den posUioiider , bepaald bij dagregislcr van 24 Maart l8-'»2.

Zij moeten buitendien volk op Koepang leveren om, zoo het

noodig is, tegen de 'i'imorezcu te gebruiken. Ia vroegere jaren

hebben zij goede diensten gedaan , oiult.'r anderen tegen de

zoogenaamde zwarte Portugezen en Amarassiers bij Pcnfocrek

in 17'i9, waarbij 2iO Savonezen tegenwoordig waren (brief

van het opperlioofd van dun 15ui(Gt van 17 IMei 1750); eenige

jaren later legen de zwarte Portugezen van Noimoeti onder

het opperhoofd Voiv Pluskow, en tegen Manaruja {SolorJ in

1773; ook later nog in de oorlogen door den resident IIazaart

tegen Amanoebang gevoerd.

Verdecling. — De politieke verdeeling van Savoe is aange-

toond in den volgenden staat.

De volgorde der regentschappen is de geographische, begin-

nende met Timoe aan de z. o. kust en verder om het o. en

n. rondgaande.
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VIJFDE BIJDRAGE

TOT UE KENNIS DEK

ICIITIIYOLOGISCIIE FAUNA VAN BOIINEO

MET BESCHRIJVING VAN EENIGE NIEUWE SOORTEN

VAN ZOETWATERVISSCHEN

ÖOOE

lir. P. BLiEEKER.

Naauwelijks was mijne Vierde bijdrage lot de kennis der

Vischfauna van Borneo afgedrukt, of eene nieuwe belangrijke

verzameling, deze keer ontvangen van Sambas in Westelijk

Borneo, en bestaande uit niet minder dan 42 soorten van vis-

schen uit de rivier van Sambas, gaf mij aanleiding, mijne ich-

thyologische bijdragen betrekkelijk Borneo te vervolgen.

Thans reeds enkele jaren geleden had mijn vriend en ambt-

genoot de heer Dr. J. Einthoven, tijdens zijne plaatsing te Sainbas,

op mijn verzoek, eenige ichthyologische specimina van zijne

standplaats verzameld, doch deze zijn door eene ongelukkige

omstandigheid verloren gegaan. Na het uitbreken, in 1830, van

den opstand der Chinezen van Montrado , werd de heer Eint-

HovEN geplaatst bij de expeditie, bestemd om de oproerige

Chinezen tot onderwerping te brengen en nadat deze krijgs-

togt met gunstigen uitslag was bekroond geworden, beijverde

de heer Einthoven zich andermaal , eene verzameling van ich-

thyologische voorwerpen te maken, welke hij met vriendschap-

pelijke welwillendheid mij aanbood en welke ik het genoegen

had dezer dagen te ontvangen.
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Deze verzameling is in dubbel opzigt merkwaardig; eens-

deels, omdat zij aantoont de groote overeenkomst der ichthyo-

logische fauna van de stroomgebieden van westelijk en zuid-

oostelijk Borneo en ten andere wegens de bovendien nog vrij

talrijke nieuwe soorten, daarin bevat.

De soorten dezer verzameling zijn de volgende, met uitzon-

dering slechts van Mohita Schlegelü Blkr., Sijnaptura panoïdes

Blkr. en Pristis zijsron Blkr., welke, afkomstig van Bandjer-

massing , in mijne vorige bijdragen niet zijn vermeld.

/. Corvina trachijcephalus Blkr.

2. Lobotes hexazona. Blkr.

o. Toxotes jaculator CV.

4. Anahas scandens CV.

^ S. Polyacanthus Einthovenü Blkr.

6. Betta anabatoides Blkr.

7. Ophicephalus lucius K. v. H»

5. ,. striatus CV.

9. „ micropeltes K.v.H.

'^ 10. „ melasoma Blkr.

"* H. „ maruUotdes Blkr.

* 12. „ rhodotaenia Blkr.

/o. Equula ensifera CV.

14. Mastacembelus erythrotaenia Blkr.

13. Gobius kokius CV.
'•'' 16. „ Eoevenii Blkr.

17. Periophthalmus borncënsis Blkr.

18. Eleotris urophthalmus Blkr.

* 19. Wallago Leerii Blkr.

*' 20. Silurus phaiosoma Blkr.

21. „ cryptopterus Blkr.

*= 22. „ laïs Blkr.

*' 23. „ phalacronotus Blkr.

J24, Bagroïdes melanopterus Blkr.

J?o. Bagrus nemurus CV.

* 5^. Pimelodus borneënsis Blkr.

57. Clarias pentapterus Blkr.
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'

;:*<S'. Clariaif leifimvllnis BIkr.

* 29. Cdporln enoplos Illkr.

r,(f. liohiiit iidsxritii rx.

<» J/. „ Arlcilii HIkr.

** J2. „ Scltlefjelü lllkr.

.7,7. f.citciscus halorlirotiiii RIkr.

oi. „ dirsoncnsis RIkr.

**..7.ji'. ,, Iiinlhiivniü IWkr.

* .76. Colntis barbatnlo'idcs Jilkr.

o7. Osteoglossum formosum M. Schl.?

* JcS. Noloplenis borneënsts BIkr.

* ,jP. „ mnculosiis RIkr.

4Ö. Cliipeoïdes borne'ciisis Rlkr.

* -^/. Pellona xanthoplcrus Blkr.

4^. Engraulis melanochir lUkr.

* 4J. Synaplura pano'ides Rlkr.

* 4-/. Symjnalhus heterosoma Blkr.

* -^.J. Prislis zysron Blkr.

Van de bovengenoemde soorten zijn de 22 met een * ge-

tcekende nieuw voor de kennis der fauna van Borneo en te-

vens nieuw voor de wetenschap.

In mijne Vierde Bijdrage tot de kennis der Ichtliyologische

fauna van Borneo, gaf ik het aantal mij toen bekende Bor-

neosche vischsoorten op te bedragen 92. Aan die opgave

ontbraken nog Apistus cottoïdes CV. , BaUstes aciikadis I.. en

Balistes rectanguhis BI. Schn., alle drie in de Zoölogy of the

Voyage of H. M. S. Samarang , Lond. 1830, vermeld als de

zeeën van Borneo bewonende. Thans ken ik er alzoo reeds

117. Wanneer men in het oog houdt, dat ongeveer 100 dier

soorten zoetwatervischen zijn, kan gezegd worden, dat de

kennis der zoetvvaterfauna van dit in zoo talrijke opzigten

merkwaardige eiland reeds zeer noemenswaardig is, maar laat

zich tevens vermoeden den uitstekenden rijkdom aan visch-

soorten dier wateren, wat trouwens ook van zoo uitgestrekte

stroomgebieden onder den tropischen hemel a priori te ver-

wachten is.
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Het is reeds van vrij algemeene bekendheid, dat de fauna

en flora van Borneo meer gelijkenis heeft op de fauna en flora

van Sumatra dan op die van Java. Voor de vischfauna even-

wel verkeerde men ten dien opzigte nog volkomen in het on-

zekere. Ik kan thans op grond mijner waarnemingen mede-

deelen, dat die verwantschap tusschen de faunen van Borneo en

Sumatra zich ook uitstrekt tot de vischfaunen van de zoete wa-

teren dier eilanden, welke meer overeenkomst hebben met elkan-

der dan met die van Java. De kennis dezer waarheid heb ik

voornamelijk te danken aan mijnen vriend en ambtgenoot den

heer J. M. van Leer, die mij zeer onlangs eene uiterst be-

langrijke verzameling van visschen uit het stroomgebied der

Moessi (rivier van Palemhang) heeft doen geworden. In een

artikel over de fauna van Sumatra zal ik omtrent dit in een

geographisch-zoölogisch opzigt gewigtige punt nader uitweiden.

Ik laat hier al weder eene lijst volgen van de 117 mij thans

bekende vischspecies van Borneo, met bijvoeging, voor zoo-

verre zij mij bekend geworden zijn, van de daarvoor op Bor-

neo gebruikelijke inlandsche namen, van de plaats van voor-

komen in zoet of zout water , en van de plaatsen buiten Bor-

neo , waar die soorten almede leven. De namen der plaatsen

van voorkomen Bandjermassing en Sambas duiden daarbij te-

vens aan, dat de daarop betrekkelijke soorten in zoet water

leven. De bijgevoegde inlandsche namen zijn allen de te Band-

jermassing gebruikelijke Maleische.

/. Lates nobilis CV.

J2. Ambassis Wolffii BIkr. {Ikan Baga baga] Bandjermassing»

3. „ apogonoïdes Blkr. „

4. Catopra fasciata BIkr. „

5. Polynemus longifilis CV. [Ikan Bambing) „

6. Platycephalus insidiator BL „

7. Apistus cottoïdes CV. Zee van Borneo,

8. Otolühus borneènsis Blkr. Bandjermassing.

9. Corvina trachycephalus BIkr. „ , Sambas.

40. „ Wolffii Blkr.

//. Lobotes hexazona Blkr. „ , Sambas»
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Bandjerm., Sambas.

Sambas.

Bandjermassing.

Sambas.

Sambas.

Bandjermassing.

i2. Anabas scandcns CV.

yj. Eelostoma Temminckii K. v. H.

14. Polyacanthus Einlhovenii Bikr.

/ó'. Trichopus trichoplerus CV.

46. „ strialus Bikr.

17. Osphromenus olfax Commers.

18. Betta anabatoïdes Bikr.

19. Ophicephalus striaius Bikr.

20. ,, ])leurophlhalmns Bikr.

21. Ophicephalus lucius K. v. H.

22. „ micropeltes K. v H.

23. „ melasoma Bikr,

^4. „ maridioïdes Bikr.

^o. ,, rhodotaenia Bikr.

J2^. Scatophagus argus CV. (/A:an Kepper]

27. Drepane longimana CV. „

28. Toxotes jaculator CV. {Ikan Soempit) „

29. Equula ensifera CV. „ , Sambas.

30. Amphacanthus marmoratus CV. Zee bij Borneo's Zuidoostk.

31. Mastacembelus erythrotaenia Bikr. {Ikan Telong) Ban-

[djerm., Sambas.

32. Gobius koki'us CV. (Ikan Beloesoh) Bandjerm., Sambas.

33. „ borneënsis Bikr. „

34. ,, Hoevenü Bikr. Sambas.

33. Apocryptes macrolepis Bikr. Bandjermassing.

36. „ changua CV. „

37. Periophthalmus borneënsis Bikr.

5<?. Boleophthalmus Boddaertii CV. „

3^P. Eleotris urophthalmus Bikr. „ ,

40. „ melanostigma Bikr. „

4/. „ ÏÏW" Bikr.

42. Philypnotdes suï-akarte7isis Bikr. „

^o. Mugil borneënsis Bikr, „
44. Glyphisodon modestus M.Schl.

4Ö. „ ummaculatus CV.

46. Wallago dinema Bikr. {Ikan Laïs) Bandjermassing.

Sambas.
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4"!. Wallago Leerii Blkr. Sambas.

48. Silurus apogon Blkr. (Ikan Laïs) Bandjerm.

49. „ cnjptopterus Blkr. [ïkan Laïs) „ , Sambas.

30. „ phalacronotus Blkr. „

5/. „ laïs Blkr. ,,

32. „ hexapterus Blkr. {Ikan Laïs poeti) Bandjerm.

50. ,, macronema Blkr. {Ikan LaJis) „

34. „ phaiosoma Blkr. Sambas.

33. Bagrus nemurus CV. {Ikan Singirian katjang) Bandj., Samb.

36. „ Wolffii Blkr. {Ikan Singirian katjang). Bandjerm.

37. Bagroïdes melapterus Blkr. Bandj., Samb.

35. Pangasius macronema Blkr. {Ikan Rios tjoring). Bandjerm.

39. „ rios Blkr. [Ikan Rios tjoring) Bandjerm.

60. Ketengus typus Blkr.

6L Arius borneënsis Blkr. {Ikan Gangoet)

62. Pimelodus borneënsis Blkr.

63. Clarias punctatus CV.

64. „ pentapterus Blkr.

63. „ leiacanthus Blkr.

66. Barhus Hoevenii Blkr.

67. „ kalopterus Blkr. „

68. Systomus truncatus Blkr. „

69. „ melanopterus Blkr. [Barb. melapter. Blkr.) „

70. „ microlepis Blkr. „

71. „ bulu Blkr. {Ikan Boeloe boeloe) „

7%. Capoeta enoplos Blkr.

73. „ microlepis Blkr.

74. Dangila spilurus Blkr.

73. Rohita Easseltii CV.

76. „ vittata CV.

77. „ Scklegelü Blkr.

78. ,, Artedi Blkr.

79. Leuciscus kalochroma Blkr.

80. „ Einthovenii Blkr,

8L „ dusonensis Blkr.

82. 5, uranoscopus Blkr.

Bandjerm.

Sambas.

Bandjerm.

„ , Samb.

Sambas.

Bandjerm.

Sambas.

Bandjerm.

Samb.

Sambas.

Bandj., Samb.

Sambas.

Bandj., Samb.

Bandj., Samb.



/421

S."). Colnlis barhaluloidcR Blkr. Snmbas.

Si. Belonc cnudimacida CV. (ficnn DJolojir/ dJoloiKj). l»aii(JJ(M-m.

83. licmiramijhus hornc'c'nsis \][ki'. [Ilian Dandodanfj). „

SO. Panchax mdanotoplcrihs IJlkr. „

87. Lucioceplmlus pulcher IJIkr. „

88. Aperioptns pictorius Kidiards. Rornoo.

89. Osteoglossum formosu%n M. Sclil. Sariib., Doeson.

90. Noioplerus borneensis Blkr. „

91. ,, maculosus Blkr. „

92. Chipeoïdes borneensis Blkr. Bandj., Samb.

9o. Pellona Grayana CV.? „

9i. „ xanthopterus Blkr. Sambas.

95. Alausa toU CV. ?

96. Engraidis crocodilus Blkr. {Ikan Piring piring) Bandjerm.

97. „ melanochir Blkr. {Ikan Piring piring). ,, , Samb.

98. Codia borneensis Blkr. Bandjerm.

99. Synapturupanoïdes Blkr. [Ikan Lidah). „

iOO. „ ommatura {Solen ommalura Richards). Zee

[van Borneo.

iOI. Achïroïdes melanorhynchos Blkr. (Ikan LidahJ. Bandjerm.

iOS. Plagusia microlepis Blkr. [Ikan Lidah). „

lOo. Ophisurus hypselopterus Blkr. Bandjerm.

104. Muraena hdlata Richards.

105. Tctrabranchus micropJUhalmus Blkr. „

106. Tetraodon potamophilus Blkr. „

107. „ modestus Blkr. „

108. ,, naritus Richards. Sarawak zoet. w.

109. Balistes aculcatus L. Zee van Borneo.

HO. „ rectangulus Bi. Schn. Zee van Borneo.

111. Triacanthus Russeïlii Blkr. Bandjerm.

112. Syngnathus boaja Blkr. ,,

1f3. „ heterosoma Blkr. Sambas.

114. Sphijma Blochii M. H. „

1ÏÖ. Prisiis zysron Blkr. Bandjerm.

116. Pteroplatea micrurus M. H. . ?

117. Amphioxus Belcheri Gray. ?
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Bijkans alle soorten, welke bij voorkeur in zoet water le-

ven, zijn, volgens den tegenwoordigen stand der kennis, tot

den Indischen Archipel beperkt. Uitzonderingen daarop maken

slechts Anahas scandens CV., Osphromenus olfax Comm. en

Ophicephalus striatus Bi.. De andere zoetwatersoorten, welke

ook in gewesten buiten den Indischen Archipel leven, houden

zich evenzeer en zelfs bij voorkeur in zee op, zoo als Platy-

cephalus insidiator BI. , Drepane longimana CV. , Toxotes ja-

cidator CV., Equula ensifera CV. en kunnen zich alzoo hgte-

lijk over uitgestrekte zeeën verbreiden.

Aan de zoete wateren van Borneo , Sumatra en Java zijn

gemeen de volgende visschen:

Anabas scandens CV. , Helostonia Temminckii K. v. H., Tri-

chopus trichopterus CV. , Trichopus striatus Blkr. , Osphrome-

nus olfax Commers. , Ophicephalus striatus Bi., Ophicephalus

lucius K.V.H., Ophicephalus micropeltes K. v. H., Gobius

Jcokius CV. , Bagrus nemurus CV. , liohita Hasseltii CV. en

Tetraödon potamophilus Blkr.

Borneo en Sumatra bezitten:

Ambassis Wolfpii Blkr., Cafopra fasciata Blkr., Polynemus lon-

gifilis CV., Maslacembelus erythrotaenia Blkr., Eleotris uroph-

thalmus Blkr. , Wallago dinema Blkr. , Wallago Leerii Blkr.
^

Silurus hexapterus Blkr., Bagrus Wolffii Blkr., Bagroïdes

melapterus Blkr., Barbus Hoevenü Blkr., Barbus halopterus

Blkr. , Systomus melanopterus Blkr. , Systomus truncatus Blkr.

,

Systomus bulu Blkr., Leuciscus dusonensis Blkr., Leuciscus

uranoscopus Blkr., Coïlia borne'énsis Blkr., Achiroïdes mela-

norhynchos Blkr. , Tetraödon modestus Blkr. en Syngnathus

boaja Blkr. , alle welke soorten op Java nog niet zijn aange-

troffen.

Borneo en Java daarentegen hebben de volgende zoetwater-

soorten met elkander gemeen:

Eleotris melanostigma Blkr. , Philypnoïdes surakartensis Blkr.

,

I{etengus typus Blkr. , Clarias punctatus CV. en Rohita vittata

CV. 2 dezer soorten zijn bovendien meer tot de zeevisschen

dan tot de zoetwatervisschen te rekenen.



DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE.

OSPIÏROMENOÏDEI.

Polyacantlhus Einthovenii Blkr.

Polyacantli. corporc oblongo compresso, aUItudiue
2;J

in ejus longitu-

dinc, latitutline 3 circiter in ejns tütitudinc; capite subacuto, 3-|. in lougi-

tiulinc coi'poris, aeque alto circiter ac longo, poris obsito; oculis posteris

,

diametro 3 et panlo in longitudinc capitis; lineis rostro-frontali declivi-

rectiuscula, rostro-pectorali convexa; rostro ocnlo breviore; squamis lateri-

biis 32 p. m. in serie longitudinali; linea laterali sub pinnae dorsalis spi-

nosae partc posteriore valde deflexa vel subinterrnpta , canda rectluscula

,

pinnis dorsali et anali radiosis angulatis, parte spinosa altioribus; pectora-

libus et caudali obtusis rotundatis; ventralihns (radiis pavtim abruptis);

colore corpore pinnisque profunde viridi ; lateribus macnlis rel striis verti-

calibus brevibus sparsis nigris ; dorso ad mediara basin pinnae dorsalis ra-

diosae macnla rotunda nigra; pinna caudali membrana nigro pnnctulata.

B. G. D. 18/11. P. 1/11. V. 1/5. A. 16/12. C. 16 et lat. brev.

Ilabit. Sambas, Borneo occidentalis, in fluviis.

Longitudo speciminis nnici 5S"'.

Aanm. Het eenige specimen dezer soort, in mijn bezit,

vertegenwoordigt blijkbaar haren jeugdigen leeftijd. Van Po-

lycanthus Hasseltii CV. verschilt zij door platter ligchaam , min-

der bollen kop en door de kleurteekening van zijden, rug en

staartvin; van Pohjacanthiis cupanus CV. door veel talrijker

rugvinstralen; van Polyacanthus chinensis CV. door afwezig-

heid van banden over het ligchaam enz.; van Polyacanthus?

paludosus Wichards. en Polyacanthus? operculan's Kichavds. door

groote verschillen in de getallen der vinstralen, door veel

hooger ligchaam, afwezigheid van zwarte vlek op de operkels

enz.

Ik draag haar op aan mijnen vriend den heer Dr. J. Em-
THOYEN, aan wien ik het beschreven specimen te danken heb.
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Ophicephahis melaso^na Elkr

Ophiceplial. corpore elongato antice subcylindrico latiore quam alto,

postice compresso, altitudine 9 circitev in ejus longitudine; capite 4». in

longitudine corporis , depresso, genis convexo; altitudine capitis ]^in ejus

latitudine; linea rostro-frontali couvexiuscula ; oculis diametro 7 in longi-

tndine capitis, diametris 2 circiter a se invicem distantibus ; maxilla iufe-

riore dentibus pluriscriatis
,
parvis, serie externa autice paulo majoribus,

lateribus dentibus aliquot caniuis conicis curvatis; maxilla superiore, vo-

mere et palato dentibus pluriseriatis parvis, caninis nullis; maxilla supe-

riore post oculitm desinente, 2 et paulo in longitudine capitis; squamis

cycloideis, lateribus 55 p. m. in serie longitudinali ; linea laterali antice

et postice rectiuscula, sub radio 12» pinnae dorsalis deflexa; phinis dorsali

et anali postice angulatis, ceteris rotundatis; pectoralibus ventralibus -multo

longioribus, longitudine capitis partem postocularem aequantibus ; caudali

51- circiter in longitudine corporis; colore toto corpore pinnisque nigro;

capite inferne et pinna anali basi flavo guttatis.

B. 5. D, 1/40 P. 2/14 V. 1/5 A. 1/25 C. 12 vel 14 et lat. breT.

Habit. Sambas, in fluviis.

Lougitudo speciminis unici 230.

Aanm. Deze soort doet zich dadelijk kennen door haar zwart

hgchaam en zwarte vinnen, zeer platten kop enz.

Ophicephahis marulioïdes Blkr.

Ophiceph. corpore elongato , antice cylindrico postice compresso, alti-

tudine 7|. circiter in ejus longitudine; capite prismatico quadrilatero 4 et

paulo in longitudine corporis; altitudine capitis ]|. circiter in ejus longi-

tudine; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; fronte et vertice planis de-

clivibus; oculis diametro 7 circiter in longitudine capitis, diametris 2 fere

a se invicem distantibus; maxilla superiore oculi marginem posteriorem vix

superante, 2i circiter in longitudine capitis, dentibus pluriseriatis parvis cani-

nis nullis; maxilla inferiore dentibus pluriseriatis parvis, lateribus caninoideis

aliquot conicis; vomere palatoque dentibus pluriseriatis parvis, caninis nul-

lis; squamis cycloideis, lateribus 55 p. m. in serie longitudinali; linea

laterali antice rectiuscula, sub radio dorsali 16° valde deflexa, postice

recta; pinnis dorsali et anali postice angulatis; caudali, pectoralibus ven-

ti-alibusque rotundatis, pectoralibus longitudine capitis partem postocu-

larem aequantibus et ventralibus multo longioribus; caudali 5 fere in

longitudine corporis; colore corpore superne A'iridi-nigricante , inferne

antice albo postice viridi
;
pinnis nigricante-viridibus , ventralibus tantum

albescentibus
;
pinna caudali supra basi macula rotunda nigra rubro cincta.

B. 5. D. 1/45. P. 1/17. V. 1/5. A. 1/30. C. 14 et lat. brev.
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Synon. Oji/iirrpJuthis iris CV. J.'uiss. VII ji. 32'J ?

Habit, Siinibi\s, iii (liniis.

Longitudo specimiijis uiiici 270'".

Aanm. Deze soort is na verwant aan Opincepludus innrulitis

Ham. IJucli. met welke zij de oogvorinigc vlek boven aan de

basis der slaartvin gemeen beeft. OpMcephalns inarulius heett

evenwel donkere scbuiuscbe dwarscbe banden over het ligcbaarn

en .de vertikale vinnen, vooral de rtigvin, met witte vlekjes

getcekend en voor de vinstralen de formulen D. üö. A. 3G

(volgens CV^) of D. 52 ad 54 A. 31 ad 35 (volgens Hamilton

Ijuciianan).

De korte opgave in de groote Histoire naturelle des Pois-

sons betrekkelijk Ophicephalus iris, gedaan naar eene Chinesclie

teekening, past nagenoeg geheel op het boven beschreven spe-

cimen , doch is te onvolledig om over de identiteit der soort

ie laten oordeelen.

Ophicephalus rhodotaenia Blkr.

Ophiceph. corpore elongato, auticc depresso latiore qnam alto
,
postice

compresso, altitudine 8 ad 9 in ejus longititdine; capite prismatico qua-

dnlatero, 4 in longitudine corporis; altitudine capitis 1^ circiter in ejus

latitudine; rcgioue opcrculari convexa; linea rostro-frontali convexiuscula

;

oculis diametro 5 in longitudine capitis, diametro li a se invicem dis-

tantibus ; luaxilla superiorc sub oculo desineutc, 2A. circiter in longitudine

capitis; dentibus maxillaribus, vomcrinis et palatiuis pluriseriatis parvis

,

caninis nullis; squamis cycloidcis, lateribus 50 p. m. iu serie longitudi-

nali; linea laterali jDOsticc et antice rectiuscula, sub radio dorsali 12o de-

flexa; pinnis dorsali et auali postice angulatis, pectoralibus caudalique ro-

tundatis
j
pectoralibus capitis parte postoculari paulo et ventralibus multo

longioribus ; caudali 4i. circiter^in longitudine corporis; colore corpore ni-

gricante-fusco , ventre dilutiore; vitta oculo-caudali rubra recta; pinnis,

ventralibus viridescentibus exceptis, nigricautibus , dorsali postice vittis

flavescentibus.

B. 5. D. 1/41. P. 1/13. V. 1/5. A. 1/24. C. 12 et lat. brev.

Habit. Sambas, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 59'".

Aanm. Deze soort is naauw verwant in kleuren en stralen

aan Ophicephalus serpentinus CV. van Siam. Deze laatste soort

heeft den rug zwart, den buik geelachtig en een' slangsgewij-
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ten oogstaartband van eene grijs-blaauwachtige kleur en voorts

als vinstralen D. 44. P. 16. A. 26. De jonge exemplaren van

Ophicephalus marulius Ham. Buch. hebben insgelijks een' oranje-

klem'igen oogstaartband, doch de bovenbeschrevene soort wijkt

daarvan ten duidelijkste af, vermits Ophicephalus marulius van

52 tot 56 rugvin- en van 31 tot 36 aarsvinstralen heeft en bij

de jonge specimina ook het zwarte oog aan de basis der staart-

vin reeds zigtbaar is.

GOBIOIDEI.

Gohius Hoevenii Blkr.

Gob. corpore elongato, antice cylindrico postice compresso, altitudine

5 et paulo in ejus longitudine; capite obtuso convexo 4|. in longitudine

corporis; latitudine capitis 1^, altitudine 1^ circiter in ejus longitudine;

oculis diametro 3i circiter in longitudine capitis, diametro 1 circiter a se

invicem distantibus , maxima parte in auteriore capitis dimidio sitis ; ver-

tice squamoso; rostro obtuso convexo oculo non longiore ; rictu vix obli-

quo sub oculo desinente ; maxillis aequalibus dentibus pluriseriatis parvis,

caninis nullis; squamis maguis lateribus 30 p. m. in serie longitudinali;

appendice anali conica acuta
;
pinnis dorsalibus corpore- humilioribus ,

1°

rotundata, 2' 1" altiore angulata; pectoralibus acutiuscule rotuudatis 4|.

,

ventralibus 6 in longitudine corporis; anali dorsali radiosa vix liumiliore,

angulata; caudali rotundata obtusa 4 in longitudine corporis; corpore ni-

gro et viridi profundiore variegato; pinnis dorsali spinosa basi nigra

(postice praesertim), medio vitta longitudinali margaritacea, apicem ver-

sus viridi; dorsali radiosa viridi, membrana inter singülos radios basi ma-

cula fusca; pinnis ceteris profunde viridibus.

B. 4. D. 6. 1/7 vel 1/8. P. 16. V. 1/5. A. 1/7 vel 1/8. C. 28 (later,

brev. inclusis).

Habit. Sambas, in fluviis.
*

Longitudo speciminis uniei 46"'.

Aanm. Verwant aan Gohius poicilosoma Blkr. doch daarvan

onderscheiden doordien de zwartachtige vlekken des ligchaams

allen met elkander vereenigd en de vinnen anders geteekend

zijn, terwijl bovendien de kop aanmerkelijk grooter is en on-

geveer 10 schubben meer op eene overlangsche rei gaan.

Ook Gobius interstinctus Richards. van de noordwestkust

van Nieuw Holland heeft veel van de beschrevene species, vooral
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wal de gedaante Ijelicft, doch de kleinen van lij^cliaarn en ^nl-

nen en de vinstralen zijn er andeis, de eerste rugvin liooger,

do buikvin langer, enz.

SILUROIDEI.

Wallaf/o Lecrii Blkr.

Wallag. corpore clongato compresso, altitudinc 5 circitcr in cjiis longi-

Itnline;- capito valde depresso acuto
4.J3

circitcr in longitudinc corporis;

altitudinc et latitudino capitis ]-•- circitcr in cjus longitudinc; oculis sub-

postcris , diametro 8 ad 9 in longitudinc capitis , diamctris 4 ad 5 a se

invicein distantibus; linea rostro-frontali coneava; maxillis dcntibus plu-

riscriatis non sagittatis , sericbus internis mobilibus longioribus ; maxilla

inferiorc supcriorc longiore; rietu sub oeuli marginc anteriorc dcsincntc;

dcntibus palatinis valde conspicuis, gracilibus, pluriseriatis, in thurmas 2

oblongas distantes collocatis; cirris 2 supramaxillaribus pinnam analem

attingentibus; pinna dorsali brevissima coi-pore minus duplo humiliore; pec-

toralibus obtusis capite brevioribus, spina non denticulata; ventralibus pec-

toralibus duplo ferc brevioribus; anali longissima basi caudalis subcon-

tigua; caudali profundc incisa lobis acutis 7 circitcr iu longitudinc cor-

poris; colore corpore viridi-fuscescente vel nigricante-fusco ; latcribus basi

que pinnac aualis flavescente nebulatis vel maculis irregularibus flavcs-

ccntibus; piunis omnibus violascentibus.

B. 16 vel 17. D. 1/4. P. 1/15. A. 67 ad 73. C. IS et lat. brev.

Habit. Sambas et Palembang , in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 225'" et 230'".

Aanm. Ik ontving deze soort bijkans gelijktijding van Sam-

bas en van Palembang, van de laatstgenoemde plaats door den

wetenschappelijken zin en welwillendheid van mijnen vriend

en ambtgenoot, den heer M. J. van Leer. De heer van Leer

heeft mij eene uitmuntend gekonserveerde verzameling van ri-

viervisschen van Palembang toegezonden, met welker beschrij-

ving en afbeelding ik mij tegenwoordig onledig houd en waar-

omtrent ik binnen kort nader hoop te berigten.

Wallago Leerii is de tweede soort van Wallago met twee

voeldraden, mij tot nog toe bekend geworden. De eerste dezer

soorten , welke ik Wallago dinema heb genoemd en in de

rivier van Bandjennassing leeft, wijkt in zeer talrijke opzigten

van Wallago Leerii af, zooals blijken kan uit de vergelijking
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van hare beschrijving, opgenomen in mijne Vierde Bijdrage tot

de kennis der Ichthyologische fauna van Borneo.

Silurus phaiosoina Blkr.

Silur. corpore elongato compresso, altitudine 8 in ejus longitudiue

;

capite obtusiiisculo 7 circiterin longitudine corporis; altitudine capitis IA,

latitudine 1|- circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali convexius-

cula; oculis superis diametro 7 circiter in longitudine capitis, diametris

3 circiter a se invicem distantibus; maxillis acqualibus, dentibus pluriseri-

atis parvis ; rictu parum obliquo sub oculo desinente ; dentibus palatiuis

parvis in vittam dentibus intermaxillaribus parallelam dispositis; cirris 4

initium pinnae analis multo siiperantibus , supramaxillaribus inframaxilla-

ribus longioribus; pinna dorsali brevissima corpore liumiliore; pinnis pec-

toralibus longitudine caput subaequantibus, spiua non dentata; ventrali-

bus pectoralibus duplo fere brevioribus; anali longissinia cum caudali uni-

ta; caudali biloba lobis acutis, superiore multo longiore 4 circiter in lon-

gitudine corporis; colore corpore pinnisque toto fusco.

B. 12. D. 4. P. 1/8. V. 1/5. A. 53. C. 14.

Ilabit. Sambas , in fluviis.

Longitudo speciniinis unici 82'"'.

Aanm, Van de tah'ijke thans reeds bekende soorten van

Silurus Iaat zich de boven beschrevene gemakkelijk onderschei-

den door hare 4 lange voeldraden, stompen kop, boven de

bekspleet geplaatste oogen, ontwikkelde rugvin, bruine kleur

des ligchaams enz.

Silurus lais Blkr.

Silur. corpore oblongo compresso, altitudine 4|. in ejus longitudine;

capite obtuso depresso 7 fere in longitudine corporis; altitudine capitis 1^,

latitudine li circiter in ejus longitudine; linea rostro-dorsali initio dorso

conca'va; oculis posteris diametro 2i. fere in longitudine cai^itis, diametro

1^ circiter a se invicem distantibus; rostro oculo breviore; maxillis den-

tibus pluriseriatis aequalibus, inferiore superiore pjaixlo breviore; dentibus

vomerinis parvis in vittam gracilem dentibus intermaxillaribus parallelam

dispositis ; cirris 2 supramaxillaribus 2m tertiam partem pinnae analis at-

tingentibus, inframaxillaribus nullis; pinna dorsali filo unico brevi; pec-

toralibus obtusiusculis capite multo longioribus, spina ossea capite vix

breviore non denticulata; ventralibus pectoralibus plus quadruplo brevio-

ribus; anali longissinra a caudali intervallo brevi separata; caudali pro-

fuude iucisa, lobis acutis superiore vix longiore 6 et paulo in longitudine
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corporisj colorc corpoic viridi; piuiiis pcctoralibus et anali mcnibrana ni-

gvo arcnata; pinnis cctcris liyalino-vliitlcscciitibus.

B. 9. D. 1 (filum brcv.) P. 1/11. V. 6. A. 66. C. 17 et lat. brev.

Habit. Sambtis, in fluviis.

Longitndo spccimiuis uuici 125'".

Aanm. Deze soort is het naaste verwant aan Süurus bicirr-

his CV. doch onderscheidt er zich van door betrekkehjk groo-

teren kop, langere voeldradcn, die bij Siluriis hicirrhis CV.

slechts de voorste stralen der aarsvin bereiken, en aanmerke-

lijk andere getallen der vinstraleti, welke bij Siltirus bicirrhis

CV. zijn ï= B. 11. P. 1/12. V. l/G. A. 53 ad 56.

Süurus phalacronotus Blkr.

Silur. corpoi'c elongato compresso, altitudine 5|. in ejus longitudine ,- ca-

pite acuto, depresso, 6 fere in longitudine corporis; altitudine et latitudine

capitis 1|. cii-citcr in ejus longitudine; oculis postero-inferis^ diametro 4

circiter in longitudine capitis, diametris 2 circiter a se invicem distantibus ,-

linea rostro-frontali concava; maxillis dentibus pluriseriatis acutis curvatis;

dcntibus vomerinis maxillaribus brevioribus, in Tittani dentibus intcrmaxil-

laribus parallelam dispositis; maxilla inferiore ante superiorem prominente;

cirris 2 supramaxillaribus gracilibus oculum vix attingentibus, inframaxil-

laribus nullis; pinna dorsali nulla conspicua; pinnis pectoralibus longitu-

dine caput subaequautibus , spina ossea capitis parte postoculari longiore,

postice denticulata; ventralibus pectoralibus triplo fere brevioribus; anali

longissima caudali contigua; caudali profunde incisa lobis acutis subaequa-

libus 10 circiter in longitudine corporis; colore corporc supcrue pinnisque

viridi , corpore inferne agenteo.

B. 15. D. O. P. 1/14. V. 1/8. A. 92. C. 19.

Habit. Sambas, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 220'".

Aanm. Deze soort is de derde mij bekend gewordene van

Süurus, welke volstrekt geene rugvin bezit.

De twee andere rugvinlooze soorten zijn Siliirus hexapterus

Blkr. en Süiiriis apogon Blkr. Alle drie zijn van Borneo en

Süurus hexapterus ontving ik dezer dagen ook van Sumatray

waar zij in de rivier Moessi bij Palembang gevangen werd.

Süurus phalacronotus is gemakkelijk te onderkennen van Süu-

rus apogon door de aanweziggeid van twee bovenkaaksdraden

en van Süurus hexapterus doordien de bovenkaaksdraden het

II. 28.
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oog naauwelijks bereiken, de kop aanmerkelijk grooter is en

door aanmerkelijk verschillende getallen der vinstralen , welke

bij Siiuruif hexapterus zijn: B. 12. P. 1/16. V. 1/7. A. 76.

Pimelodus horne'ènsis Blkr.

Pimelod. corpore elongato compresso, altitudine 5 circiter in ejus lon-

gitudine ; capite acuto , 5 fere iu longitudine corporis ; altitudine capitis

1^ circiter, latitudine ]|. circiter in ejus longitudine usque ad apicem oper-

cularem; linea rostro-dorsali convexa; oculis diametro 8 circiter in longi-

tudine capitis 5 scuto capitis cristaque interparietali granulosis; crista in-

terparietali basi fere aeque lata ac longa, apice emarginata, os interspi-

nosum parvum granulosuni attingente; cirris 6, supramaxillaribus os hu-

merale fere attingentibus, inframaxillaribus externis inframaxillaribus in-

ternis longioribus, ajjerturam branchialem fere attingentibus ; maxilla su-

periore iuferiore longiorej rictu latitudine capite triplo circiter breviore;

pinnis radio producto nullo, dorsali radiosa acuta non emarginata spina

serrata corpore vix hiimiliore, dorsali adiposa oblonga rotundata anali vix

vel non breviore; pectoralibus capite paulo brevioribus, spina serrata spi-

na dorsali non yel vix breviore; ventralibus rotundatis pectoralibus bre-

vioribus; anali obtusangula , longiore quam alta; caudali profunde excisa

lobis acutis , superiore 5 circiter in longitudine corporis; vesica natatoria;

colore corpore superue plumbeo inferne albo; pinnis viridescentibus , dor-

sali radiosa apicem versus nigra.

B. 5. D. 1/7. P. 1/9. V. 1/5. A. 5/15. G. 15 vel 17 et lat. brev.

Habit. Sambas, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 110'".

Aanm. Deze soort is in habitus vrij na verwant aan Pime-

lodus Blochii CV. , doch deze laatste heeft alle zes voeldraden

zeer lang, 8 kieuwstralen , andere kleuren enz.

Clarias leiacanthus Blkr.

Clar. corpore elongato antice cylindrico, postice compresso, altitudine

8 in ejus longitudine; capite depresso 5 fere in longitudine corporis; la-

titudine capitis li, altitudine 2|- circiter in ejus longitudine; impressioni-

bus frontali et occipitali distantibus, ovalibus, frontali occipitali majore;

oculis diametro 12 circiter iu longitudine capitis; cirris nasalibus et in-

franiaxillaribus internis basin pectoralium attingentibus , supramaxillaribus

pectorales paulo superantibus , inframaxillaribus externis apicem pectora-

lium fere attingentibus; osse iucerparietali late apice rotundato; pinnis

dorsali, caudali et anali contiguis basi vix unitis
,

postice rotundatis,

caudali 6§. circiter in longitudine corporis, dorsali membraua tenui invo-
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luta, radiia conspicuis; pectoralibns vcntralibusquo rotundatis
j
pectoralibus

spina ossea non dentata capite paulo plus duplo breviore; ventralibus pec-

toralibus minus duplo brevioribus analcm attingentibusj colore corpore,

cirris pinnisque nigro , vcntrc tantum griseo.

B. 9. D. 78 + C. 19. + A. 70 = D. C. A. = 1G7. P. 1/9. V. 1/5.

ïïabit. Sambas, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 160'".

Aanm. Deze soort toont den overgang aan tussclien de spe-

cies van Clarias met geheel vcrcenigde en die met geheel van

elkander afgezonderde vertilcalo vinnen. In habitus heeft zij

het meest van Clarias punctatus CV. doch wijkt daarvan af

doordien bij Clarias punctatus de vertikale vinnen geheel van

elkander afgescheiden zijn, de borstvindoorn getand is, de

kleuren anders en de vinstralen veel minder talrijk zijn.

Bij Clarias mdaderma BIkr. zijn de vertikale vinnen insge-

lijks volkomen van elkander gescheiden en is de borstvindoorn

aan de voorste vlakte met groote tanden gewapend. Bij Cla-

rias pulicaris Ilichards. is slechts de aarsvin aan de basis met

de staartvin vergroeid en de kop grooter, doch de getallen der

vinstralen zie ik er niet van opgegeven. Met uitzondering van

Clarias Nieuhofii CV. en Clarias pentapterus Blkr. heeft Cla-

rias leiacanthus Blkr. de talrijkste aarsvinstralen van alle be-

kende species van dit geslacht.

CIJPRINOÏDEI.

Capoeta enoplos Blkr.

Capoet. corpore oblonge compresso, altitudine 4 fere in ejus longitudi-

ne, latitudine 2|. in ejus altitudine; capite acuto 42. in longitudine cor-

poris; altitudine capitis 1|., latitudine 2 circiter in ejus longitudine; ocu-

lis diametro 3 in longitudine- capitis, diametro 1 fere a se inyicem distan-

tibus; rostro acuto oculo non breviore; maxilla superiore inferiore longi-

ore , verticaliter deorsum valde protractili , ante oculum desinente; cirris

gracilibus oculum non attingentibus ; labiis carnosis ; dentibus pharyngeali-

bus triseriatis , serie externa 5 uncinatis ; osse scapulari trigono apice a-

cutiuscule rotundato; linea rostro-dorsali vertice declivi rectiuscula; dorso

angulato elevato ; linea ventrali parum curvata ; linea laterali recta, lineam

rostro-caudalem non attingente; squamis parte libera longitudinaliter stri-

atis, lateribus 38 p. m. in serie longitudinali , 12 circiter in serie rerti-
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cali
;
pinna dorsali supra mediam basin ventralium incipiente , acuta

,

paulo emarginata, corpore vix humiliore, spina valde crassa postice valde

dentataj pinnis pectoralibus acutis capite breTÏoribus sed ventrales attin-

gentibus; ventralibus acutiusculis pectoralibus non brevioribus; anali acu-

ta, vix emarginata, coi'pore multo humiliore j caudali profunde excisa lo-

bis acutiusculis 4 et paulo in longitudine corporis; colore corpore superne

viridi , inferno argenteo
;
genis striis verticalibus numerosis fuscescentibus

;

macula humerali et caudali nigra , macula caudali bumerali multo ma-

jore, rotanda; squamis lateribus singulis macula trigona nigra; pinnis pec-

toralibus viridibus , ceteris radüs rubris.

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 1/18. V. 1/9. A. 3/5 vel 3/6. C. 19 et lat. brev,

Habit. Sambas, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 198'".

Aanm. Ik bezit thans 5 soorten van Capoeta van den In-

dischen Archipel met getanden rugvindoorn, t. w. Capoeta mi~

crolepis BIkr. en Capoeta enoplos van Borneo , Capoeta sia~

ja Blkr. en Capoeta ampalong Blkr. van Sumatra en Capoeta

macrolepidota CV. Bij laatstgenoemde soort zijn de tandjes

echter zeer klein en soms naauwelijks waarneembaar. De overige

soorten heb ik beschreven in eene ter perse te leggen verhan-

deling over de Cyprino'iden van den Indischen Archipel, Ca-

poeta enoplos laat zich gemakkelijk onderkennen van Capoeta

microlepis door de groote schubben , van Capoeta siaja door

zijne zwarte schouder- en staartvlek en roode vinstralen enz.

en van Capoeta ampalong door talrijker schubben op eene

overlangsche lijn en doordien bij laatstgenoemde soort de twee

groote zwarte zijvlekken geplaatst zijn boven de buik— en

aarsvinnen.

Rohita Schlegelii Blkr.

Rohit. corpore oblongo compresso, altitudine 3|. in ejus longitudine, la-

titudine 2 et paulo in ejus altitudine ; capite acuto 5 in longitudine cor-

poris; altitudine capitis 1^, latitudine If circiter in ejus altitudine; linea

rostro-dorsali vertice declivi-recta, rostro concava; linea rostro-mentali ore

clauso concava; oculis diametro S|. in longitudine capitis, diametris 2 a se

invicem distantibus ; rostro oculo longiore , acuto , laevi , poris conspicuis

nullis, vix ante os prominente; maxilla superiore inferiore longiore ante

oculum desinente ; labiis carnosis papillatis, inferiore lobum latum rotun-

datum efficiënte; cirris labialibus maxillaribus longioribus, oculum attin-
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gcntibus; dcntibus pliaryngcalibus triseviatis, apicc nigris , scric cxtcrna

conicis non uncinatisj osse scapulari obtuso rotundato lineam rostro-cauda-

lem vix attingcntc; sijiiarnis parte libera longitudinaliter striatis, lateribus

35 p. m. in scric longitudiaali, 13 p. m. in scric verticalij pinna dorsali

ante pinnas vcntrales incipientc, longitudinc 4} ferc in longitudinc cor-

poris, altitudinc capitis longitudincm paulo supcrante, corpore humiliore ,

vix cmarginata, auticc acuta; pectoralibus et ventralibus acutis, ventralibus

pectoralibus paulo longioribiis sed capite brevioribas, pectoralibus ventrales

non' attingentibus; anali acuta non emarginata, doi'sali humiliore; caudali

lobis acutis 4 fere in longitudine corporis; colore corpore superne viridi

inferno argcnteo, viridi marginibus squamarum liberis profundiore; pin-

nis, dorsali viridi-nigricante, caudali et anali viridibus, pectoralibus et ven-

tralibus viridi-flavescentibus.

B. 3. D. 4/13 vel 4/14 P. 1/14. V. 1/8. A. 3/5 vel 3/6. C. 19 et lat. brev.

Habit. Bandjermassing, in fluviis.

Longitudo speciminis nnici 120'".

Aanm. De bepaling der talrijke soorten van Roliita van

den Indischen Archipel is in het algemeen niet gemakkelijk. Ik

bezit thans 13 soorten van dit geslacht, welke zich in twee

groepen laten plaatsen, naarmate de snuit groote zigtbare po-

riën heeft of niet. Deze soorten zijn allen beschreven en af-

gebeeld in mijne uitvoerige verhandeling over de Nederlandsch

Indische Karpers, welker publikatie nog in den loop dezes jaars

zal beginnen, indien tegen het lithographiëren mijner talrijke

afbeeldingen geene te groote hinderpalen blijven bestaan. Ro-

Mta SchlegeUi, dus genoemd ter eere van den uitstekenden her-

petoloog den heer H. Scqlegel, hield ik vroeger voor identisch

met Rohita Easseltii CV. doch een later naauwkeuriger onder-

zoek heeft mij haar als eene eigene soort doen onderkennen.

Het noodzakelijke van de uitvoerigheid der diagnostische be-

schrijvingen van de Cyprinoïden in het algemeen, behoeft des-

kundigen niet aangetoond te worden, doch die noodzakelijkheid

wordt te grooter, wanneer men tot eigene verzameling beperkt

is en de diagnosen moet stellen, zonder specimina van andere

streken der aarde te kunnen vergelijken. De beschrijvingen

der soorten van Rohita in de groote Histoire des Poissons la-

ten in het algemeen veel te wenschen over, vallende het dikwijls

moeijelijk daarnaar de species te bepalen.
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Rohita Artedii Blkr.

Rohit. corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad 3|. in ejus longitu-

dine, latitudine 2|. circiter in ejus altitudine; capite acuto 5i ad 5|- in

longitudine corporis; altitudine capitis li, latitudine 1|- in ejus longitu-

dine; linea rostro-dorsali decÜTi recta; linea rostro-mentali ore clauso

concava; oculis diametro 3 in longitudine capitis, diametro 14- fere a se

invicem distantibus ; rostro oculo vix a'cI non longiore, acuto, non convexo,

laevi ,
poris nullis conspicuis, vix ante os prominente; maxilla superiore

inferiore vix longiore ante oculum desinente ; labiis parum carnosis papil-

lis parvis, inferiore lobum rotundatum efficiënte; cirris labialibus maxil-

laribus paulo longioribus, oculum attingentibus; dentibus pharyngealibus

triseriatis, serie externa conicis non uncinatis; osse scapulari obtusangulo,

angulo rotundato ; linea laterali rectiuscula , lineam rostro-cai;dalem vix

attingente; squamis parte libera longitudinaliter striatis, lateribus 35 p. m.

in serie longitudinali, 12 p. m. in serie Terticali; pinna dorsali ante pin-

nas ventrales incipiente, longitudine 3^ ad 3|- in longitudine corporis

,

altitudine capitis longitudinem tIx superante, corpore Lumiliore, non emar-

ginata , antice acuta; pectoralibus et Tentralibus longitudine aequalibus,

capite paulo brevioribus, acutis, pectoralibus ventrales non attingentibus;

anali acuta, non emarginata, dorsali paulo humiliore; caudali lobis acu-

tis, superiore 3^ circiter in longitudine corporis; colore corpore superne

viridi inferne argenteo
;
pinnis pectoralibus viridibus , cet.eris rubris.

B. 3. D. 4/17 vel 4/18. P. 1/13. V. 1/8. A. 3/5 vel 3/6. C. 19 et lat. brev.

Habit. Sambas, in fluviis.

Longitudo 2 speciminum 112'" et 125'".

Aanm. Deze soort is na verwant aan Rohita Schlegelii Blkr.

en Rohita HasseUii CV. doch onderscheidt er zich voldoende

van door meer spitsen en smallen kop, regte snuit-kruinlyn

,

andere getallen der vinstralen, langere rugvin enz. enz. Mijne

beide specimina bevinden zich in een' gebrekkigen toestand van

bewaring, doch de karakters en kleuren zijn genoegzaam be-

houden gebleven. Ik wijd deze soort toe aan de nagedachte-

nis van Petuüs Artedi, die in zijnen tijd veel heeft bijgedra-

gen tot eene betere kennis der visschen.

Leuciscus Einthovenii Blkr.

Leucisc. corpore oblongo-compresso, altitirdine 4|. circiter in ejus longi-

tudine, latitudine 2 fere in ejus altitudine; capite acuto 5 in longitudine

corporis; altitudine capitis If-, latitudine If circiter in ejus longitudine;
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oculis diametro 3 circitcr in longltudine capitis, diametro ]| circiter a se

iuvieem distantilnis; linea rostro-frontali declivi rcctiusculaj rostro acuto,

oculo breviorej maxilla supcriorc iiiferiorc brcviorc, ante oculum desincnte .

maxilla inferiore non uncinata, valde adscendcnte ; rictu valde obliquoj

dcntibus pharyngcalibus biscriatis, acutis, uncinatis ; ossc scapulari triangu-

lari, obtuso, rotundato; vcntre dorso convexiorc; linea laterali valde cur-

vata, lineae vcntrali valde approximata caequo subparallela , basin pinnae

caudalis attiiigcnte ; squamis parte libera et basali radiatim striatis striis

parum couspicuis; squamis lateribus 28 p. m. in serie longitudiriali, 6 p-

m. in serie vcrticali; pinna dorsali pinnas ventrales intcr et analem sita,

brevi, corpore luimiliore, acutiuscula, non cmarginata; pinnis pcctoralibus

et vcntralibus acutis, pectoralibus longitudine caput acquantibus ventrali-

bus longioribusj anali (radiis partim abrnptis); caudali profimde excisa

lobis aeutis 4^ circiter in longitudine corporis; colore corpore superne

fuscescen,te inferne flavescente-rubro; fascia oculo-caudali nigricante-coeru-

lea postice et antice lineam lateralem attingente
;
pinnis rubris.

B. 3, D. 2/6 vel 2/7. P. 1/12. V. 1/8. A. 2/6 vel 2/7. C. 17 vel 19 et

lat. brev.

Habit. Sambas, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 58"'.

Aanm. Deze soort heeft het meeste van eene soort, door

KuHL en Van Hasselt op Java ontdekt en nog onbeschreven

,

welke zij Leuciscus lateristriatus noemden. De Indische Ar-

chipel hezittahijke soorten, tot deze groep behoorende, en mijne

verzamehng bevat er reeds 6 van, welke allen beschreven zijn

in mijne aangehaalde verhandeling over de Cyprinoïclen. Leu-

ciscus daniconiusj. M&c CL [Cypnnus daniconius Ham. Buch.) heeft

insgelijks veel van Leuciscus Einthovenii en heeft evenzoo een'

zwartachtigen oogstaartband , doch het ligchaam is er hooger,

de kop stomper en grooter, de onderkaak korter, de zijlijn

regt enz.

Cohitis harhatuloïdes Blkr.

Cobit. corpore elongato compresso , altitudine 7 fere in ejus longitu-

dine, latitudine 1|- circiter in ejus altitudine; capite acuto 5|. circiter in

longitudine coporis; altitudine capitis IA in ejus longitudine; oculis dia-

metro 5 circiter in longitudine capitis, in medio capitis sitis, lineae fron-

tali valde approximatis ; rostro acuto convexe ; spinis suborbitalibus utro-

que latere 2, sub oculi raargine anteriore vel vix ante oculum sitis, spina

posteriore anteriore majore; cirris 6? brevibus; dentibus pbaryngealibvis
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? linea dorsali liuea ventrali convcxiorej squamis oculo nudo

Tix conspicuis; pinna dorsali dimidio anteriore v entralibiis opposita, ob-

tusa, rotundata, corpore paulo humiliore; pinnis pectoralibus acutis, capi-

te vix brevioribns ; Tcntralibus pectoralibus brevioribusj anali obtusa ro-

tundata corpore humiliore ; caudali integra, margine posteriore convexius-

cula 5 in longitudine corporis; corpore fusco, fusco profundiore punctu-

lato; pinnis viridibus, radiis dense vel pare e fusco punctulatis; caudali

supra basi macula majore nigra annulo rubesceute cincta.

B. 3, D. 2/7 vel 2/8. P. 1/6 vel 1/7. V. 1/6, A. 2/5 vel 2/6. C. 15 et

lat. brev.

Habit. Sambas, in flixviis.

Longitudo speciminis iinici 46'".

Aanm. Deze soort is verwant aan Cohitis barbatida L.

doch heeft een' meer spitsen en smallen kop, lagere rugvin,

kortere voeldraden, de staartvin ligt uitgerand enz. Bij het

onderzoek der voeldraden van mijn eenig specimen bleken de

lippen zoo ligt verscheurbaar te zijn, dat ik niet met zekerheid

kan aangeven of er zes dan wel acht cirri aanwezig zijn.

HIJODONTES.

Osteoglossum formosum M Sclil. Verh. Nat. Gesch. N.

Overz. Bez. Zool. Visscli. pi. 1. o

Osteogl. corpore subelongato compresso, altitudine 5 fere in ejus longi-

tudine, latitudine 2 in ejus altitudine 5 capite acuto A\ circiter in longi-

tudine corporis; altitudine capitis \\ circiter, latitudine 2|- circiter in ejus

longitudine; ociüis diametro 4|. circiter in longitudine capitis; maxilla su-

periore inferiore breviore, li in longitudine capitis; dentibus maxillaribus,

lingualibus, vomerinis et lingualibus conicis, brevibus, acutis, vomerinis ce-

teris paulo majoribus ; dentibus pterygoideis lateralibus conicis, internis gra-

nulosis; rictu valde obliqiio post oculum desinente; rostro acuto oculo vix bre-

viore; linea rostro-frontali concaviuscula ; cirris inframaxillaribus brevissi-

mis, oculo plus triplo brevioribus ; vertice squamis 3, squama media late-

ralibus minore; fronte granulosa; dorso crasso lateraliter rotundato; ven-

tre cultrato; linea ventrali linea dorsali convexiore; squamis reticulatis,

marginibus glabris, lateribus 24 in serie longitudinali ; linea laterali a ver-

tice usque ad squamam septimam valde descendente, postice rectiuscula;

pinnis verticalibus basi squamosis, rotundatis; dorsali posticae parti pinnae

analis opposita, longitudine 1|^ fere in longitudine pinnae analis sed anali

non humiliore; pectoralibus et ventralibus acutis; pectoralibus anali longi-

oribus; ventralibus pectoralibus paulo plus duplo brevioribns; anali 4 et
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paulo, caiidali O in longilucline corpoiis; colorc corpore viridi ventie ar-

genteo; pinuis omnibus radiis aurantiacis vel fuscescentibus.

B. 15. D. 7/13. P. 1/6. V. 1/4. A. 3/24. C. 14 et lat. brev.

Synon. OsIcogJos'ic élégant CV. Poiss. XIX p. 210.

Tangalasa Iiuli';'. Koewala pattai , Boineo anstro-orientalis.

Habit. Samb.is, iu fluviis.

Longitudo speciminis unici 222'".

Aanm. Bij OstcogJossiim formosum M. Schl. van de meren

langs de Doesson.rivier in Zuidoostelijk Borneo gaat de hoogte

des ligchaams 4 maal in zijne lengte, zijne dikte 2^ maal in

zijne hoogte, zijn de kindraden ongeveer zoo lang als de snuit,

heeft de rugvin 18 stralen, waarvan slechts de 3 eersten on-

verdeeld zouden zijn en gaat de staartvin met den vrijen lap

des staarts te zamen 5 maal in de lengte des ligchaams, ter-

wijl deze deelen bij mijn specimen slechts 4| maal in die leng-

te gaan. Deze verschillen, welke gedeeltelijk althans, als leef-

tijdsverschillen kunnen aangemerkt worden , schijnen mij niet

toe regt te geven, om mijn specimen van Sambas als eene af-

zonderlijke soort te beschouwen.

NOTOPTERÏ.

Notopteriis horneënsis BIkr.

Notopt. corpore oblongo compresso , altitudine 4 et paulo in ejus longi-

tndine, latitudine 4 circiter in ejus altitudine; capite acuto, longiore quam

alto, 4| circiter in longitudine corporis; linea rostro-dorsali vertice valde

concava; altitudine capitis supra medium oculum 2|. ad 2^ in ejus longi-

tudine; oculis diametro 5 fere in longitudine capitis, 3 fere in capitis parte

postoculari; osse suborbitali antice sub oculo oculo plus duplo humiliore;

rostro rotundato longitudine oculum aequante; maxilla superioi'e sub ocu-

li parte posteriore desinente; dentibus lingualibus 2 dentibus sequentibus

multo longioribus, curvatis; praeoperculo oculo minus duplo latiore

,

angulo rotundato, squamis parvis in series 12 p. m. verticales disposi-

tis; fossa mucosa temporali qiiadruplo longiore quam lata; dorso ele-

vato rotundato ; linea ventrali-caudali obtusangula; ventre dentibus utro-

que latere 37 p. m. serrato ; squamis cycloideis parte basali longitudina-

liter striatis, lateribus 200 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali ob-

longa apice acutiuscule rotundata, postice in anteriore dimidio corporis

sita, altitudine 1^ in longitudine capitis; pinnis pectoralibus obtusis, I|.

in capitis longitudine, radium analem 10"" circiter attingentibus; ventrali-

II. 29
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bus basi unltis , oculo plus dnplo breviovibus; anali radiis longissimis

2|- circiter in longitudine capitis ; caudali (partim abrupta); colore cor-

pore pinnisque griseo-fusco , iiiferne nitido avgenteo intermixto.

B. 8 D. 2/8. P. 1/16. V. 5? A. 124 p. m. C. 12.

Habit. SainbaSj iu fluviis.

Longitudo spcciminis vinici 233"'.

Aanm. Ik ken thans 5 soorten van Notopterus van den In-

dischen Archipel. Notopterus Bontianus CV. en Notopterus la-

pis Blkr. , beiden van Java, beschreef ik reeds in mijne Bij-

drage tot de kennis der Chirocentroidei, Lutodeiri, Butirini,

Elopes, Notopteri, Salmones, Echeneoïdei en Ophidini van den

Socnda-Molukschen Archipel (Yerh. Batav. Genootsch. Vol XXIV).

Notopterus borneensis staat in verwantschap tusschen die beide

soorten in doch het naaste bij Notopterus lopis , waarvan zij

zich echter onderscheidt door minder hol profiel, stomperen

en hoogeren kop, kortere praeoperkels en kortere slaapgroe-

ven, minder tah'ijke buikkieltanden enz. — Behalve deze ontving

ik nog eene tweede soort van Sambas, hieronder als Notopterus

maculosus beschreven, terwijl ik aan mijn' ambtgenoot, den

heer J. M. van Leer te Palembang, eene vijfde soort te danken

heb , welke het midden houdt tusschen Notopterus lopis Blkr.

ea Notopterus Buchanani CV. en nog het meeste heeft van

laatstgenoemde zeer hoogruggige soort, doch hare staartvlek-

ken mist en daarentegen eene groote zwarte okselvlek bezit.

Notopterus maculosus Blkr.

jSTotopter. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longi-

tudine, latitudine A^ circiter in ejus longitudine; capite acuto, longiore

quam alto, 4|. circiter in longitudine corporis; linea rostro-dorsali vertice

leviter concava; altitudine capitis supra medium oculum 2|- circiter in ejus

longitudine; oculis diametro 4^. circiter in longitudine capitis, 2.| circiter

in capitis parte postoculari, 1-|. in latitudine praeoperculi; osse suborbitali

antice sub oculo oculo plus duplo bumiliore; rostro rotundato oculo vix bre-

Tiore; masilla superiore sub oculi parte posteriore desinente; dentibus lin-

gualibus anticis sequentibus longioribus, curvatis; praeoperculo angulo ro-

tundato, squamis parvis in series 15 p. m. yerticales dispositis; fossa mu-

cosa temporali minus quadruplo longiore quam lata; dorso elevato rotun-

' dato ; linea ventrali-caudali obtusangula ; ventre utroque latere dentibus 42

p. m. serrato; squamis cycloideis, parte basali longitudinaliter striatis, Ia-
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teribus 220 ]>. ni. in serie lo))gitutlinali; pinna dorsali oblonga, jiosticc in

anteriorc diiuidio curporis sita, altitudinc 1^ ad ]J in longitudinc capi-

lis; piniiis pcctoralibus obtusis IJ. circiter in longitudinc capitis, radiuni

analcm lOm circiter attingcntibvis; vcntralibus basi unitis, oculo plus triplo

brcvioribus; anali radiis longissimis capite plus duplo brevioribus; cau-

dali .... (radiis partim abruptis) ; colore corpore superne griseo infcrne

argenteo; piunis, dorsali viridi-nigricante , ceteris griseis; pinna anali la-

tcribusque et cauda infcrne maciilis numerosis fuscis rotundis.

E.S. D. 2/8. r. 1/15. V. 4 vel 5. A. 125. C. 12.

Ilabit. 'Sarabas, in fluviis.

Longitudo speciminis unici 216'".

Aanin. Ook deze soort houdt liet midden tussclien Noto-

plerus Bontumus CV. en Notopterus lopis Blkr. De talrijke

bruine vlekken op aarsvin en staart doen haar bij den eersten

oogopslag herkennen. De physiognomie van den kop heeft het

meeste, meer ook dan die van Notopterus horneensis, van die

van Notopterus Bontianus, doch in tali'ijkheid van praeoperkel-

schubben en buikkieldoornen beantwoordt zij meer aan Noto-

pterus lopis. Van Notopterus horneensis, aan welke zij het naaste

verwant is, onderscheidt zij zich niet alleen door de genoem-

de aarsvin- en staartvlekken, maar ook door stomperen kop,

korteren snuit, smaller praeoperkel, talrijker buikkieldoornen,

kleinere schubben, enz.— Met de overige bekende soorten van

Notopterus *
t. w. Notopterus Pallasii CV. en Notopterus Bu-

chanani CV. laat zij zich in het geheel niet verwarren. Bij

alle mijne soorten van Notopterus zijn de kenmerken zeer dui-

delijk, deels duidelijk in het oog vallende, deels duidelijk bij

een slechts oppervlakkig onderzoek van het praeoperkel, van

de slaapgroeve en van de buikdoornen,

CLIIPEOÏDEI.

Pellona xanthopterus Blkr.

Pellon. corpore oblongo compresso , altitudine maxima (paulo ante pin-

nam dorsalem) o|. circiter in ejus longitudine; capite rliomboideo, Ai- in

longitudine corporis, longiore quam alto; linea rostro-frontali concava;

oculis diametro S in longitudine capitis; rostro oculo multo breviore; ore

simo; maxilla superiore sub medio oculo desinente, autice et postice den-

ticulata, medio et sympliysi glabra; maxilla iuferiore valde adscendente
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et ante maxillam superiorem prominente; deritibus intermaxillaribus, su-

pramaxillaribus, inframaxillavibus , lingualibus, palatinis pteiygoideisque

conspicnis; ossibus intermaxillaribus ligamento cum osse supramaxillari

unitis; praeoperculo subrectangulo, angulo rotundato; lineis dorsali et ven-

trali valde convexis, ventrali tarnen dorsali multo convexiore; ventre cul-

trato, spinis 37 p. m. serrato, convexitate maxima ante pinnam dorsalem;

sqnamis transversim plus minusve striatis, margine libero rotundatis, lateri-

bus 4o? p. m. in serie longitudinali
;
pinna dorsali tota fere ante pinnam

analem in media corporis longitudine sita (radiis partim abruptis); pinnis

pectoralibus capite paulo brevioribus obtusiusculis, ventrales attingentibus

;

ventralibus lateraliter longe ante dorsalem iusertis, lineam ventralem maxima

parte superantibus; caudali lobis obtusiusculis (radiis partim abruptisj; anali

3|. circiter in longitudine corporis; colore corpore superne coerulescente,

inferne argenteo vel flavesccnte; rostro nigro; pinnis pulchre flavis.

B, 6. D. 16. P. 16. V. 7. A. 50. C. 19 et lat. brev.

Habit. Sambas , in fluviis.

Longitudo speciminis unici 246'".

Aanm. Deze soort schijnt het naaste verwant te zijn aan

Pellona ditchoa CV., welke zich insgelijks in mijne verzame-

ling bevindt. Zij onderscheidt zich daarvan echter door ranker

ligchaam, talrijker buikdoornen en aarsvinstralen, meer ruit-

vormigen kop enz. Van Pellona brachysoma Blkr. (Hijdr, t. d.

kennis der Haringachtige visschen van den Soenda-Molukschen

Archip. in Verh. Batav. Genootsch. Vol. XXIV), met welke zij

insgelijks groote overeenkomst heeft, verschilt zij insgelijks door

ranker ligchaam, meer ruitvormigen kop, hol profiel, talrijker

buikdoornen, betrekkelijk kortere aarsvin enz.

PLEÜRONEGTOÏDEL

Synaptura panoïdes Blkr.

Synapt. corpore oblongo OTali, altitudine 3 circiter in ejus longitudine;

capite obtuso, rotundato, 5|- iu longitudine corporis, altiore quam longo;

oculis dextris, diametro 1 approximatis, superiore ante inferiorem promi-

nente, diametro 8 ad 9 in longitudine capitis; rostro paulo ante os pro-

minente, leviter fimbriato; ore subantico, rictu curvato sub medio oculo

inferiore desinente; labiis mentoque nullibi fimbriatis; dentibus maxillari-

bus pluriseriatis, conicis, parvis. subaequalibus; linea laterali recta per me-

dia latera decurrente; squamis ciliatis, lateribus 150 p. m. in serie longi-

tudinali usque ad aperturam branchialem
;
pinnis dorsali , caudali et anali
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non distinctis, radiis plurimis fissis, dorsali ante oculum supcriorem inci-

piente; pectorali dextra sinistra breviore, oculo vix longiore, sinistra capite

quintuplo circiter breviore; Tcntralibus 3 et paulo in longitndine capitis

anum cingcntibus ; corpore dextro latere griseo-fusco irrcgularitcr niaculis

majoribiis et minovibus nigricantibus obsito; pinna pectorali dextra nigra;

latere sinistro albo
,
pinnis verticalibus tantum griseo-nigricante.

B. 6. D. 82 + C. IG + A. 63 = D. C. A. 161. P, 5 vel C. V. 4.

Synon. Ikan Lidah Mal. Bandjerra.

Habit. Bandjermassing, in fluviis.

Longitüdo 2 speciminum 130" et 140'".

Aanm. Deze soort is het naaste verwatit aan Solea pan

Ham. Buch. doch verschilt daarvan genoegzaam door ranker

ligchaam, veel kleinere schubben, waarvan er bij Solea pan

Ham. Buch. (van Büliton) slechts van 70 tot 85 op eene over-

langsche rei gaan. Synaptura panoïdes moet evenzoo na ver-

want zijn aan Solea ovalis Richards. van China, welke volgens

den heer RicnARDsoN van achteren minder spits van ligchaam

is dan Sijnaptura pan en eene roodachtig bruine grondkleur

heeft met vrij talrijke donker leverkleurige vlekken. Solea foli-

acea Richards. schijnt weinig of niet van Solea ovalis Richards.

te verschillen. De beschrijvingen van deze beide soorten, voor-

komende in het „Rapport on the Ichthyology of the Seas of

China and Japan by J. Richardson", zijn evenwel zoo kort,

dat zij geene nadere vergelijking met mijne specimina van Sy-

naptura panoïdes toelaten.

LOPHOBRANGHII.

Syngnathus heterosoma Blkr.

Syngnath. corpore valde elongato antice pentagono
,

postice tetragono

,

altitudine 28 ad 35 in ejus longitudine, paulo altiore quam lato, medio

oculum inter et anum quasi collo crasso subbipartito ; capite 5 ad 5^ in

longitudine corporis; oculis diametro 10 ad 12 in longitudine capitis; li-

nea rostro-frontali ante oculos concava ; rostro oculo septuplo circiter et

parte capitis postoculari triplo circiter longiore, gracili, altitudine 9 ad 10

in ejus longitudine, valde compresso, glabro; ore dentibus inconspicuis;

fronte spinis nullis; operculo carina longitudinali media; scutis lateribus

26, cauda 31 ad 38; carinis singulis scutis omnibus spina unica postror-

sum spectante ; scutis anticis carinis denticulatis, caudalibus, spina excep-
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ta, glabris; carinis ventvalibus lateralibus feminis latioribns totis denticn-

latis sed spina majore niilla; cauda corpore absque capite longiore; pin-

na dorsali corpore vix vel non bumiliore et capite brcviore, dimidia

ejus longitudine ante anum incipiente; phinis pectoralibiis vix latioribus

quam longis; anali parva brevissima; caudali minima; colore corpore su-

perne nitide viridi , interne flavescente vel argenteo ; lateribus singulis

scutis medio macula verticali oblonga fnscescente, suturis depressione ob-

longa verticali nitida argentea ; spinis carina laterali basi punctulo nigro
j

pinnis dorsali et pectoralibiis viridibus, caudali nigricante, anali flaves-

cente.

B. 3. D. 65 ad 68. P. 22 p. m. A. 4. C. 10?

Habit, Sambas , in fluviis.

Longitudo 3 speciminum 235'" ad 290"'.

Aanm. Deze merkwaardige soort doet zich bij den eersten

oogopslag herkennen door den eigenaardigen vorm des h'gchaams,

hetwelk midden tusschen oog en aars aanmerkelijk lager is

dan onmiddelijk achter den kop en voor de rugvin, zoodat

borst en buik als het ware door eene insnoering van elkander

zijn gescheiden. Bij het vrouwelijke specimen zijn de staart-

schilden minder talrijk dan bij de twee mannelijke.

SQIJATINORAJAE.

Pristis zijsron Blkr.

Prist. serra medio latitudine 10 ad 11 in ejus longitudine, dentibus gra-

cilibus longis plus triplo longioribus quam latis, non sagittatis, basi mem-

brana nulla unitis, verticaliter serra insertis, postice non sulcatis, utro-

que latere 26, anticis minus dimidia eorum longitudine, posticis 4 vel 5

plus eorum longitudine, sed omnibus plus eorum latitudine a se invicem

distantibus , anticis dimidia latitudine serrae anterioris longioribus, mediis

latitudine serrae mediae duplo brevioribus.

Habit. Bandjermassing, in fluviis.

Longitudo serrae descriptae 390"'.

Aanm. Van deze soort bezit ik slechts eene zaag, van de

spits af tot 38'" achter de laatste tanden. De breedte der zaag

meet van voren bij de voorste tanden 27"', bij den IS"^ tand

37'" en bij de achterste tanden 48'". De kleur der zaag van

boven is zeegroen. Ik kan deze zaag tot geen der bekende

soorten van Pristis terugbrengen.

Scipsi Batavia Calendis Augusti MDCCCLI.
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DEK THANS BEKENDE

ZOOGDIEREN VAN DEN INDISCIIEN ARCHIPEL,

getrokken uit de Zoölogy of llie Voyage of II. M.

Ship Samarang (Lorid. 1850).

Familia simiad^.

1. Simia satyrus L. — S. agrias Sclireb. — Papio AYurmbii Latr. — Si-

mia Abelii Fisch. — S. Wallicliii Blainv. — S. Pongo Fisch. — S.

giganteus Pears. — Pithecus satyrus Mart. — Satyrus rufus Less. —
S. bicolor J. GrifF. — ürang oetan Mal. — Hab. Borneo, Sumatra.

2. Siamanga syndactyla Gray. — Simia syndactylus Raffl. —; Syadacty-

lus siaraang Boit. — Hab. Sumatra.

3. Hylobates agilis F. CuT. Cant. — Simia lar Vig. Horsf. (aec L.) —
Hylobates lar F. Cuy. — Hylobates Tariegatus S. Muil. — H. Raflle-

sia Geoffr. — Hab. Sumatra, Malacca, Purlis, Keddah, Pungah,

Himalaja ?

4. Hylobates leuciscus Kuhl, Gray, Gaat. — Simia leucisca Schreb. — S.

Moloch Audeb. — Pithecus cinereus Latr. — Hab. Java,

5. Hylobates concolor S. MüU. — Hab. Borneo.

6. Nasalis larvatus Geoffr. — Cercopithecus larvatus Wnrmb. — Simia

nasica Schreb. — S. longimanus Link — Semnopithecus nasicus S.

MülL, Mart. — Nasalis recurvus Tig., Horsf. — Hab. Borneo.

7. Presbytes obscurus Gray. — Lotong (Simia maura L.) Raffl. — Sem-

nopithecus obscurus Reid , Martin , Cant. — Semnopithecus haloni-

fer Cant, — S. leucomystax Temm.,S.MüU, — S. albocinereus Eij-

doux et Soul. — Presbytes jubatus Wagn. — Simia maurus Helfer.

—

Hab. Singapore, Pina7ig, Malacca, Siam.
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8. Presbytes cristata Graj. — Cliingkau (Simia cristata) Raffl. — Sem-

nopitliecus cristatus Horsf. Mart., S. Müll. — S, pruiaosus Desm. —
S. maurus Horsf. (nee Cuv.). — Hab. Sumatra, Borneo, Pinang.

9. Presbytes maurus. — Simia maura Schreb. (nee Ralïl.). — Presbytes

maura Gray. — Semnopithecus maurus F. Cut., S. Müll. — Simia

Edwardsii Fisch. — S. maurita Brun. — Semnopithecus pyrrhus Horsf.

(var. rubesc). — Cercopilhecus auratus Geoffr. (var. aur.). — Hab.

Java.

10. Presbytes rubicundus — Semnopithecus rubicundus S. Müll. — Hab.

Borneo.

11. Presbytes melalophos Gray. — Semnopithecus melalophos F. Cuv., S.

Müll. — Simia melalophos Raffl. — Semnopithecus flavimanus J.

GeofTr. (var.). — Hab. Sumatra.

12. Presbytes mitratus Eschh. — Semnopithecus mitratus S. Müll. — S.

comatus Desm. — Simia fascicularis Raffl. — Hab. Java.

13. Presbytes cbrysomelas — Semnopithecus chrysomelas S. Müll. — Hab.

Borneo.

14. Presbytes sumatranus — Semnopithecus sumalranus S. Müll. — S.

obscurus (part.) Cant. — Hab. Sumatra.

15. Presbytes frontatus — Semnopithecus frontatus S. Müll. , Martin. —
Hab. Borneo.

16. Macacus cynomolgus Gray, — Cercopilhecus cynomolgus Ogilb., Cant.,

Cuming. — Simia cynomolgus L. — S. aygula L., S. Müll. — S.

atlijs Schreb. — S. fascicularis Raffl. — Macacus aureus J. GeofFr. —
M. iris J. GeofFr. — M. carbonarius J. Geoffr. ? — Hab. Java, Suma-

tra, Banca, Borneo, Celebes, Timor, Pinang, Malacca, Tenasse-

rim, Insul. Nicohar et Phifippin.

17. Macacus nemestrinus Desm. — Inuus nemestrinus S. Müll. — Simia

nemestrina L. — S. platypygos Schreb. — S. fusca Shaw — S. car-

pologos Raffl. — S. longicruris Link — S. porcaria Brun. — Papio

nemestrinus Cant. — Hab. Sumatra, Borneo, Pinang, Malacca.

18. Gynopithecus niger J. Geoffr. — Macacus niger Gray. — Cynocepha-

lus niger Desm. — C. malayanus Desmoul.— Papio aethiops Zimm.?—
P. maurus Blainv. — Macacus nigrescens Mus. Leid. — Hab. Celebes

,

Ins. Philippin. (probabiliter et Nova-Guinea. Red.).

Famila lemurid^,

19. Wyctaoebus tardigradus Gray, Cant. — Stenops tardigradus S.MüU. —
Lemur tardigradus Raffl., Benn., V. d. Hoev. — Hab. Java, Suma-

tra, Borneo, Pinang, Malacca.

20. Nycticebus javanicus Geoffr., Gray. — Stenops javanicus V. d. Hoev.

Hab. Java, Sumatra, Pinang, Malacca.
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21. TarsJus spectrum Geoffr., Cuiu. — Lemur spectrum Pall. ? — Taisius

Daubentonii Geoffr., — T. Pallasii G.Fisch. — T. fuscomanus lisch.

—

T. Fischeri Desm. — T. bancanus Iloisf. — Didelphis macrolarsus

Schreb. — Tarsier Buff. — Macrotarsus Luffünü Link. — Ilab, Java,

Borneo, Celebes, JBatica, Sumatra?, Ins. Philipp,

Familia GALEOPixHECiDiE.

22. Galeopïthecus volans Shaw — G. variegatus Geoffr., Teram., S.

Muil. — G. ternatensis Desm. — G. rufus Audeb. — G. undulatus

Wagn. — G. Temminckii Waterhous., Cant. — Lemur Tolans L.,

Marsd., RafQ. — Hab. Java, Sutnalra, Borneo, Singapore, Pin ang,

Malacca, Ins. Lancavy, Siam, Ins. Felew.

Familia VESPERTiiioiNin.ï;.

23. Megaderma spasma Geoffr., Cant. — Vespertilio spasma L. — V. lan-

ceolata Deschamps — Megaderma trifolium Geoffr. — M. philippen-

sis Waterh. —Hab, Java, Singapore, Pinang, Ternate, Ins. Phi~

lippin.

j4. Aquïas luctus Gray. — Rhinolophus luctus Temm. — Rh. morio Gray.

Hab. Java, Suniatra, Singapore.

25. Aquias trifoliatus Gray. — Rhinolophus trifollatus Temm. — Hab.

Java, Borneo.

26. Rhinolophus a£BnIs Horsf., Cant. — Hab. Java, Pinang.

27. Rhinolophus pusillus Temm. — Hab. Java.

28. Rhinolophus minor Horsf., Temm. — Hab. Java.

29. Hipposideros larvatus Gray — Rhinolophus larvatus Horsf., Temm.

—

R. insignis Horsf., Temm. — R. Tulgaris Horsf., Cant. — R. de-

formis Horsf. — Vespertilio cyclops Desch. — Hab, Java, Pinang.

30. Hipposideros bicolor Gray, — Rhinolophus bicolor Temm,, Waterh.—
Hab. Java, Amhoina, Timer, Ins. Philipp.

31. Hipposideros speoris. — Rhinolophus speoris Temm. — Yespertilio

speoris Schreb. , Péron. — Hab. Amboina, Timer.

32. Hipposideros murinus Gray, Cant. — Hab. Pinang, Ins. Nicobar.
y

Mahratta australis.

33. Hipposideros galeritus Cant. — Hab. Pinang.

34. Phyllorhina nobilis Gray. — Rhinolophus nobilis Horsf., Waterh. —
Hab. Java, Sumatra, Amboina, Timer, Pinang, Malacca , Ins.

Philipp.

35. Phyllorhina diadema. — Hipposideros diadema Gray, Cant. — Rhino-

lophus diadema Geoffr. — Hab. Timer, Pifiang, Malacca.
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36. Aseïlia trïcuspÉdata. — Rhiiiolophus tricuspidatus Temm. — Hab. ^m-
boina.

37. Petalia javanïca Gray. — Njctens javanica GeofFr., S. Miill. — N. Kuhli'

Temm. — Yespertilio pollicaris Desch. — Hab. Java.

38. Plecotus timorensis Guér. — Yespertilio timorensis GeofFr., Temm. —
Hab. Tinior.

39. Kerivoula Hardwickii Gray. — Yespertilio Hardwickii ïlorsf., Temm.

—

Hab. Java, Sumatra.

40. Kerivoula tenuis Gray, Cant. — Yespertilio tenuis Temm. — Hab.

Java, Sumatra, Borneo, Pinang.

41. Kerivoula picta Gray, Cant.— Yespertilio pictus PalL, Sclireb., Geoffr.,

Horsf., Temm. — Y. radiatus Brunn. — Y. kirivoula Boddaert, Fisch.,

Geoffr. — Y. teraatanus Seba. — Muscardia Tolant Laubent. — Hab.

Java, Sumatra, Borneo.

42. Kerivoula trilatitoïdes Gray. — Yespertilio trilatitius Temm. (nee

Horsf.) — ? Y. Gartneri Kubl. — Hab. Java.

43. Trilatitus blepotis Gray. — Yespertilio blepotis Temm. — Hab. Java,

^mboina, Banda, Timor, Japan.

44. Trilatitus Horsfieldii Gray, Cant. — Yespertilio trilatitius Horsf. —
Hab. Java, Sumatra, Pinang.

44. Scotophilus Temminckii Gray, Cant. — Nycticejus Temminckii S.

MüU. — Yespertilio Temminckii Horsf. — Y. Belangeri J. Geoffr. —
Y. noctulinus J. Geoffr. — Nycticejus Belangeri Temm. — N. noc-

tulinus Temm. — Hab. Java, Sumatra, Borneo , Banda, Timor,

Malacca, Pinang? Pondicheri, Calcutta.

46. Scotophilus fulvus Gray. — Hab. Java.

47. Scotophilus pachypus. — Yespertilio pacbypus Temm. — Hab. Java.

48. Scotophilus Hasseltii. — Yespertilio Hasseltii Temm. — Hab. Java.

49. Noctulina malaccensis Gray. — Hab. Singapore.

50. Murina saillus Gray. — Yespertilio suillus Temm. — Hab. Java, Su-

matra, Darjeeling.

51. Gen. ? Vespertilio macellus Temm. — Hab. Borneo.

52. Gen.? Vespertilio macrotis Temm. — Hab. Sumatra.

53. Gen. ? Vespertilio circumdatus Temm. — Hab. Java.

54. Gen. ? Vespertilio adversus Horsf., Temm., Cant. — Y. cineraceus

Blijtt. — Hab. Java, Pinang, Calcutta.

55. Gen.? Vespertilio papillosus Temm. — Hab. Java, Sumatra.

56. Gen.? Vespertilio imbricatus Horsf., Temm. — Hab. Java.

57. Gen. ? Vespertilio Horsfieldii Temm. — Hab. Java.

58. Gen.? Vespertilio brachypterus Temm. — Hab. Sumatra.

59. Gen.? Vespertilio oreias Temm. — Hab. Singapore.

60. Harpiocephalus rufus Gray. — Yespertilio harpyia Temm. — Hab.

Java.
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61. Emballonura monticola Temm. — Ilab. Java,

62. Taphozous saccolaimus Ternm. — Ilab. Java, Suuiaira, Cc/cbes, Ter-

nate.

63. Taphozous melanopogon Temm., Cant. — Ilab. Java, Pulo Ticus,

Laiicavij, Malacca, Kunnera.

^\. Gheirotneles torquatus Ilorsf. — Dysopes chciropus Teram. — Molos-

sus cbeiropus Less. — Cheiromeles caudatus Temm. —• Hab. Java,

Sumatra, Bornco.

65. Nyctinomus plicatus Gray — Vespertilio plicatus Buchan. — Nyct. ben-

galensis Geofl'r. — Nyct. tenuis Ilorsf., Cant., Wateih. — Nyct, di-

latatus Ilorsf. — Ilab. Java, Sumatra, Borneo, Ins. I'hilipp., Ma-
lacca, Bengal., India.

6G. Pteropus edulis Geoffr., Temm. — P. jaTanicus Horsf. — Hab. Java,

Sumatra, Banda.

67. Pteropus funereus Temm.—Hab. Sumatra, Bornco, Amboina, Timor.

68. Pteropus phaiops Temm. — Hab. Celebes, Amboina, Banda.

69. Pteropus chrysoproctus Temm. — Hab. Amboina.

70. Pteropus alecto Temm. — Hab. Celebes.

71. Pteropus griseus Geoffr., Temm. — Hab. Amboina, Timor.

72. Pteropus Maclotii Temm. — Hab. Timor.

72. Pteropus personatus Temm. — Hab. Ternate,

74. Pteropus pallidus Temm., Fisch. — Hab. Sumatra, Banda.

75. Xantharpya amplexicaudata Gray. — Pteropus amplesicaudatus Geoff.,

Temm. — Hab. Java, Sumatra, Timor , Amboina? , Ins. Philippin.

76. Cynopterus marginatus Gray. — Pteropus titthaecheilus Temm.— Pa-

chysoma titthecheilum J. Geoffr., S. Muil. — Vespertilio marginatus

Ham. Euch. — Hab. Java, Sumatra, India, Nepal., Ins. Philipp.

77. Cynopterus Horslleldö Gray. — Pachysoma melanoceplialum S. Miill. —
Pteropus marginatus Horsf. (nee Ham. Bucb.) — Hab. Java.

78. Cynopterus brevicaudatus. — Pacbysoma brevicaudatum J. Geoffr. —
Hab. Sumatra, Ins. Philipp.

79. Cynopterus brachyotis. — Pachysoma brachyotis S. Muil. — Hab.

Bor7ico.

80. Megaera ecaudata Temm., S. MüU. — Pacbysoma ecaudata Temm.

—

Hab. Sumatra.

81. Macroglossus minimus Gray, Waterli. — Pteropus minimus Geoffr.

—

P. rostratus Horsf. — Macroglossus kiodotes et M. Rorsfieldii Less.

—

Hab. Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Amboina, Banda, Timor,

Ins. Philipp.

82. Harpyia cephalotls. — Harpyia Pallasii Temm. — Cephalotis Pallasii

,
Geoffr. — Yespertilio cephalotis Pall. — Hab. Celebes, Amboina.

83. Cephalotes Peronii Geoffr. — Pteropus palliatus Geoffr. — Hypoderma

moluccensis QG. — Hab. Celebes, Amboina, Banda, Timor.
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Familia FELiOiE.

84. Tigrls regalis Gray — Felis tigris L., S. MülL, Cant. — Hab. Java,

Sumatra, Malacca, India.

85. Leopardus varius Gray — Felis pardus L. — F. varia Schreb. — F.

panthera Erxleb. — F. chalybeata Herm. — F. antiquorum Fisch. —
F. fusca Meijer. — F. nirm Ehrenb. — F. melas Péron. — Hab.

Java, Sumatra, Malacca, India.

86. Leopardus macrocelis. — Felis macrocelis Temm., Horsf. — F. nebu-

losa GrifF, — Rimaa dahau RafQ. — Hab. Sumatra, Borneo.

87. Leopardus javensis Gray — Felis jaTensis Horsf., Cant. — F. Diardii

Griff., F. CuT. — F, minuta var. Temm., Fisch. , S. MüU. — F.

undulata Schinz. — Hab. Java, Borneo, Pinang, Malacca.

88. Leopardus sumatranus. — Felis sumatrana Horsf. — F. minuta var.

Temm. — F. undulata Fisch. — Hab. Sumatra.

89. Leopardus megalotis. — Felis megalotis. S. Muil. — Hab. Timer.

90. Leopardus TemminckJi. — Felis Temminckii Vig. — Hab. Surnatra.

91. Felis domestica L. — Hab. Domest. Java, etc.

92. Chaus planiceps Gray. — Felis planiceps Vig., Horsf. — Felis Diardii

Crawf. — Hab. Sumatra, Borneo, Malacca.

93. Viverra zibetïia L., Gray, F. Cut., Cant. — V. undulata Gray. — V.

melanurus Hodgson. — V. orientalis Hodgs. — Y. civettoïdes Hodgs. —
V. tangalunga — Zibet Buff. — Hab. Sumatra, Borneo , Celebes,

Amhoina, Singapore, Pinang, Malacca, Siam , China australis.

Bengal., Nepal.

94. Viverra tangalunga Gray.

—

V. zibetha Raffl., F. CuT.— Hab. Suma-

tra, Borneo, Celebes, Amboina, Pinang, Singapore, Malacca, Ins.

Philipp.

95. Viverra malaccensis Gmel. — V. gunda Hamilt. — Y. rasse Horsf.,

S. Müll. — YÏTerra indica Geoffr. — Y. bengalensis Gray. — Y.

pallida Gray. — Y. LcTcriana Shaw— Genetta manillensis Eydoux.

—

Yiverricula malaccensis Cant. — Hab. Java , Singapore , Malacca
,

Tenasserim, Cochin China, China , Itis. Philipp , India , Hindos-

tan , Bengal., Nepal, Bombay.

96. Linsang gracilis S. Müll. — Felis (Prionodon) gracilis Horsf.— Priono-

don gracilis "VYaterh., Cant. — Yiverra? linsang Hardw. — Yiverra

Hardwickii Less, (nee Gray) — Yiv. genetta Desch. — Paradoxurus

prehensilis Schinz. — Hab. Java , Sumatra , Borneo , Malacca
,

Siam.

97. Herpestes javanicus Desm., Gray, S. Müll., Cant. — Mangusta jara-

nica Horsf. — Mustela? glauca L. —'M. galera Desch. — Hab. Java,

Pinang, Malacca.

98. Herpestes brachyurus Grax, Cant. — Hab. Borneo, Malacca.
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9!). Herpestes semitorquatus Gray. — Ilab. JBornco.

100. Cynogale Benncttï Gray, Eyd. et Souley. , Cant. — Polaraophilus

barbatus S. Muil, — Yivena (Limiclis) carcharias Blalnv. — Ilab.

JBorneo, Suniatra, Malacca.

101. Arctitis binturong Fisch., Cant. — Viverra ? binturong Rafil.— Bin-

lurong Farquh., Gray. — Paradoxurus albifrons F. Cuv. — Ictides

ater F. Cuv., Blaiav. — Arctitis penicillata Temm. — ITab. Java
,

Sumatra, Malacca, Tcnasserim, Arracan, Assani, Bholan, Nepal.

102 Paguma leucomystax Gray, Cant. — Paradoxurus leucomystax Gray,

Temm., S.Mull. — Amblyodon auratus Jourdan. — Hab. Sunia-

tra, Borneo, Singapore, Malacca.

103. Paguma trivirgata Gray — Paradoxurus trivirgatus Gray, S. Miill.

—

Viverra trivirgata Reinw., Gray. —. Ilab. Java, Singapore, Malac-

ca, Tcnasserim.

104. Paradoxurus Pallasii Gray —• P. albifrons Benn. — Viverra? fasciala

Desm. — V. Geoffroyi Fisch. — P. musanga Cant. — Hab. Singa-

pore, Pinang, Malacca.

105. Paradoxurus musanga Gray, S. Müll. — Yiverra musanga Ra(H.

,

Horsf. — P. dubius Gray. —• Hab. Java, Sumatra, JBortieo.

106. Hemigalea Hardwickii, — Yiverra Hardwickii Gray (nee Less.) —
Hemigalea zebra Jourd. , Blainv. — Yiverra Boiei S. Müll. — Para-

doxurus Derbianus Gray, Cant., Y7aterb. — Yiverra Derbyi Gray,

Eyd. et Souley. — Paradoxurus zebra Gray. — Hab. £orneo, Malacca.

107. Cuon sumatrensis. — Canis sumatrensis Hardw. — Canis rutilans Boie,

S. Muil. — Canis javanicus F. Cuv. — Hab. Java, Borneo, Suma-

tra? (1)

108. Martes flavjgula Hodgs., Cant. — Muslela flavigula Bodd. — Mustela

Hardwickii Horsf. — Yiverra quadricolor Shaw. — Must. leucotis H.

Smitb. — M. Henrici Boie. — M. lasiotis Temm. — Hab. Java,

Sumatra, Malacca, India, Nepal,

109. Putorïus nudipes F. Cuv., Cant. — Mustela nudipes Desm. — Hab.

Sumatra, Borneo, Malacca.

110. Mydaus meliceps F. Cuv. — Mepliitis javanensis Rafll. — Ursus foe-

tidus Descb. — Hab. Java, Sumatra.

111. Helictis orientalis. — Gulo orientalis Horsf. — Hab. Sumatra.

112. Lutra ? simung S. Müll., Marsd.— Hab. Sumatra, Borneo, Malacca,

113. Aonyx leptonyx Gray, Cant. — A. Horsfieldii Gray. — Lutra lep-

tonyx Horsf., S. Muil. — L. cinerea lU'ig. — L. perspicillata J.

Geoffr. — Mustela fusca Descb.— Mustela lutra Marsd.— Hab. Java,

Sumatra, Borneo, Malacca, India, Nepal.

(1) Talrijke soorten en variëteiten van tamme honden lijn over Java en

andere eilanden van den Archipel verspreid. Red.



Familia ursid^.

114. Helarctos malayamis Eorsf., Cant. — Ursus malayanus Raffl. — Hel.

euiyspilus Horsf. (var.). — Hab. Sumatra, Borneo, Malacca, Te-

nasserim, Assam,

Familia talpid.e.

115. Tupaia javanica. — Hylogalea jaTanica Horsf. , S. Müll. — Hab.

Java, Sumatra, Borneo.

IIG. Tupaia ferruginea Rafil., Cant., Horsf. — Hylogalea ferruginea Temm.

—

Cladobates ferruginea F. Cuv.— Glisorex ferruginea Desm. S. Müll

Herpestes n. sp. M'Clell. — Sorex glis Diard. —.Hab. Java, Suma-

tra, Borneo, Singapore, Piiiang, Malacca.

117. Tupaia tana Piaiü., Horsf.— Hylogalea tana S. Müll. — Cladobates spe-

ciosus Wagn. — Hab. Sumatra, Borneo.

118. Dendrogaie murina Gray— Hylogalea murina S. Müll.— Tlah. Borneo,

119. Ptilocercus Lowii Gray. — Hab. Borneo [Sarawak).

120. Hylomys snillus S. Miill. — Hab. Java, Sumatra.

121. Sorex myosurus Pall. — S. caerulescens var. Raffl. — S. murinus L.,

Cant. — Hab. Java, Sumatra, Borneo, Amioina, Pinatiy.

122. Sorex tenuis S. Müll. — Hab. Timor.

123. Gymnura Rafflesii Less.. Tig., Horsf., Cant. — Viverra? Rafflesii

Rafll. — Hab. Sumatra, Borneo (yar.), Malacca.

Familia macropod^.

124. Guscus orientalis Gray — Pbalangista cavifrons Temm. — Didelphis

orientalis L. — Pb. alba et rufa Geoffr. — Hab. Amboina, Timor.

125. Guscus ursinus Less. — Pbalangista ursina Temm. — Hab. Celebes.

126. Guscus cbrysorrhos. — Pbalangista cbrysorrbos Temm. — Hab. Amboina,

127. Guscus maculata Less. — Pbalangista maculata Temm. — Hab. Am-
hoina. Nova Guinea.

Familia delphinid,^,

128. Steno naalayanus Gray — Delpbinus plumbeus Dussum., Cuv., Cant.

—

D. malayanus Less. — D. capensis Rapp. (nee Gray) — D. Rappii

Reich. — D. a ventre roux Toy. Pol. Sud. — ïLah. Pina7ig, 3ïalabar.

Familia haligorid^.

129. Haiicore dugong F. Cuv., Cuv., Raffl. — Hal. indicus Desm., Cant.,
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uwen —• Tricliechus dugon"; Erxleb. — II. celacea IIu;;cr — Dugong

Home — Dugunfjus maiinus Tiedem. — Indian walrus Peun. — Ilab.

Java, Siimatra, Ins. Molucccns. Philippüi., Si)ujapore, Malacca.

Familia murid^.

130. Mus setïfer Ilorsf., Grny, Cant. — Mus giganleus, jun. Temm. — Hab.

Java, Sninatra, Pinanij.

131-. Mus bandicota Bechst., Cant. — M. gigaateus Ilardw., Temm. — M.

malabaricus Shaw. — M. perchal Shaw. — M. Icria Ilam. ^Buch. —
M. neraorÏTagus Ilodgs. — Bandicote rat Penn. — Ilab. Java, Suma-

tra, Malacca, Bengalia, Nepalia, Mahratta australis.

132. Mus decumanus Pall., Canl. — Mus norvegicus Briss. — Hab. Java,

Sumatra, Borneo, Celebes, Banda, Amboina, Timor, Pinaiuj, Ma-
lacca.

133. Mus rufescens Gray, Cant. — M. flaTCScens EUiot. — Hab. Pinaiuj,

Dharivar, 3Iadras, Bengalia, Arracan.

134. Mus musculus L. Cant. — Hab. Pinang. [Java, Red.)

135. Pithechlr melanurus F. Cuv. — Hab. Java.

Familia HYSTRicioiE.

136. Acanthïon (Acantherium) javanïcum Gray— A.jayanicum F. Cuv.

—

Hystrix brerispinosus AYagn. — H. torquatus Mus. Leid. — H. longi-

cauda Marsd., Cant. — H. macroura S. Müll. — Hab. Java, Sumatra,

Boineo, 3Ialacca.

137. Artherura fasciculata Cut., Gray. — Hystrix macroura L. — H. fas-

ciculata Shaw, Gray, Temm.—Mus fasciculata Desm,— Landak Marsd.,

Raffl. — H. opeigura Hamilt. — Hab. Sumatra, Borneo, Celebcs, Pi-

nang.

Familia leporid^.

138. Lepus kurgosa Buchan. — Lepus nigricollis F. Cut., S. MüU. — L.

melanauchen Temm. — L. ruficoUis Mus. Paris. — Wah. Java, India.

Familia jerboïd^.

139. Pteromys nitïdus S. MüU.— S. petaurista , fem. Cut. — F. alboTcnter

Gray.— Hab. Java, Sumatra, Borneo.

140. Pteromys elegans S. Müll. — Pteromys punctatus Gray. — P. nitidus,

var. Cant. — Hab. Java, Ins. Molucccns.
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141. Sciuropterus Horsfieldiï Gray, Cant. — Pteromys (Sciuropterus) Hors-

fieldii Waterh. — P. aurantiacus Wagn. — Hab. Sumatra? vel Ja-

va? — Malacca.

142. Sciuropterus sagïtta Desm. — Pteromys sagitta Geoffr., S. M\ill. —
Petaurista sagitta Link— Sciurus sagitta Schreb.— Hab. Java, Su-

matra, Baiica.

143. Sciuropterus genibarbis Cant. — Pteromys genibarbis Horsf. — P. le-

pidus Horsf. — Hab. Java, Malacca.

144. Sciurus javensis Schreb. — Sciurus bicolor Sparrm., Horsf., S. Müll.,

Cant. — S. bemgmaricus M'Clell. — S. madagascariensis Shaw. — Hab.

Java, Sumatra, Pinang, Malacca, Cochin China, Jlssam.

145. Sciurus ephippium S. Müll., Waterh., — S. javensis var?— Hab. Bor-

neo.

146. Sciurus hypoleucus Horsf., S. Müll.— S. humeralis Coulson ? — S. Fin-

lainsonii Horsf. — S. aureventer J. Geoffr.— S. Leschenaultii Desm.

—

S. albiceps Desm.— Hab. Java,

147. Sciurus aureiventer J. Geoffr., Gray. — S. bicolor, var. Horsf., Cant.

—

Hab. Java.

148. Sciuris hippuris J. Geoff. — S. caudatus M'Clell., Cant., S. Müll.

—

Yar. 1. S. rufogaster Gray. — Yar. 2. S. castaneoventris Gray. — Hab.

Java, Sumatra, Assam.

149. Sciurus Rafflesii Yig. , Horsf., S.Müll., Cant., Gerv. — S. Prevostii

Desm. — Var. 1. S. rufogularis Gray. — Var. 2. S. rufoniger Gray.

—

Var. 3. S. redimitus Boon. — Var. 4. S. bornoënsis, S. Rafflesii var.

Waterh. — Var. 5. S. indica S. MüU Hab. Borneo, 3Ialacca.

150. Sciurus nigrovittalus Horsf., S.Müll., Cant. — S. griseiventer J.

Geoffr. — Hab. Java, Sumatra, Borneo, Malacca, Canton.

151. Sciurus platani. — S. bilineatus Geoffr. — S. notatus Bodd. — Hab.

Java, Sumatra.

152. Sciurus tenuis Horsf., Cant. — Var? Sciurus modestus S. Müll. — Hab.

Sumatra, Borneo, Malacca, Canton.

153. Sciurus vittatus Raffl., S. Muil., Cant. — Macroxus Toupai Less.

—

Sciurus bivittatus Desm. — ? S. flavimanus J. Geoffr. — Hab. Suma-

tra, Borneo, Singapore, Pinang, Malacca.

154. Sciurus rubiventer S. Muil. — Hab. Celehes.

155. Sciurus leucoinns Forst., S. Muil. — Hab. Celebes.

156. Sciurus murinns Forst., S. Müll. — Hab. Celehes.

157. Sciurus insignis Desm., Horsf., F. CuT., S.Müll., Grev. — Hab. Ja-

fa, Sumatra, Borneo, ChiTia?

158. Sciurus melanotis S. Müll. — Hab. 'Java, Sumatra, Borneo.

159. Sciurus exilis S. Müll. — Hab. Sumatra, Borneo.

160. Rhinosciarns tupaioides Gray. — Sciurus laticaudatus Diard. , S.Müll.

Var. Cant. — Hab. Borneo occidentalis, Malacca.
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Familia uovin/E.

161. Bos taurus, var. indicus L. Cant. — Ilab. Domestic. in plurih. in-

Sïllis.

162. BiLos sondaicus. — Bos sundaïcus S. MüU. — Bos bantinger Tcmm.

—

B. fronlalis, part. Fisch. — Ilab. Java, Bonico.

163. Bubalus bufialus Gray. — Bos indicus Plin. — Bos bubalus L. — Bos

buffalus Briss. — Bos arnee Shaw. — Bubalus arna Ilodgs. — Bubalug

fcrus indicus Ilodgs. — Ilab. Java, Sumatra, Bali, Madura, etc,

P'inang, Singapore.

16d. Anoa depressicornis H. Smith. — Bos (Anoa) depressicornis Gray.

—

Antelope plalyceros Teram. — A. celebica Temm. — A. depressicor-

nis H. Smith , S. MüU. — Anoa compressicornis Leach — Annoa

Ziram., Donnd.— ? Buffalo with small horns Gum. — Ilab. Celcbcs,

Insul. Philippin. ?

165. Nemorrhedus sumatrensis Gray. — Antilope sumatrensis Penn., Rafll.

—

A. interscapularis Licht.— Kambing utan Marsd. — Gambtan F. Gut.—
Hab. Sumatra, Malacca, Tenasserim.

166. Tragulus javanicus Pall., Gray, Cant. — Moschus javanicus Gmel.
,

Ralll., S. MüU. —• M. indicus Gmelin. — Tragulus aftinis Gray. —
M. napu F. Gut. ? — Napu Rafïl. — Uab. Java, Blalacca.

167. Tragulus kanchil Gray, Cant. — Moschus napu S. MüU. — M. kan-

chil Raffl., Gray. — M. Pelandoc Marsd., Raiïl., H. Smith. — M.

fulviventer Gray. — Hab. Sumatra, Bornco, Malacca.

168. Muntjacns vaginalis Gray. — Cervus muntjac Zimm., S. MüU. — C.

Taginalis Bodd. — C. subcornutus et C. moschatus Blainv.— C. mo-

schus Desm. — C. aureus H. Smith — C. philippinus H. Smith —
C. ratwa Hodgs. — C. albipes F. Cuv. — Stylocerus muntjac H.

Smith, Cant. — Red faced Deer Marsd. — Hab. Java, Sumatra,

Banca, Malacca, Tenasserim^ Assam, Bengal., Mahratta ausfr.,

Dukhun, Nepal.

169. Axis maculatus H. Smith, Cant. — Cervus axis Erxl. — C. nudipal-

pebra ügilb. — Axis major et minor Ilodgs. — Cervus pseudaxis,

var. Zool. Bonit. — Hab. Sumatra? Pinang, Malacca, Jns. Phi-

lipp., Assam, Mahratt. austr., Ceijlon., Bengal., Nepal.

170 Rusa equina H. Smith, Cant. — Cervus equinus Cuv. — Rusa etam

or kumbang, Cervus rusa Rafll. — C. malaccensis F. Cuv.? — Hab-

Sumatra, Borneo, Malacca.

171. Rusa Peronii? — Cervus rusa S.MüU. (nee Rafll.) — C. Peronii

Cuv.? — Cervus axis b Gmel.? — Hab. Java, Borneo.

172. Rusa molucccnsis. — Cervus moluccensis S. MüU. — C. timorcnsis

GeofTr., F. Cuv.? — Hab. Burii, Amboina, Timor , Celcbcs?

173; Rusa K.uhlii. — Cervus Kuhlii S. MülL — Hab. Bawean,

n. 30
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Familia equid^i:

174. Equus cafaailus L., Cant. — Hab. Domestic. in plurim. insulis.

Familia elephaktid^e.

175. Elephas Indicus L., S. Muil. — E. maximus L. — E. asiaticus Blu-

menb. — Hab. Sumatra^ Borneo, Malacca, Siam, India, Cey-

lon (1),

176. Taplrus xnalayanus Raffl., Horsf., Cant. — T. indicus F. Cuv., S.

Muil. — T. sumatranus Gray — T. bicolor Waga. — Hab. Suma-

tra, Borneo, Malacca.

177. Sus indicus Graj, Cant., Wagn. — S. scrofa Elliott. — S. scropha

Hodgs. — Hab. Singapore, Pinang, Lancavy , Malacca, Bengal.,

Nepal.

178. Sus vittatus Schleg., S. Muil. — Hab. Java, Sumatra, Banka?

179. Sus verrucosus S. Müll. — Hab. Java.

180. Sus celebensis S. Muil. — Hab. Celebes,

181. Sus timorensis S. Muil. — Hab. Timor.

182. Sus barbatus S. Muil. — Hab. Borneo.

183. Sus sinensis S. Müll. — Hab. Domestic. Java etc. (Red.).

184. Babyrusa alfurus Less. — Sus babyrussa Erxl. — Aper orientalis

Briss. — Hab, Celebes, Tej-nate [Buru , Mangoli, Bangaij ; Red.).

185. Mhinoceros sumatrensis Cuv. — R. sumatranus Raffl. , S. Muil. —
Sumatraa Rhinoceros Bell. — Hab. Sumatra.

186. Rhinoceros sondaicus Cuv., S. Muil., Horsf., Cant. — R. javanicus

F. Cuv. — R= javensis Schinz, Bont., Camp, — Hab. Java, Ma-
lacca.

187. Rhinoceros .,.,.? S, Müll. — Hab. Borneo.

Familia dasypid^.

188. Manis javanïca Desm., S. MiilL, Cant, — M. pentadactyla Raffl. (nee

L.) — M. aspera Sundev. — Paogolin BufF, — Hab. Java, Suma-

tra, Borneo^ Pinang, Malacca.

(1) >'f)!ger3 den heer TeïïMINCK leeft op Sumatra eene eigene soort van

Elephas, door hem Elephas sumatranus genoemd. Red.
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Zoogdieren van Nieuw Guinea,

1. Petauros sciurus S. Müll. ( Desm ? )
— ? Belideus ariel Gould. —

Hab. Nova Guinea, Port Essington.

2. Cuscus xnaculata Less. — Phalangista maculata Temm. — Hab. N,

Guinea, udmboina.

3. Dendrolagus ursinus S. Müll. — Hypsiprymnus ursinus Temm. —
. Hab. N. Guinea.

4. Dendrolagus inustus S. Müll. — Hab. N. Guinea.

5. Dorecopsis asiaticus. — Didelphis asiaticus Pall. — D. Brunii Gmel. —
Halmaturus Brunnii Illig. — Hypriprymnus Brunii S. Muil. — Filan-

der of Kengoeroe Bruija — Dorecopsis Brunii S. Müll. — Hab. N.

Guinea, Iiis. ^roë.

6. Perameles doreyanus QG. — Kalubu Less. — Hab. iV". Guinea,

7. Phascogale melas Schinz — Phascogalea melas S. Müll. — Hab. N.

Guinea.

8. Halicore australis Owen. — Hab. Fret. Timor.

9. Sus papuensis Less., S. MüU. — Hab. N. Guinea,



NIEUWE M O L L II S K E N

INDISCHEN ARCHIPEL.

In de ,, Zoölogij of the Voyage of H. M. S. Samarang Lond.

1850", afdeeling Mollusca, bewerkt door de heerenA. Adams en

LovELL Reeve komen vrij talrijke beschrijvingen voor van voor de

wetenschap nieuwe Mollusken van den Indischen Archipel De

onderstaande diagnosen zijn uit dat werk overgenomen.

Conus borneënsis Ad. Eeev. ZoöI. V. Samar. tab. V fig. 8. a , b. c. d. - Con.

testa fusiformi, medio attenuata, spira acute elevata, anfractibus supernc

concavis et angulatis, infra transversim lineari-sulcatis, sulcis aetate plus

minusve obsoletis, longitudinaliter lineis incrcmcnti arcuatim striatisj

alba, rufo-fusco sparsim maculata.

Hab. Borneo oriënt, septentrion., in mari.

Ovuliim acuminatmn Ad. Reev. ib. tab. VI fig. 1. a, b. — Ovul. testa subo-

vtili, in medio subventricosa, ad extremitates subrostrata, laevi, al-

ba, longitudinaliter fasciata; dorso margine distincto; canalibus ad

dorsum elevatis; labio externe crasso, laevi, ad extremitates receden-

te, antice subangulato, ad canalem emarginatoj labio interno tumi-

do , intus uaicarinato, postice spiraliter imiplicato, ad caualcs rectius-

culo.

Hab. Bilaton (Billiton?) oriental., in mari.

,. coarciatum Ad. Reev. ib. tab. VI fig. 2, a , b.— Ovul. testa elongata

,

Gubcylindracea, fulva, striata, supra medium gibbosa, ad extremita-

tes coarctata, labio externo paululum incrassato, laevi, antice suban-

gulato; labio interno intus subdepresso, ad cxtremilates acuminato.

Hab. Fretum Sundaicum.

,j deniaium Ad. Reev. ib. tab. 6 fig. 4 , a, b.— Ovul. testa parva, oblon-

ga, subangulata, minute striata, pallide rosea, fusco rubescente va-

riegata; canalibus subproductis, emarginatis; apertura angustataj la-

bio externo fcre".'iu5CuIo, compln.nato, intus et ad extremitates iisque
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ad margiuem Jcntatoj laliio inicvnr lacvi , intiis loiigitiulinalif'ir iiil-

cato, postice tumorem clovatum crouulatum f'crcntc, ad canalnm rc-

cedente, antice angustato, turaido, ad canal 'ia subuniplicato.

riab. Fretum Cariraata (Caramala Passage).

Ovulum formosum Ad. Reev. ib. tab. Vl fig. 6, a, b.—O vul. tcsta elongata,

in medio subangulata, violacca, ad extrcmitatcs fusca, lincis jnine-

turatis cinctaj canalibus brcvibus valde emavginatis j apertura angus-

'taj labio cxterno in medio aubangulato, dcuticuhito, ad extrcmitatcs

brevi, postice ad margincra cxternum dcntato; labio interuo laevi, lon-

gitudiualitcr sulcato, postice tumido, ad canalem angusto, rectiusculO;

antice ad canalem rectlusculo.

Hab. Borneo oriental. , in uiaii.

„ suhreflexum Ad. Reev. ib. tab. VI fig. 10, a, b.—Ovul. testa oblonga,

albida, lacvigata, subrostrata; dorso in medio subangulato; extremi-

tatibus subi'ccurvis ; apertura angustata; canalibus subcmarginatis j la-

bio cxterno laevi, rotundato, supra medium subangulato, antice sub-

angulatim arcuatoj labio interno postice tumido, ad canalem producto
,

recedentc, intus longitudinaliter depresso, antice ad canalem producto.'

Habit. Bilaton (Billiton?), in mari.

„ gracile Ad. Rccv. ib. tab. VI fig. 11, a, b. c.—Ovul. testa elongata,

fusiformi , minutissimc striata , ad extremitates attenuata, recurva;

labio cxterno laevi, subangulatim arcuato; labio interno laevi, in

medio subvcutricoso , ad extremitates attemiato , colorc pallide fulvo^

dorso i^rope marginem longitudinaliter rubro fasciato.

Hab. Borneo orientalis, in mari.

„ bullatum Ad. Reev. ib. tab. VI fig. 13, a, b.— Ovul. testa ovali-ob-

longa, minute striata, roseo tincta, ad extremitates fusco lineata; dor-

so ad marginem sulcato; canalibus subproductis , integris; apertura

angusta , labio externo intus crenato , complanato j labio interno

tumido , laevi , intus depresso , subsulcato, postice bullulam prominen-

tem crenulatum ferente, ad canalem subtortuoso, antice subexcavato,

ad canalem uniplicato.

Hab. Fretum Carimata.

Marginella diadocims Ad. Reev. ib. tab. VII fig. 4, a, b. c.— Marg. testa

oblongo-ovata, spira subprominula , anfractibus 5 superne de.ljvibus

et tumidiusculis , columella quadriplicata , apertui'a sn'iangusta, labro

vix incrassato; olivaceo-carneolu , lineis nigris distaiuibus conspicue

subirregulariter ciugulata.

Hab. Fretum Suudaicum.

Qjllene pidcheUa Ad. Reev. ib. tab. X fig. 11.— Cyll. testa ovata, cras-

siuscula, spira sabacuminata, acuta, anfractibus medio tumidis, trans-

versim lincari-sulcatis, apicem versus subtilissime plicatis; aiba, flara-

mis pallide rosaceis obscure vaviegata, apice roseo.



458

Hab. Borneo.

Columhella taeniata Ad. Reev. ib. tab. XI fig. 19.— Col. testa fusiformi-ora-

ta, anfractibus plano-convesis , laevibus , nitentibus, apertura parva ?

labro incrassato, superne sinuato; rufescente-carnea, maculis quadra-

tis rufo-fuscis taeniata.

Hab, Borneo.

„ se.mipunctata Lam. - ibid. tab. XIII fig. 7.

Hab. Borneo, in mari.

„ fulgurans Lam. ibid. tab. XVII fig. 8.

Hab. Prope Billiton.

Rostellaria rectirostris Lam. ibid. tab. V fig. 2 . a , b , c.

Hab. Borneo, in mari.

Ranella albivaricosa Reev. Conch. icon. Ad. Reev. 1. c. tab. XIII fig. 4

Hab. Mare Javanicum.

Ficula reticulata ReeT. Conch. icon. A. Reev. 1. c. tab. IX. fig. 5 = Pyrula

reticulata Lam.

Hab. Borneo occidentalis , in mari.

Phurotoma Grifjiihii Gray, Reev. Conch. icon. — Ad. Reev. 1. c. tab, XIII

fig. 13.

Hab. Mare Javanicum.

Cancellaria macrospira Ad. Reev. ibid. tab. X fig. 2. — Cancell. testa a-

cuminato-tui'rita, solidiuscula, vix umbilicata , spira valde exserta,

suturis plano-excavatis, anfractibus 8 convexis, apicem versus plica-

to-costatis, bic illic undique obscure varicosis, liris tenuibus longi-

tudinalibus et transversis, subobsolete crenulatis, eximie clathratis

,

columella tenuiter triplicata, apertura parva, labro incrassatim vari-

coso , superne producto j cereo-albicante.

Hab. Borneo , in mari. Mare Chinense.

Cerithium articulatum Ad. Reev. ib. tab. X fig. 14.— Cerith. testa subula-

to-turrita, solida , anfractibus planulatis , subobsolete varicosis, trans-

versim regulariter sulcatis, apertura parviuscula, livido-albicante, va-

ricibus subobscure albis, anfractuum margine superne rufo-fusco longi-

tudinaliter lineato et maculato, anfractibus infra transversim articulatis.

Hab. Borneo , in mari. Mare Chinense.

„ ohtusum Lam.— Ad. Reev. 1. e. tab. XIII fig. 3, a, b.

Hab. Borneo , Singapore, in ostiis fluv.

Stylifer astericola Broder., Gray., Owen., Ad. Reeve 1. c. tab. XVII fig. 5.

Hab. Borneo, in corpore Asteriae.

Rotella conica Ad. Reev. 1. e. tab. XI fig. 22 a , b.— Rot. testa conoïdea

,

laevigata, obsolete concentrice striata; cupreo-castanea, apicem ver-

sus rubescente-purpurea , lineis fuscis concentricis undulatis obscure

notata.

Hab. Borneo, in ost. fluminis Lundu.
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Pijramidellit magnlfica Ad. Reev. 1. c. tab. X fig. 1.— Pyram. testa pyra-

midali-conica , sabcylindracea, spirae suturis impressis, anfractibus 14

plano-convexis, superne canaliculatis , longitudinaliter crebrilii-atis, in-

terstitiis fuveolatis, aiifractu ultimo ccostato
,

promiscue foveolato,

columclla fortiter triplicata, apertura anticc subemarginataj albida,

ferrugiiico-fusco tincta et maculata.

Hab. Borneo in mari; Mare chinense.

Natica macrotremis Ad. Reev. 1. c. tab. XIII fig. 9.—Nat. tcsta subglobo-

sa, spira depressa, perampliter umbilicata, umbilico patente, profun-

dissimo, infundibuliformi , anfractibus convexis , laevibus, politis, a-

pertura semiorbiculari; virescente-alba.

Hab. Borneo, in mari.

Sigaretus acuminatus Ad. Reev. 1. c. tab. XIII fig. 8.—Sig. testa oblongo-

ovata, ventricosa, sub umbilicata, spira acuminata, suturis impressis,

anfractibus convexis, spiraliter latistriatis, striis planatis, undulatis,

iüterstitiis plano-excavatis ; intus extusqus alba.

Hab. Borneo, in mari.

Auricula subuia QGr. Voy. Astrol. tab. 13 fig. 39, 40. Ad. Reev. ]. c. tab.

XIV fig. 15.

Hab. Celebes, in ostiis fluvior.

Scarabus trigonus Troscbel, Reeve Conch. Syst. vol. II tab. 183 fig. 2. Ad.

Reev. 1. c. tab. XIV fig. 12.

Hab. Borneo, sub foliis emortuis.

„ tmbrium Monft. Conch. Syst., Ad. Reev. 1. c. tab. XIV fig. 13.

Hab. Celebes, Borneo, sub foliis emortuis.

Cydostoma spiracellum Ad. Reev. I. c. tab. XIV fig. 1.—Cyclost. testa snb-

orbiculari, planorbula, spira depressa, pallida, anfractibus 4 rotun-

datis, transversim striatis, sutura distincta, ultimo dorso inflato, de-

mum coarctato et quasi strangulato, varice fornicato prope apertu-

ram circulari, peritremate duplici, interne postice emarginato, externe

reflexo, postice in canalem desinente, anfractu ultimo spiraculnm tu-

bulosum prope aperturam gerente, umbilico patulo, anfractibus intus

conspicuis. Operculo circulari, spirali , intus corneo , concavo, extna

testaceo, margine sulcato.

Hab. Borneo, in silvis sub foliis et truncis emortuis.

„ laeve Gray, Wood Ind. Test. Supp. tab. VI fig. 5— Ad. Reer. I. c.tab^

XIV fig. 3.

Hab. Menado, in foliis Pandanearum.

„ tenebricosum Ad. Reev. 1. c. tab. XIV fig. 6 a , b.—Cyclost. testa glo-

boso-conica, subpellucida, fusca, intense fusco variegata, fascia pal-

lida cincta, spira acuminata, apice obtusa, anfractibus 4 rotundatis
,

ultimo subventricoso , apertura subcirculari ,
peritremate prope ulti-

mum anfractum interrupto, umbilico parvo; — operculum?
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Hal). Borneo, Balambaugtiu , in foliis 'Pandanefivnm.

Bidimus gregarhis Ad. Reev, 1. c. tab. XIV fig. 4.—Bul. testa cylimlraceo-

turrita, coiïipresse iimbilicata, anfractibus 8, oblique impvcsso-striatis,

suturis impressis, columella verticalitcr dilatata, apertura parva, sub-

quadrato-ovata , labro subreflexo
;
pellucido-coniea.

Hab, Savawak.

„ citrimts Briiguièr., Reev. Conch. icon., Ad. Eecv. 1. c. tab. XIV fig. 11.

Ilub. Prope Billiton.

„ Adamsii Reev. Conch. icon., Ad. Reev. 1. c. tab. XV fig. 1 , a, b.

Hab. Borneo orientalis , in insula parva , in arboribus.

Helix tropidophora Ad. Reev. 1. e. tab. XIV fig. 14. — H. testa subdiscoidea,

imperforata, valde carinata, cavina acuta, prominula , brunuea, striis

minutis confcrtis reticnlata, anfractibus 5 convexiusculis, apertura In-

nato-transversa , angulata, peristomate simplici , acute

Hab. Borneo.

„ ohscurata Ad. Reev. 1. c. tab. XIV fig. 18. — H. testa ^discoidea, late

et profunde iimbilicata, olivacea, oblique striata, striis trausvcrsis

distinctis decnssatis, spira depressa, anfractibus ad quinque rotunda-

tis, apertura lunato-rotundata, labio simplici acuto.

Hab. Borneo , in silvis sub foliis emortuis.

„ Brookei Ad. Reev. 1. e. tab. XV fig. 4, a, b. ~-H. testa magna, sinis-

trorsa, subdiscoidea, obesa, imperforata, obtusa, carinata, oblique

strigillata, corneo-fusca, epidermide crassa induta, castanea, carina

purpurascente, supra pallidula, basi convexa, radiatim striata, an-

fractibus 4 ad 5 , apertura obliqua, peristomate incrassato, intus cae-

rulescente-alba.

Hab. Borneo , in montanis.

„ vittata Ad. Reev. 1. c. tab. XV fig. 7 a, b, c.— H. testa subdiscoidea,

sinistrorsa, umbilicata, pellucida, acute carinata, superne depressa,

sutura indistincta, carneola, fasciis 4 ad 5 fulvicantibus cingulata,

striis undulatis granulosis obliquis et lineis concentricis decnssata, an-

fractibus 6 planiusculis, ultimo basi convexe, fasciis 2 fulvicantibus

circumdato, carina et regione umbilicali opaco-albis, apertura de-

pressa, angulata, obliqua, peristomate simplici, acuto.

Hab. Borneo, Balambangan.

„ aniiqua Ad. Reev. 1. c. tab. XVI fig. 1.— H. testa globoso-acuminata
,

solida, obtecte perforata, alba, oblique striata, anfractibus 4 ad 5
,

subrotundatis , ultimo inflato, apertura oblique orbiculari, labro late

effuso-reflexo , umbilicum fere tegente.

Hab. Borneo , in provincia Unsang.

„ orientalis Ad. Reev. 1. c. tab. XVI fig, 4. — H. testa depresso-globosa
,

profunde umbilicata, fusco aurantia, oblique striata, lineis numerosis

elevatis minutis concentricis decussata, anfractibus 5 subrotundatis,.
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fasciis 2 cnstnncis cingulatis, aporturjx luiiatoellipti(M, pciistomatc re-

llexo, iutus violaceo-corneo.

Hul). Boi-neo.

SiPUüNOTus Ad. Rcev, 1. c. p. G4. Corpus clongnlurn. Rrancliiac

pallio lesluquo icctae. Pes laloribus iti lobos nalantes di-

latatis. Orificium respiratorium in siplioncm prolongalum.

Testa subjnembranacea.

Siphonotus geographicus Ad. Eeev. 1. c. tab. XVIII flg. 1.— Siphon. albo-

fuscus, punctis multis nigris et maculis magnis vcticulatis viridibus

albo-marginatis , supcrficie infcriorc pedis vividc flava, pallii siphone

longo , cyliudrico ,
pyramidato.

Hab. Mare Javanicum in fucis natantibus.

Bulkt soluia Chemnitz Concli. Cab. , Ad. Reev. 1. c. tab. XVII fig. 2 =
Bulla cajlanica Bruguière.

Ilab. Borneo.

BoRNELLA Gray Ad. Reev. 1. c. p. 66. Corpus elongatum, com-

pressum, semipellucidum
,

postice acuminatum, ventriculo

ramoso in appendicibus dorsalibus extendens. Caput ap-

pendicibus 2 stellatis aut fimbriatis. Tentacula dorsalia

relractilia in vaginulibus ramosis. Appendices dorsales in

serie unica ad utrunnque latus corporis dispositae, cylindri-

cae, curvatae, conicae, bifidae, trifidae aut simplices;

branchiae bipinnatae, appendicibus dorsalibus exeuntes.

Pes linearis, sulcatus.

Bornella digitata Ad. Reev. 1. c. tab. XIX, fig. 1.—Born. corpore carneolo

lineis carmineis infra reticnlatis transversim striato, appendicibus dor-

salibus elongatis , bifidis aut trifidis , in apicibus conicis carmineis ter-

minatis, branchiis ab parte superiore appendicibus dorsalibus exser-

tis, pede albo.

Hab. Fretum Sundaicum, in fucis natantibus.

„ Adamsii Gray, Ad. Reev. 1. e. tab. XIX fig. 3. Gray Fig. Moll.

Anim. p. 107. — Born. corpore carneolo, lineis carmineis infra reti-

culatis transversim striato , appendicibus dorsalibus elongatis , sim-

plicibus aut bifidis, in apicibus carmineis terminatis, branchiis ab p.irte

inferiore appendicibus dorsalibus exsertis , pede stramineo.

Hab. Borneo, in marl in fucis natantibus.

Goniodoris Whitei Ad. Reev. 1. c. tab. XIX, fig. 6.— Gon. corpore luteo,

margine ultramarino , pallidis notis ovalibus distinctis , duabus longis

paulo curvatis roseis lineis in utroque latere, lineis 7 roseis retro et

infra pedem pertinentibtis, linea rosea xma ad superiorem partem cor-
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poris quae ultra palliam pertinet; pallio antice longissime producto

atqae dilatato, margine libero, rotundato, vivide luteo, compluribus

notis ovalibus pallide luteis , taeniis 4 pulchris liliaceis in dorso pa-

ribus intervallis dispositis, margine vivide ultramarino, lunula rosea

inter tentacula; tentaculis dorsalibus luteis, summo axe productis

,

acuminatis, albis ; branchiis 14 simpliciter piunatis.

Hab. Carimata Passage prope Billiton.

Pecten denticulaüts Ad. Eeev. 1. c. tab. XXI fig. 14, — Peet. testa elonga-

to-ovata . subaequivalvi. aequilatera, tenui, compressa, radiatim lirata,

liris valvae superioris ad 15, alternatim minoribus, angustis, squa-

mulis dentiformibus ornatis, valvae inferioris permultis, squamulis

aculeatis , scabris, auriculis inaequalibus, margine cardinali valvae

inferioris dentato, alterius simplici; pellucido-lutescente , rosaceo ob-

solete tincta.

Hab. Borneo, in mari.

Cardium Adamsii Ad. Eeev. 1. c. tab. XXII fig. 2.—Card. testa subquadrato-

cordata, postice oblique truncata, angulata, subaequilatera, alba, ru-

bro variegata, costis ad 6 et triginta, elevatis, squamulis aculeatis

confertis regularibus undique dense armatis.

Hab. Borneo , in mari.

Cardium kalamantanum Ad. Eeev. 1. c. tab. XXII fig. 7.—Card testa subcor-

data, gibbosa, glabra, nitida, luteo-aurantiaca, unibonibus rosaceo-

albis, radiatim substriata , latere antico liris obliquis distantibus exsculp-

to, postico laevi , mai'gine dentato.

Hab. Borneo , in mari.

Venus labuana Ad. Eeev. 1. c. tab. XXI fig. 16.

—

V. testa subtriangulari,

gibbosa, antice truncata, postice flexuosa, acuminato-rostrata, albida,

lineis nigricantibus acute angulatis ornata, concentrice valde sulcata,

sulcis irregularibus , margine ventrali postice sinuato.

Hab. Labuan.

Psammohia flexuosa Ad. Eeev. 1. c. tab. XXIV fig. 3. — Psamm. testa

elongato-ovata, postice rostrata, alba, oblique plicata, plicis undu-

lato-corrugatis , bic illic duplicatis, latere postico rostrato , flexuoso,

acuto, antico rotundato. umbonibus subacuminatis.

Hab. Borneo, in mari.

Lyonsia navicula Ad. Eeev. I. c. tab. XXIII fig. 11. — Lyons. testa oblonga,

gibba, tenui, fragili, antice rotundata, postice compressiuscula, sub-

truncata, hiante, radiatim striata et obscure lirata, liris distantibus,

epidermide flaveola, margine ventrali flexuoso.

Hab. Borneo, in mari.

Poromya pulchella, Ad. Eeev. 1. c. tab. XXIII fig. 1.—Por. testa oblongo-ova-

ta , tenui, fragili, alba, pellucida, nitente, concentrice plicata, plicis

obtusis, subdistantibus , antice rotundata, postice attenuata, rostrata.
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Hab. Borneo, in mari.

Poromya nitida Ad. Rcev. 1. c. tab. XXIII fig. 3, — Por. testa subglobo-

sa-trigonali, alba, semipellucida, laevi, nitida, latere antico ro-

tundato, postico acute acuminato-rostrato, concentrice sulcato, ra-

diatim impresso, ad marginem angalato, umbonibus plicato-sulcatis.

Hab. Borneo , in mari.

Neaera moluccana Ad. Reev. 1. c. tab. XXIII fig. 4.—N. testa tenui , ovata,

postice in rostrum argustura clongatura producta, alba, concentrico

oblique plicata, plicis undulatis.

Hab. Ins. Molucc. Gilolo.
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VULKANISCHE ASCH VAN DEN BEUG MERAPI

SCHEIKUNDIG ONDERZOCHT EN IN VERBAND BESCHOUWD
MET ANDERE SOORTGELIJKE ASSCHENj

DOOK

». W. ROST VAIV TOMIVIMGKIV»

Reeds spoedig na mijne vorige analijse der vulkanische asch

van den vuurberg op het eiland Ternate, in eene der laatste

afleveringen van dit Tijdschrift geboekt, zie ik mij door de

welwillendheid van Dr. P. Bleeker in staat gesteld, eene ge-

lijke analijse in het werk te stellen van eene andere asch, op

den G^^en September van het jaar 1846 uit den vulkaan Me-

rapi geworpen en welke bij deze gelegenheid met zorg ver-

zameld is geworden (1). Ik acht het onnoodig om den gehee-

(1) De beschrijving dezer uitbarsting van Dr. Blkekbb luidt als volgt:

„ Op onze reis van Salatiga naar Soerakarta waren wij getuigen van een

grootsch natuurverschijnsel. Reeds toen wij Salatiga naauwelijks hadden

verlaten en den blik wendden naar den Merapi en Merhaboe , zagen wij den

Merapi geheel en den Merbaboe gedeeltelijk gehuld in eene donkerzwarte

wolkenmassa, die zich, naarmate wij den Jfeï-a/)?' naderden, meer en meer

uitbreidde en geheel het omliggende terrein verduisterde. Weldra bleek

het ons , dat die vermeende wolkenmassa bestond uit vulkanische asch.

Toen wij nabij Bojolali waren , dreunde het terrein en was het alsof in de

rigting van den Merapi met zwaar geschut werd geschoten. De donde-

rende slagen volgden elkander zoo snel op, dat Avij er wel 60 in een minuut

hoorden. De Merapi was in volle werkzaamlieid. Te Bojolali aangeko-
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Icn sang der analijsc, reeds vroeger bcsclireven, hier Ie her-

halen, dewijl zij gciiccl dezelfde als de vorige wezen moesl en

dus alleen do resultaten van het onderzoek eeno vermelding

behoeven.

De vulkanische asch van den Merapi is, even als die van den

vuurberg op Ternate, een ligt grijs doch niet zoo korrelaclitig

poeder als deze laatste en had bij eene temperatuur van 30^ C.

een specifiek gewigt van 2,801.

Bij 100° C. gedroogd verliest zij 0,617 aan water, terwijl

zij tot glocijens toe verhit 1,292 pGt. aan gewigt afneemt.

In water van do gewone temperatuur wordt 1,421 pCt. en

door kokend water 1,491 pCt. opgelost; onder inwerking van

deze laatste temperatuursverhooging dus weinig meer. Deze op-

mcn , was het verschijnsel uitermate indrukwekkend. Van den borg zagen

wij wel niets, maar de graauwe verduisterde lucht, op het midden van

den dag, en de dreuning des bodems en de geweldige slagen, die onafge-

broken elkander opvolgden, rigtten onze aandacht bijkans uitsluitend op

het vernielingswerk des vulkaans. De bewoners van Bojolali verzekerden

ons, dat de Ilerapi in den vroegen morgen was begonnen te branden, zoo-

dat ons vermoeden geheel tot zekerheid werd. Deze eruptie is eene der

merkwaai'digste, welke in den lateren tijd van den J/c/-öp? zijn bekend ge-

worden. Zij duurde i'uim 4 dagen. Bijzonder schoon namen wij haar

waar, toen wij te Soeraharta waren aangekomen. In den avond van den

2dcn September was de uitbarsting in hare volle woede. Wij aanschouwden

haar met behulp van een' nachtkijkei'. Hooge vuurkolommen zagen wij

uit den berg opstijgen en daarna als breede vuurstroomen langs zijne zui-

delijke helling afvloeijen. Groote vuurklompen, waarschijnlijk gloeijcndc

steenmassa's, verhieven zich nog boven die vuurzuilen en stortten dan ver-

tikaal in den krater neder , om kort daarna weder opgeworpen te worden

en op dezelfde wijze neder te ploffen. Dit indrukwekkend verschijnsel was

ook nog den volgenden avond , hoezeer in mindere mate , te Soeraharta

zigtbaar. De hevigheid der eruptie nam toen allengskens af en den vier-

den dag verhieven zich uit den krater nog slechts kleinere dampnaasau's.

De uitgeworpen lava moet, volgens personen, die deze uitbarsting meer

van nabij hebben aanschouwd, een groot gedeelte van de zuidwestelijke

helling van den Merapi hebben bedekt en daar ontzettende verwoestingen

aangerigt." Zie Fragmenten eener Heis over Java door Dr. P. Bleekee in

Tijdschrift voor Nederlandsch Indië Jaarg. 1850 Dl. I bladz. 313 cu 314.
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lossingen bestaan voornamelijk uit eenen overvloed van sulpha-

ten van aluinaarde en magnesia, weinig chloruren, kalk, sporen

van ijzer en soda en, zooals reeds bij eene andere analyse door

mij is vermeld geworden, geene nitraten. Naar deze laatsten

heb ik met gekoncenlreerde waterige oplossingen gezocht, doch

er niets van kunnen ontdekken.

Om een ruimer overzigt te verkrijgen en het verschil in za-

menstelling der vulkanische asschen onderling duidelijk te doen

spreken, plaats ik hier naast nevensgaande nieuwe analijse,

de resultaten van twee anderen, voor zoover ik weet de eeni-

gen van deze gewesten, welke door den druk bekend zijn ge-

worden. De eerste is op den 25sten November 1844 gewor-

penuit den Goenocng Goentoer, door den heer Dr. Fr. Jünghühn

te Ihdtenzorg verzameld , door den heer P. J. Maikr geanalij-

seerd en door hem publiek gemaakt in het Natuur- en Ge-

neeskundig Archief voor N. I. ; de tweede is reeds uit de vorige

afleveringen van dit tijdschrift bekend, terwijl de derde einde-

lijk de nu laatstelijk door mij onderzochte en de aan het

hoofd dezes genoemde asch is.

Zamenstelling op '100 deelen der vulkanische asschen van den

Goenoeng Goentoer. Vuurberg van Ternate. Merapi.

Kiezelaarde .

Aluinaarde

IJïeroxijde

Kalk

Magnesia

Zwavelzuur

Zoutzuur

Water

Soda en verlies

(spec. gew. 2,S57j (spcc. gew. 2,753) (spec. gew. 2,801)

51,7667 ..... 31,6655 .... 43,125

25,7667 ..... 46,4760 .... 32,900

13,6667 14,6800 .... 10,738

7,4369 4,7740 .... 7,392

0,9424 0,5305 .... 2,230

0,0172 0,2955 .... 1,097

0,0203 . chloor . 0,2060 . . . 0,089

0,3220 verl. bij gloeijing 0,9925 .... 1,292

0,0611 0,3800

100,0000

Van 100 deelen asch \

zijn in kokend wa- > 0,3 pCt.

ter oplosbaar. )

100,0000

1,602 pCt.

1,137

100,000

1,421 pCt.
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Terwijl het specifieke gewigt dezer vulkanische asschen on-

derling weinig afwijkt, ziet men daarentegen in de kwantiteit

der zamenstelling zelve belangrijke verschillen en wel voorna-

melijk in de verhouding der kiezel- en aluinaarde, welke eer-

ste een maximum van verschil van 18, de tweede hetzelfde van

21 pCt. aanbiedt; ijzeroxijde wordt er, vooi'al als men de za-

menstelling van goede bouwbare gronden er bij in aanmerking

neemt, in te ruime mate in aangetroffen dan dat zij op dezen

naam reeds dadelijk zoude kunnen aanspraak maken. Kalk,

magnesia en soda in verbinding met zwavelzuur en chloor,

allen faktoren van eenen goeden grond , laten er zich mede in

vinden. Het afwezig zijn van salpeterzure zouten is mijns in-

ziens zeer natuurlijk in eenen grond , welken kort geleden nog

gegloeid had; eerst na langere tijdperken van ontbinding zal

door den erkenden invloed der lucht op het vormen van sal-

peterzure zouten in de aardkorst, hun ontstaan een aanvang

nemen.

In den graad van oplosbaarheid in water is in betrekking met

No. i een ruim verschil op te merken; te gelijkertijd evenwel

springt het uiterst gering gehalte aan zuren in deze asch duide-

lijk in het oog en wordt dus ook dit verschijnsel opgehelderd,

daar toch in deze de onmisbare stoffen ontbreken, welke de op-

losbare zouten daarstellen moeten, om vervolgens naar de la-

ger liggende landen te worden afgespoeld: het is vooral door

dit laatste faktum duidelijk, dat niet elke asch even vruchtbaar-

makend en het vooral de kwantitatieve analijse der ligchamen

is, welke het schoone verband doet kennen, dat er bestaat tus-

schen oorzaken en gevolgen in de dingen der natuur.

Zien wij dus deze ontzaggelijke uitgeworpene massa's asch op

en beneden de toppen der bergen als ware depots van anor-

ganische meststoffen der omliggende landen in voorraad liggen,

om aanhoudend als een toestroomend mild voedsel datgene wat

den kostbaren oogst aan Java's gronden telken jare onttrekt

weder te gaan aanvullen ; — dan wordt de waarheid ook voor

den eenvoudigsten mensch helder, dat praktische scheikunde en

landbouw slechts hand aan haud gaande icedsrzijdsche ophel-
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dcringen wel is waar, maar dat het vooral de eerste is, welke

aan de laatste schoone toepassingen, onmisbare wenken geeft.

Ik zal blijven voortgaan om alles wat tot Java's gronden in

betrekking staat, zooveel mogelijk uit te vorschen.

WüLTEVREDEN , 6 Oktobcr 1851.



B IJ D R A G E

TOT DE KENNIS DER

ICHTHYOLOGISCIIE FAUNA VAN RiOUW,

Dr. P. BliEEliKM.

De vriendschap en wetenschappelijke ijver van talrijke ambt-

genooten hebben het mij mogelijk gemaakt, verschillende bij-

dragen te leveren ter opheldering der ichthyologische verhou-

dingen van die eilanden van den Indischen Archipel, welke ik

tot nog toe niet zelf heb kunnen bezoeken.

Zoo heb ik kunnen toebrengen tot de ichthyologische kennis

van Bali, Swnhawa, Celehes, Amboina, Banda, Solor, Borneo,

Siimatra en Büliton.

Met erkentelijkheid herinner ik hier de namen der heeren,

welke mij door hunne bezendingen daartoe in de gelegenheid

hebben gesteld. Zoo ontving ik verzamelingen van Bali van

nu wijlen den heer F. G. Schramm; van Sumbmca van den

heer H. Zollingkr; van Celehes van de heeren H. Zollinger

en H. R. T. Fontanes; van Amboina van den heer G. J. van

TniEKEN; van Banda van den heer M. H. Bra^des; van Solor

van den heer M. Th. Reiche; van Borneo van de heeren J.

WoLFF en Dr. J. Einthovex; van Sumatra van de heeren Dr.

O. KuNOARDT, P, Jakles, Dr. F. G. Sghmitt, H. W. Scqwa-

II 31.



470

NENFtxD en M. J. VAN Lekr, en van BiUifon van den heer

Dr. J. H. Croockewit Hz.

In de maanden September en Oktober dezes jaars ontving

ik weder twee verzamelingen van een der eilanden , welker

ichthyologische fauna tot nog toe volstrekt onbekend was. De

heer G. F. de Bruijn Kops, officier der K. Nederlandsche ma-

rine, thans met Z. M. schooner Dolfijn te Riouio gestatio-

neerd, had de goedheid, met vriendschappelijke welwillend-

heid aldaar een aantal van 75 vischsoorten te verzamelen en

mij toe te zenden. Deze vischsoorten, de eerste welke, voor

zoover mij bekend is, van Riouio bekend gemaakt worden,

zijn grootendeels door andere schrijvers en door mij reeds

vroeger beschreven, doch eenigen zijn nieuw voor de weten-

schap , zooals Apogon Cantoris, Gerres kapas, Amphacanthus

Kopsü, Gobius puntang , Antennaruiff vrophthalmus , Crenila-

hrus oligacanthus, Ploiosus castaneoïdes, Plagusia Kopsii, Tria-

canthus oxijcephalus , en misschien ook Tetraödon aspilos An-

dere door mij ontdekte en reeds vroeger beschrevene soorten,

welke insgelijks bij Riouio voorkomen, zijn Mesoprion chryso-

taenia, Upeneoïdes variegalus, Mugil hornemsis , Bagrus rho-

donotus, Arius macruropterygius , Aiius tonggol, Belone cijlin-

drica, SprateUa kowala en Tetraödon Kunhardtii.

De bovenbedoelde 75 species zijn de hieronder genoemde.

Achter de namen heb ik gevoegd het nummer der deelen van

de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kun-

sten en Wetenschappen , alsmede van de jaargangen van dit

Tijdschrift, waar ik hare beschrijvingen heb gepubliceerd. Van.

de soorten , achter welke geene aanhalingen gevoegd zijn , en

gedeeltelijk vroeger nog niet in mijne verzameling aanwezig,

alsmede van eenige nieuwe species , beschreven in het nog niet

m het licht gegeven 24ste deel der Verhandelingen van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , vol-

gen de beschrijvingen hieronder:

'/. Lahrax waigiensis CV.

3, Apogon Cantoris Blkr,
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3. Serranus crapao CV. Veiii. Bat. Gen. XXU Pcrcoïden.

4. Mesoprion unimaculalus CV. ibid.

ó". „ monostigma CV. ibid.

6. „ chrijsotaenia Blkr. Nat. Tijdschr. II p. 170.

7. Myriodon scorpaenoïdcs Bris. de Barncv.

5. Therapon quadrilincalus CV. Verh. Bat. Gen. XXII Percoïd.

9. „ ghebul Ehr. ibid.

iO. Ilclotes scxlineatus CV. Nat. Tijdschr. II p. 171.

4L Sphyraena jello CV. Verli. Bat. Gen. XXIIPercoïd.

42. Sillago acuta CV. ibid.

'i3, „ maculata CV. ibid.

i4. Polynemus telradactylus CV. ibid.

iS. Upeneoïdes variegatus Blkr. ibid.

46. Platyceplialus isacanthus CV.

47. Pristipoma hasta CV. Verh. Bat. Gen. XXIIi Sciaenoid.

48. Diagramma punctatum Ehr. ibid.

49. Lobotes erate CV. ibid.

20. Scolopsides monogramma K. v. H. ibid.

21. Chrysophrys calamara CV. ibid. Sparoïd.

22. Lethrinus opercularis CV. ibid.

23. Caesio enjthrogaster CV. ibid. Maenoïd.

24. Gerres poeti CV. ibid.

2^. „ kapas Blkr.

26. Chelmon rostraius CV. Verh. Bat. Gen. XXllI Chaetodont.

27. Scatophagus argus CV. ibid.

28. Platax teira CV. ibid. '

29. Chorinemus Sancti Petri CV. ibid. XXIV Makreel. Vissch.

30. Trichiurus savala CV. ibid.

34. „ haumela CV. ibid.

32. Selar malam Blkr. ibid.

33. Carangoïdes praeüstus Blkr. ibid.

34. „ gallichthijs Blkr. ibid.

3o. Gnathanodon speciosus Blkr. ibid.

36. Equula filigera CV. ibid.

37. Gasza minuta Blkr. ibid.

58. Amphacantlius jaous CV. ibid. XXIII Teuthid.
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39. Amphacanthus Kopsii Blkr.

40. Aiherina duodecimaUs CV. ?

4f. Mugil horneensis Blkr. Nat. Tijdsch. N. Ind. II. p. 201.

4^. „ coerukomacidatus Lacép.

4o. Gohius caninus CV. Verh. Bat. Gen. XXII Blenn. Gobioïd.

45. Gohius puntang Blkr.

46. Antennarius urophthalmus Blkr.

47. Crenilahrus oUgacanthus Blkr.

4S. Bagrus rhodonotus Blkr. Verh. Bat. Gen. XXI Siluroïd.

49. Arius macruropterygius Blkr. ibid.

öO. ,. tonggol Blkr. ibid.

5/. Plotosus castaneotdes Blkr.

S^. Chirocentrus dorab CV. Verh. Bat. Gen. XXIV Chiroc.

SS. Belone caudimacula Cuv. Verh. Bat. Gen. XXIV Snoek.

ö4, „ cylindrica Blkr. ibid,

55. Hemiramphiis melanurus CV. ibid.

56. „ Gaimardi CV. ibid.

57. „ Quoyi CV. ?

58. Engraulis Grayi Blkr. ;=: Thrissa Hamülonii Gray. Verh.

B. Gen. XXIV Haringacht. Visschen.

59. „ Russellü Blkr. ibid.

€0. Spratella kowala Blkr. ibid.

6f. Chatoessus chacimda CV. ibid.

62. Saurida tombil CV. ibid. XXÏV Chiroc. Lut. etc.

€3. Eippoglossus erumei Cuv. ibid. XXIV. Pleuronect.

€4. Synaptura pan Blkr. k Solea pan Cuv. Nat. Tijds. N. I.

I p. 410.

65. Plagusia Kopsii Blkr.

66. „ quadrilineata K. v. H. Verh. Bat. Gen. Pleuron.

XXÏV.

67. Monacanthus geographicus Cuv. ibid. XXIV Balistin.

68. Pogonognathus harbatus Blkr. ibid.

69. Triacanthus Nieuhofü Blkr. ibid.

70. „ oxycephahs Blkr. ibid.

71. Tetraödon Emihardtii Blkr. ibid. XXÏV Blootk. Visschen.

72. .; oblongiis Bi. ibid.
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75. Trlyalitlnn axpilos' Hlki'.

74. (^hllosn/lliinn puudnlum Ml!. N Cili. II. (icii. WIV IMaKiost.

7t>. Carclmrids (Scoltodon) (icidiis lUipp. , RUI. ibid.

lïoozdor (1(! vis(^liramia van ïiioiiw iia^(\iif)(^(^ volkorni'u onlx'koiid

was, bezit do wclcnscliap locli .scdcii d(; Invcm; laaLslu Jaren ccn'

schat van woarnomin^cn bclrcffondo d(5 iclilhyologio van con niet

V(;r van daar verwijderd liRKond ciiand. Ik bedoel Sint/dporr.

De lieor Dr. Tii. (Iantor JKMjft in zijno l)eIanf,'riJko (lalaloniie

of Malayan r'islies 1*22 s|)ooies opi^esouid ais lot de visclilainia

van Sin(/(ij)(>ri; belioorende. Van die, 122 soorten /ijn ecliter

slechts 2ï dczei((l(3 als die, welke ik van liioiiw ontvin;,' t. w.

Sillago nriita CV., Sphi/t'nout, jdlo CV., Voh/nnniis fclradac/i/fna

Shaw. , Lobotcs er<ilc (IV., IHtKjrammn punctadim l']hr., 'I'richiitriis

hduinrla CV., Trichiurus mvalaCAY., Carnngoïdcs (jallicfUlujs IJlkr.,

(r)utthano(hm spcriosns HIkr., py/inifa plif/eraCV., dazza miimta

IMkr., Clidmon roslrtiUis CV. , Scotop/idt/iis nrgii,s CV. , Plnftur

Icira CV., Amphacanlhus javns CV. , Ihilrnchus (/riinnicns CV.

,

Chiroccntnis domb CV , Saurida lomhil CV., Ilippoglosms eritmei

Ciiv., riiu/usid (putilrilinc.aUi K. v. II., Monacanthiis (/roz/rnphiciis

Cuv., Pogtmngnathus hiirlxiliis IMkr., Trïacantliiis Jiimsrllii HIkr.

en Carduirias (Scoliodon) acntus MII., /oodat fJ! species der

Uioiiwscho vorzamolirif^en te< Ix^schoiiwen zijn als nieuw voor

d(Mi Archipel van Hioiiw en Singnporc en luit f;eli(>ele aantal

der b(!k(!ii<I(5 soorten van dien Archipel thans I7'{ bedraajiit.

Ten einde nuMi de ichlliyolopisclie liiinia van f;07.e}j;de str<'kcn

b(!ter kunne nagaan , laat ik hier volleer» d(! opgave der vati

Singaporahi'AuMHlo visschen, (;;etrokk(ui nit hi^t aanj^^eliaahh» W(!rk

van den heer Cantoii. Achten" de ine(!r {.^'ehriiikelijke ol" in (Nmi

jonf:;st(;n lijd door mij voür(4(!st(!lde namen, hei) ik gevoegd do

benamin!:;en vati d(!n heer Cantok, alsmede, voor zoo ver znlks

l(;r duid(!lijkheid noodi}^ is, die van het groole vischwerk van

den lateren tijd.

Visschen van Simjaporo vohfonH J)r. Tii. CAiNToa.

1. Littcs nohilis CV.
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2. Apogon poecilopierus K. v. H. ?

3. „ quadn'fcisciatus CV.

4. Serranus horridus K. v. H.

o. „ suillus CV. = Serranus coioïdes Cant,

6. Mesoprion rangus CV.

7. „ annidaris CV.

5. Therapon jmta CV. =:: Therapon irivütatus Cant.

5. SiUago acuta CV. r: Sillago mcdabarica Cant.

•/O. Sphyraena jello CV.

^/. „ obtusata CV.

^5. Polynemus tetradactylus Shaw.

/5. „ uronemus CV. ~ Polynemus indicus Shaw.

44. Apistus trachinotdes CV. :=: Prosopodasys trachinoïdes Cant.

^ó'. Otolithns biauritus Cant.

yö". „ r?<6(?r CV.

47. „ argenteus K. v. H.

48. „ maculatus K. v. H.

^5. Corvina Dussumierii CV.

2Ö. ,5 Belengeri CV.

5^. „ catalea CV.

:2:2. Umbrina BusseUii CV.

SJ. Pristipoma kaakan CV.

^4. Diagrammapunctatum Ehr. =2 Pleciorhynchus balteatusCant

23. Lobotes erate CV.

5ff. Chelmon rostratus CV.

57. Henioclius macrolepidotus CV. :=: Biphreutes macrolepido-

tus Cant.

j25. EpMppus orbis CV. c= Hardies orhis Cant.

^5. Drcpane longimana CV. =r Harpochirus punctatus Cant.

oö. Scatophagus argus CV. s Cacodoxus argus Cant.

o/. Platax Blochii CV. e= Platax vespertiUo CV.

55. „ /e«ra CV.

5J. „ arthriticus CV.

5^4. „ ocellatus CV.

oo, Psettus rhombcus CV. := Monodactylus rhombeus Cant.

o 5. Toxotes jacidator CV.
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37. Cybium Commcrsonii CV.

38. „ Uncohünm CV.

39. Cjfbimn gutlatmn CV.

40. Trichiurus haumela CV.

41. „ savata CV.

^^. Elacate hioiltala CV. .

>^J. Chorinemus Commersonianns CV.

-^4. „ /o/ CV.

45. Slromateus nigcr \\\.

46. Megalaspis liotilcri Blkr. == Caranx Rolleri CV.

47. Selaroïdes hptolcpis Ijlkr, = Caranx leptolepis K. v. H.

45. Carangoïdes laUimparah Blkr. s Caranx mulabaricits CV.

4i?. „ airopus Bikr. e: Caranx nigripes CV.

SO. „ cüula Blkr. != Caranx cüula CV.

ó'/, „ gallichthys Blkr. = GaUkhthys major CV.

5'^. Gnaihanodon speciosus Blkr. =: Caranx speciosi(s CV.

ó',). Seriola binotala CV.

ó'4. Lactarius delicalulus CV.

ÖS. Stroniateoïdes aloukoia Blki'. =r Stromafeits alous CV.

^6. „ cinereus Blkr. :=; Stroinateus grisezis CVo

ó'7. Kurius indicus BI.

o 5. Equula caballa CV.

55. „ ^^era CV.

öö. „ insidiatrix CV.

ff/. „ longimana Cant.

ff^. Gazza minuta Blkr. l=; Equula minuta CV.

^5". Amphacanthus javus CV. :=: Teulkis javus Canl,

ff4. i)/?y^i7 cephalotus CV.

6'5. „ cunnesius CV.

ffff. Apocryptes changua CV.

67. Perhphthalmus Schlosseri CV.

6S. Petroskirtes vdriabilis Cant.

ff5. Echeneis neucrates L.

7ö. Chironectes hispidus CV. t=: Antennarius hispidus Cant.

7/. „ Commersonii CV. = ,, " Conimersonii Cant

7^. Batrachus grunniens CV.
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73. GlypMsodon rathi CV.

74. Arius arius CV.

75. Osteogeneiosus militaris BIkr. ;= Arius militaris CV. ?

76. Plotosus' Uneatus CV. !=; Plotosus anguiUaris Cant.

77. Chirocentrus dorab CV.

75. Dussumieria acuta CV.

75. Pellona Grayana CV. s Pellona affim's Cant.

S'ö. Racotida RusseUiana Gray.

5/. Clupeonia perforata Cant.

5^. Alausa toli CV.

55". Engraulis Brownii CY.

54. „ mijsfax CV.

50'. Cot7/a Reijnaldi CV.

5<5. Saurida tomhil CV.

57. Saurus ophiodon CV.

55. Platessa Russellü Gray.

55. Hippogiossus erumei Cuv.

5ö. Synaplura Commersoniana Cant.

5/. „ ^eèra Cant.

P;?. Plagusia quadrilineata K. v. H.? ^ Plagusia hilineata Cant=

55^. „ potous Cuv.

54. Muraenesox talahon BIkr. e=: Conger talabon Cuv.

5J. „ öa^fo J. M. :=: Conger bagio Cant,

5^. Ophiurus baccidens Cant.

57. Balistes conspicillum BI. Schn.

55. Monacanthus geographicus Cuv.

55. ,. penicilligerus Cuv.

^öö. Pogonognathus barbatus BIkr. — Alutarius barbatus Cant.

^ö/. Triacanthus Russellü BIkr. ? — Triacanthus biacukatus C\iy.

10^. Ostracion cornutus L.

^05". Tetraödon simulans Cant.

^Ö4. „ lunaris Cuv.

/öo. Syngnathoïdes Blochii BIkr. s=: Syngnathus biaculeatus Bi.

/Ö5. Scyflium maculatum MH.

^Ö7. Chiloscyllium plagiosum MH.

^Ö5. Carcharias (ScoUodon) acutus MH.
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109. Sphyrna zygaena MFJ.

1/0. „ niochii MH.

///. Pri<ftis semisagittatus Lalli.

112. llhynchohatus laevis MH.

110. lihinobalus (Rhinohatus) llgonifcr Cant.

114. Platijrhina sinensis MH.

1!ö. Astrape dipterijgia MH.

116. Temera Ilardwiclüi Gray.

117. Trygon uarnak Küpp.

118. „ imbricata MH.

119. Pteroplatea micrura MH.

120. Hypolophus sephen MH.

121. Taeniura lijmma MH.

y^^. A'elohatis narinari MH. :=; Slolisodon narinari Cant.

In het algemeen verdient opmerking de groote overeenkomst

in de soorten, welke leven bij de kusten der eilanden van den

Archipel van Riomo en Singapore, met die der Javasche zee. Ver-

reweg het grootste gedeelte der opgesomde species van Riouw

en Singapore komt ook bij Java voor.

Van de Rioinvsche soorten zijn bij Java tot nog toe niet waar-

genomen slechts 17, t. w. Lahrax waigiensis CV., Apogon Cantoris

Blkr., Mijriodon scorpaenoïdes Bris. de Barnev., Helotcs sexJineatus

CV. , Plalycephahis isacanthus CV., Amphacanthus Kopsii Blkr.,

Atherinaduodecimalis CV., Mugilhorneensis ^Wiw, Gohius piui-

tang Blkr., Antennarius urophthalmus Blkr., Crenilabrus oliga-

canthus Blkr., P/ofo^w^ castoweoïde* Blkr., Synaptura pan hlkv.,

PlagusiaKopsii Blkr. , Pogonognathus barbatus Blkr., TetraUdon

Kunhardtii Blkr. en Tetraödon aspilos Blkr.

Van debekende species van Singapore zijn slechts 29 niet van

Jourt bekend t. w. Ololithus biauritus Cant., OloUtliu-i rnber CY.

,

Corvina BussumieiiCV., Corvina BekngeriCV., ümbrina Russeïli

CV., Platax ocellatus CV., Seriola binotata CV., Equida longima-

«aCant., Petroskiries variabilis Cant., Chironcctcs hispidus CV.,

Chironectes Commersonii CV., Arius arius CV., Osteogenei-

osus mililaris CV\, Dussmnieria acnta CV., Raconda Russeï-
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liana Gray, Clupeonia perforata Cant., EngrauUs mijstax CV.,

Coilia ReijnalcU CV., Plalessa lius^eUn Gray, Synaptura Com-

mersonü Cant. , Muraenesox bagio J. M. , Ophiurus baccidens

Cant., Ealistes conspiciUum BI. Schn., Monacantlms penicilli-

gerus Cuv., Tetraödon simulans Cant., Syngnathoides Blochii

Blkr. , Plalyrhina sinensis MH. , Astrape dipterijgia M.H. en

Temera Hardwickii G'ray. Van de 159 Singapore-Riouwsche

species komen alzoo niet minder dan 117 ook bij Java voor.



DESCRIPTIONES SPECIERÜM DIAGXOSTICAE.

PERCÜÏDEI.

Lahrax waigiensis CV. Poiss. Il p. Gl,

Labr. corpore oblongo conipresso, altitiuline 4 in ejns loiigitndine, lati-

tudine 2 et paulo in ejns altitndine ; capite acnto 4 fere in longitudine cor-

poris; altitndine capitis ] J. in ejns :longitndine; linea rostro-frontali concava
;

ocnlis diametro 4 in longitndinc capitis; rostro acnto , alepidoto., ocnlo pau-

lo longiore; maxilla superiore alepidota, inferiore vix longiore, snb medio

ocnlo desinentc; liiigua basi tlinrrea denticulorum oblonga scabra; osse

snbovbitali glabvo
;
praeopcrculo obtusangnlo, margine' posteriore convexo

dcuticnlato, angulo spina nnica majove, margine inferiore glabro; oper-

culo spina nnica parva ; sqnamis lateribns 45 p. m. in serie longitndina-

li; linea laterali antice dorso approximata; pinnis dorsalibns basi nnitis,

altitndine subaeqnalibus; dorsalispinosa triangnlari spina 3" ceteris longiore

,

1' ultima breviore; radiosa rotnndata spinosa longiore; pectoralibns obtnsis

rotnndatis 7 fere, ventralibns acntinscnlis 6 et panlo, candali convexa 5

fere in longitndiue corporis; anali trispiuosa rotnndata, dorsali radiosa

breviore; colore corpore snperue grisco-viridi inferne griseo vel argenteo;

pinnis tlavesceute-viridibns, dorsali spinosa nigro leviter marginata.

B. 7. D. 7— 1/13. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/9. C. 17 et lat. brev.

Synon. Bar de Waii]ion CV. Poiss. IT p. lil. Less. Voyage Coquille

Zool. n p. 237.

Habit. Eio , in mari.

Longitiido speciminis nuici IS5'".

Aanm. Labrax ivaigicnsh CV. is de overgangssoort van

Lahrax tot Latcs. Ia habitus heeft zij zooveel van Lates no-

bilis. CV. en Lates nilolicus CY., dat een ongeoefende ze daar-

mede hgtelijk zou kunnen verwarren.

Apogon Canfo}-is Blkr.

Apog. corpore oblengo compresso, altitndine 3^. ad o|- in ejns longitu-

dine, latitndine 2.|- circiter in ijns altitndine; capite 3^- ad S^. in longi-



480

tudine corporis, longiore quam alto ; oculis diametro 3 in lougitudine ca-

pitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; pvaeoperculo denticulis con-

spicuis, pbtusangulo, angulo rotundato j sqiiamis lateribiis 2'1 p. m. in se-

rie lougitudinali, 9 p. m. in serie verticalij linea laterali simplice, non

arborescente j dorso elevato; piuna dorsali spinosa radiosa multo bumiliore,

spinis 3* et 4' ceteris longioribiis; dorsali radiosa et anali rotundatis
;
pectorali-

bus et ventralibus longitudiue aequalibus, analem non attingentibus, 5 cir-

citer in longitudine corporis; caudali tIx emarginata, augulis obtusa 4| ad

4^ in longitudine corporis; colore corpore aureo-viridi , toto fnsco punc-

tulato; dorso sub pinnis dorsi fasciis 2 diffusis transversis fuscescentibus
;

pinuis -virideseeutibus margines versus violascentibus vel nigricantibusj

dorsali radiosa media basi macula nigra.

B. 7. D. 8—1/9 vel 1/10. P. 2/12. V. 1/5. A, 2/8 vel 2/9. C. 17 et lat.

brev.

Habit. Rio , in mari.

Longitudo 2 speciminum 113'" et 115'".

Aanm. Deze soort heeft in vormen en getallen der vinstra-

len het meest van Apogon mclas Blkr. (Bjjdr. t. d. Icenn. der

Percoïd. p. 29), doch verschilt daarvan door hare kleuren en

korteren 8en rugdoorn. Ik draag haar op aan den heer Th.

Cantor , die de kennis der ichthijologische fauna van Straat

Malakka aanmerkelijk heeft uitgebreid.

Bhjriodon scorpaenoïdes Bri.s. de Barnev. Rev. Zool.

1847 p. 130.

Centropr. corpore oblongo compresso, altitudine 3^ circiter in ejus lon-

gitudine, latitudine 2 vel 2 fere in ejus altitudine; capite 3 ad
3-J.

in

longitudine corporis
,
paulo longiore quam alto ; linea rostro-dorsali ante

oculos convexa, vertice concava; oculis diametro 3 ad 3^ in longitudine

eapitis ; rostro convexo squamoso , oculo multo breviore ; cirris nasalibus

oculo multo brevioribus
;
praeopei'culo rotundato margine posteriore den-

ticulato, margine inferiore spinis 3 curvatis, antrorsum spectantibus ; oper-

culo squamis praeopercularibus majoribus, spina unica longa plana; ma-

xilla superiore inferiore vix longiore, sub oculi dimidio posteriore desi-

nente; dentibus maxillis minimis vix conspicuis; squamis lateribus 35

p. m. in serie lougitudinali; linea laterali lineae dorsali subparallela; pin-

na dorsali supra praeoperculum incipiente, profunde incisa, parte spinosa

parte radiosa plus duplo longioi'e, spinis 3% 4* et 5" ceteris longioribus

,

parte radiosa rotundata; pinnis pectoralibus rotundatis 4, ventralibus post

basin pectoralium insertis , angulatis, 4|.— , caudali integra leviter convexa

5 in longitudine corporis; anali spina 2' maxima corporis altitudine vix
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breviorc; corpore fusco profundioro et diliUiore nebulato et marmonito

;

pinnis flavesccntibus nigro et fuscescciitc luarmuratis et fasciutis.

B. 7. D. 14/11, P. 2/11 V. 1/5 A. 3/j vel 3/6. C. 14 et lat. brev.

Synon. Scorpcne de Waigmi QG. Voy. rrcyc. Zoül. p. 324 tab. 58 tig. 1.

Centroprisles scnrpaeno'ides CV. I'oiss. III p. 3G.

Ccntroprisie scorpcnoïde CV. Poiss. ibid.

Ilabit. Kio , in mari.

Longitudo" 4 spcciininmu 90'" ad 115'".

Aanm. Deze merkwaardige soort heeft verwanlschap in ha-

bitus enz. met de Scleroparei en Sciacnoidei ; met de Sclero-

pnrei door Scorpaena-achtig voorkomen, kleuren en voeldra-

den; met de Sciaenoïden door bollen snuit en rangschikking

der schubben. Deze soort is gevoegelijk tot een eigen geslacht

lo verheffen , hetwelk zich dan van Centroprisles CV. zou on-

derscheiden door geheel beschubten snuit, neusvoeldraden, naar

voren gekeerde doornen van den onderrand des praeoperkels,

en achter de borstvinnen geplaatste buikvinnen. Het beschubt

zijn des snuits is een der kenmerken , welke door CV. aan

Centropristis wordt ontzegd, hoezeer het bij bovengenoemde

soort zeer duidelijk bestaat , strekkende de schubben er zich

uit tot aan den rand der bovenkaak. In den nieuwcren tijd

heeft de heer Brisout dk Barneville het geslacht Centropristis

CV. in meerdere geslachten gesplitst, naar de verschillen in

het tandenstelsel bij de Yerschillende soorten. Deze dierkun-

dige heeft aan Centropristis scorpaenoïdes CV. reeds een' eigen'

geslachtsnaam gegeven
,
grondende hij dit geslacht op de fijne

gelijkvormige kaaktanden en den dakvorrnigen band ploegbeen-

tanden.

SCLEROPAREI.

Platycephalus isacanthus CV. Poiss. IV p. 181?

Platyceph. corpore elongato dcpresso, altitudine 8 ad 10, latitudine maxi-

ma 6^ circiter iu ejus longitudine; capite valde dcpresso 3i ad 3|- in lon-

gitudine corporis ; latitudine capitis 2 circiter in cjus longitudine; oouKs

oblongis diametro 5 circiter in longitudine capitis, 1|- circiter in rostri

longitudine, minus diametro
l-

a se iuA'icem distantibus; vertice et orbitis

spinosisj osse nasali spina unica; ossibus suborbitalibus anteriore spina

nulla, posteriore spina unica; praeoperculo spinis 2 brevibus superiore in-
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feriore longiore; maxilla superiore inferiore breviorc, sub oculi partc an-

teriore desineute; squamis lateribus 70 p. m. in serie longitudiiuilij linea

laterali non arniata; pinua dovsalL spiuosa dorsali radiosu et corpore paulo

altiore; pinnis pectoralibus 8A. ad 9 in lougitudine corporis; ventvalibus

aualem non attingeutibus; caiidali integra subtruncata convexiuscnla; co-

lore corpore superue griseo-fusco fusco profundiorc ncbulato et maculato,

inferne albo; pinnis dorsali 1' viridi et fusco ncbulato-marmorata; pinnis

cetcris viridibus venis flavescentibus et ncbulis vel maculis fuscescentibus,

B. 7. D. 1 — S— 1/10 vel 1/11. P. 2simpl.+ 10 divis.+ 8 simpl. V. 1/5.

A. 11 vel 12. C. 12 et lat. brcv.

Synou. Platyccphalea cpines égales CV. Poiss. IV p. 180? Lcss. Voyage

Coquille Zool. II p. 214?

Habit. Rio , in mari.

Longitudo 2 speciminum 220"' et 230'".

Aanm. De afbeelding van Platycephalus isacanlhus CV. in

de prachtuitgave van Cuvieu's Règnc animal, beantwoordt geens-

zins volledig aan de korte beschrijving in de Histoire naturelle

des Poissons, waar gezegd wordt, dat de praeoperkeldoornen

van ongeveer gelijke lengte en de oogkasdoornen naauwelijks

zigtbaar zijn. Indien die figuur tot Platycephalus isacanlhus

behoort, is zij vrij onnaauwkeurig.

MAENOIDEI.

Gerres kapas Blkr.

Gerr. corpore oblongo comprcsso, altitudinc o»- ad Si iu ejus longitu-

dine, latitudine 2|. ad 2A. in ejus altitudino; capite acuto, aeque longo

ac alto 4i ad 4^ in longitudine corporis ; oculis diametro 2*- ad 3 in Ion»

gitudine capitis; dorso elevato; linea dorsali vix. angulata capite rectius-

cula; linea rostro-pectorali concava; osse maxillari suj^eriorc parte conspi-

cua oblongo-ovali; ossibus suborbitalibus praeoperculocjue cdcntulis
j
prae-

operculo obtusangulo angulo rotundato; squamis lateribus 32 p. m. in

serie longitudinali
;
pinna dorsali spinosa emarginata, spinis gracilibus 1"

minima, 2" et 3^ ceteris longioribus, totis osseis, corpore duplo humilioribus

et capite multo brcvioribus; pinnis pectoralibus acutis 3|. ad 4, ventrali-

bus 6A circiter in longitudine corporis; anali. leviter emarginata, spinis

2* et 3' radiis non vel vix longioribus, 3 ad 4 in altitudine corporis; cau-

dali profunde incisa, lobis acutis; colore corpore superne griseo, lateri-

bus inferneque argenteo, pinnis flavescente; pinna dorsali spinosa nigro

limbata.

B. 6. D. 9/10. P. 1/14 vel 1/15. A. 3/7. vel 3/8. C. 17 el lat. brcv.
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Synon. Ikan Kapas kapas Mal. Batav.

Haltit. Batavia, Rio, in mari.

Longitudo 7 spccimimun 90'" ad 145"'.

Aanm. Deze soort gelijkt zoodanig ()[) Grrrcs poctic CV.,

dat ik liaar vroeger voor de/elfde hield. lüj naauwkeurige

vergelijking van allo mijne specimina van beide soorten ont-

waar ik echter, dat Gerres kapas Blkr. standvastig van Gcrres

poelie CV. verschilt door aanmerkelijk spitsere doornachtige

rugvin , die bovendien sterk uitgerand is en uit dunne doornen

bestaat, alsmede door veel dunnere, betrekkelijk kortere aars-

vindoonen en eenigzins ranker ligchaam. Door deze ranke

doornen heeft zij ook veel van Gcrres oijcna CV. doch deze

is weder ranker van ligchaam, heeft de kaakborstlijn zeer wei-

nig konkaaf en den kop wat langer dan hoog. Gerres Richü

CVa moet evenzoo zeer verwant zijn aan de bovenbeschrevene

species doch heeft het profiel eenigzins konkaaf en den 2^ aars-

vindoorn even sterk als en langer dan Gcrres poelie CV.

TEUTHIDES.

A^nphacanthus Kopsii Blkr.

Araijhac. corpore oblorgo conlpresso, altitudine 2* circitcr in ejus lon-

gitudiue; capite convexo 5 in longitudine corporis, aeque alto circitcr ac

longo; linea rostro-frontali convexa; linea rostro-pectorali convexiusciila;

oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis ; osse suborbitali supra an-

guliim oris oculi diametro humiliore; opcrculo, praeoperculo et osse sca-

pulari non vel vix striatis; squamis minimis; pinna dorsali partem spinosam

inter et radiosara valde incisa, spiuis mediocribus, mediis ceteris longio-

ribus, 1, nltima longiorc et spina longissima minus duplo breviore, parte

radiosa parte spinosa humiliore rotundata; pinnis pectoralibus obtusius-

culis capite brevicribus ; anali spinis mediocribus antica et posticis lon-

gioribus; caudali truncata angulis acuta ; colore corpore superne rufescente-

viridi inferne flavescente-margaritaceo ; dorso lateribusque margaritaceo vel

flavescente guttato; capite superne et antice profuude viridi; pinnis viri-

dibus, caudali tantum fuscescente; dorsali et anali spinosis nigro limbatis,

dorsali et anali radiosis radiis fuscescente variegatis.

B. 5. D. 1 procumb. + 13/9 vel 13/10. P. 2/14. V. 1/3/1. K. 7/9 vel

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

Habit. Rio , in mari.

Longitudo specimiuis unici 145.
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Aanm. Deze soort is verwant aan Amphacanthus dorsalis

CV. , Amphacanthus margaritifertis CV. en Amphacanthus su-

lor CV. doch zij is aanmerkelijk hooger dan de beide eerstge-

noemden, terwijl hare kop aanmerkelijk grooter is dan bij

Amphacantlius sutor CV. Het volstrekt niet uitgerand zijn der

uitgespreide staartvin en de bijzonderheden der kleurteekening la-

ten de soort nog nader van de genoemde onderkennen. Zij heeft

ook veel in habitus van Amphacanthus fuscescens CV., afgebeeld

in de Fauna japonica, doch is hooger van ligchaam, heeft min-

der bollen kop en andere kleuren, terwijl de snuit er nog geene

2| maal gaat in de lengte van den kop. Ik draag deze soort

op aan den verdienstelijken toezender, die in de wetenschap

reeds gunstig bekend is door zijne Bijdrage tot de kennis der

noordkust van Nieuw Guinea.

MUGILOIBEL

Mugil coeruleo-maculatus Lacép. Polss. V p. 38S et

389. CV. Poiss. XI p. 93?

Mug. corpore elongato compresso, altitudine 4^ ad 5|. ia ejus longitu-

diue; capite convexo 5 ad 5§. in longitudine corporis; latitudine capitis

1\ circiter, altitudine li ad IA. in ejus longitudine; oculis diametro 3|.

ad 4A in longitudine capitis, ]|- ad 2 et paulo in capitis parte postoculari,

diametro ]|- ad 2|- a se iuvicem distantibus; palpebris oculi bulbum non

tegentibus; linea rostro-frontali convexa; rostro convcxo oculo junioribus

breviore adultis paulo longiore; osse suborbitali non vel vix emarginato

,

denticulis yix conspicuis; osse supramaxillari ore clauso non conspicuo;

labiis denticulis junioribus vix adultis non conspicuis ; labio superiore

cavnoso non papillato; tuberculo inframaxillari symphysali subcordiformi

;

deiitibus jDalatinis minimis in thurmas 2 oblongas collocatis; lingua antice

lateribusque tburmis pluribus odontoplioris obsita; impressione praevome-

rina rotuuda superficiali
;
praeoperculo acutangulo , margiue posteriore o-

blique postrorsura dcscendente; operculo latitudine capite plus duplo bre-

viore; squamis lateribus 38 p. m. in serie longitudinali; axillis squamis valde

elongatis; pinnis dorsalibus minus dimidia longitudine pinnarum pectoralium

a se invicem distantibus; spinosaradiosa humiliore , spinis gracilibus 1" et

2' siibacqualibus ; dorsali radiosa et anali acutis valde emarginatis, cor-

pore humilioribus; pectoralibus subfalciformibus capite lougioribus; ven-

tralibus acutis pectoralibus minus duplo brevioribus; caudali emarginata
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lobis acntis ^| circiter in longitudiiie corporis; colorc corpore supevne

viridescente inferne avgenteo; pinrtis hyalinis vel flavesccntibus , dorsali

radiosa et caiulali membranis interdiira fiisccsceute arenatis
;

pcctoralibus

I

superne basi macula cj'auco-nigra.

; B. 6. D. 4—1/8 vcl4— WO. P. 2/i6. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C. 14 et lat. brev.

; Synon. ]\fuge iache-hleuc Lacip. Poiss. V p. 385 et 389. CV. Poiss.

. XI p. 95.

Ikah Bdanalch Mal. Batav.

Habit. Eio et Batavia, in mari.

Loiigitiido 3 speciminum 128"' ad 190"'.

Atherina duodecimalis CV. Poiss. X p. 339?

Atherin. corpovc clongato coinpresso, altitudine
.^J in ejus longitudine,

'atitudine maxima 4^ in ejus altitudine j capite obtuso 4 et paulo in lon-

gitudine corporis j altitudine capitis IA circiter, latitudiue li. fcre in ejus

longitudiiie; linea rostro-frontali convexa; oculis diametro 2 et paulo in

longitudine corporis, minus diametro 1 a se invicem distantibus; rostro

obtuso convexo, oculo duplo breviore; maxillis dentibus vix conspicuis
,

superiore sub oculi parte anteriore desinente, inferiore superiore vix Ion-.

giore valde adscendente; praeoperculo subrectangulo, margiue posteriore

exciso; squamis cj'cloïdeis non striatis, margiue libero rotundatis, margine

posteriore truncatis uni- vel bidentatis; squamis lateribus 35 p. m. serie

longitudinali; pinna dorsali spiuosa dorsali radiosa multo bumiliore, me-

dio pinnas veutrales inter et analem sita; dorsali radiosa acuta vix emar-

ginata, corpore bumiliore; pectoralibus acutis 5|. in longitudine corporis;-

ventralibus acutis pectoralibus brevioribus ; anali dorsali radiosa non vel vix

altiore, acuta, vix emarginata; caudali profuude excisa lobis acutis 5 cir-

citer in longitudine corporis ; eolore corpore superne viridescente inferne

albesceute; fascia lata ccpbalo-caudali argentea; pinna caudali viridi, ce-

teris byalinis.

B. 6. D. 5—1/9 vel l/IO. P. 1/15. V. 1/5. A. 1/11 vel 1/12. C. 17 et

lat. brev.

Synon. Aihérine a douze 7'aj/ons CV. Poiss X p. 339?

Habit Rio, in mari. ' '

Longitudo 2 speciminum 75'" et 84'".

Aanm. Deze soort beantwoordt geheel aan de besclirijving

van Atherina duodecimalis in de groote Hisloire naturelle des

Poissons, welke daar gezegd wordt verwantte zijn aan Alhe-

rina Boieri CV. van de Middclandsche zee. i)eze beschrijving

is echter zoo kort, dat daaruit alleen nog niet voldoende over

de identiteit der soort met de bovenbeschrevene te oordeelen

II. 32.
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is, komende in die beschrijving niet anders voor, dan dat de

kruin weinig gegroefd is, de borstvinnen lang en puntig zijn,

dat de kleur des ligchaams van boven groenachtig en van on-

deren zilverachtig is en dat de getallen der vinstralen zijn D.

5-1/9- A. 1/^2-

Gohius puntang Blkr.

Gob. corpore elongato compresso , altitudine 5|. in ejus longitudine , la-

titudine ] |- circiter in ejus altitudine; capite obtuso, convexo, 5 in lon-

gitudine corporis; latitudine capitis IA, altitudine 1^ circiter in ejus lon-

gitudine; oculis diametro 4 circiter in longitudine capitis, minus diame-

tro |. approximatis, in anteriorc dimidio capitis sitis; maxillis aequalibus,

dentibus pluriseriatis parris, serie extenia antice caninoideis 4 ad 8 paii-

lo majoribus ; rictu obliquo ante ocixlos desinente; squamis lateribus 29

p. m. in serie longitudinali; appendice anali conica; pinna dorsali la cor-

pore et dorsali 2a altiore, acuta; dorsali radiosa corpore vix humiliore

angulata; pectoralibus rotundatis 4|- circiter, ventralibus 5|- tirciter, cau-

dali obtusa rotundata SA circiter in longitudine corporis; anali dorsali

radiosa humiliore' angulata; colore corpore pulchre viridi; squamis lateri-

bus fere omnibus gutta flava vel nitente viridi; pinnis viridi-aurantiacis;

dorsalibus maculis et striis obliquis flavis et fuscis vel nigricantibus;

anali vittis longitudinalibus rubro-violaceis; caudali membrana basi guttulis

rubris , apicem versus guttis violascentibus.

B. 4. D. 6—1/10 veil 1/11. P. 17. V, 1/5. A. 1/9 vel I/IO. C. 12 et

lat. brev. = 24.

Habit. Rio , in mari.

Longitudo speciminis unici 85'".

Aanm. In habitus heeft deze soort veel van Gohius caninus

CV., doch verschilt daarvan aanmerkelijk door afwezigheid van

groote hondstanden
,

plathei.d van ligchaam
,
grootere staartvin

en kleurteekening van ligchaam en vinnen. De hondstanden

zijn zoo klein, dat men ze met bijkans evenveel regt slechts zou

kunnen beschouwen als eene buitenste rei grootere tandjes,

maar in de onderkaak zijn de buitensten dier hondslandjes een

weinig grooter dan de overigen en naar buiten gerigt (diver-

gerend), zooals men zulks bij vele soorten van Go^ws met ei-

genlijke hondstanden waarneemt. Men kan deze soort alzoo
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gevoegelijk rangschikken onder dio groep van soorten van Go-

bius , mcl twee lioiulstanden in de onderkaak , stompen kop

bollen snuit, grooto schubben en stompe staarlvin, lol welke

groep ook behooron, bclialvc Gobius caninus CV., G. cijanomos

Blkr. , G. chlorosli(/ma HIkr. , G. chhrosligmatoïdcs lilkr. , G.

haliuroïdcs \\\kv., G. liontii IJIkr. , G. phniomclas Blkr. enz.

De soortnaam punlang heb ik gegeven naar den Javaanschcn

naam van vele soorten van Gohius.

PEDIGULAÏI.

Batrachus grunniens CV. Poiss. XII p. 347.

Batracli. corpore anticc cylindraceo postice compvcsso, altitiulinc 5 ad

6 in cjus longitudinc; capite obtuso, convexo, lato, 3| circitcr in lon-

gitudine corporis; altitudinc capitis 2 ad 1|., latitudine 1^- ad 1^ in ejiis

longitudine; oculis diametro
5-J.

ad 6|- in longitudine capitis j linea rostro-

frontali convexa; vertice.ct fronte latis ; maxilla supeviore inferiore brcviore

longe post oculnm desinente; cutc orbitali, rostro, mcnto, praeoperculo oper-

culoque fimbriatis, firabriis plerisque compositis; dentibus intcrniaxillavibus

biscriatis, conicis, parvis ; infraniaxillaribus anticis pluriseriatis, laterali-

bns unisei'iatis, conicis, dentibus iutermaxillaribns majoribus; vomerinis

et palatinis conicis, vomerinis pluriseriatis, palatinis uniseriatis; suboper-

culo operculo majore postice spinis 2 vel 3; operculo bispiuoso ; cute lae-

vi squamis inconspicuis; linea laterali utroque latere duplice, poris distan-

tibus notata; pinna dorsali spinosa parva huniili, membrana buniili cum

pinna dorsali radiosa unita ; dorsali radiosa margine superiore et anali

niargine inferiore lobata, pcctoralibus latis rotundatis, 5 circitcr in longitu-

dinc corporis; ventralibus acutis ; caudali convexa; corpore pinnisque ni-

gricante, fusco et viridi ncbulatis , marmoratis et variegatis.

B. 6 D. 3— 20. P. 21. V, 1/2. A. 17. C. 12 et lat. brev.

Syn. Knorhaen Nieuh. Gcdenkw. Zee- en Lantrcizc fig.

Cotius grunniens var. B. Linn. Mus. Ad. Fr. II p. 65.

Coïtus alepidotus, varius , maxilla inferiore longiorc, cirrala Scba

Thesaur. III p. 80 tab. 28 fig. 4.

Coüns grunniens BI. Ausl. Fisch. tab. 179. Lace'p. Poiss. III p.

232. Shaw. IV p. 256.

Bnimmer BI. ibid.

Grondeur BI. ibid.

Batrachus inclus K. v. II. Mss.

Batrachoïdes Gangene Ham. Buch. Gang. Fish. p. 34 tab- 14 fig. S.

Bairachoïde grognant CV. Poiss. XII p. 347.
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ILan Kodokh Mal. Batav.

Habit. Rio , in mari , et Java, pliirib. locis , in mari.

Longitado 12 speciminiim 105'" ad 270"'.

Aanm. NïEunoi-'s Knorliaen is bepaaldelijk deze soort en

niet te brengen tot Batrackus Dussumierü CV. zooals 'de heer

Valkncienmes meent. De afbeelding van Nieuhof, hoezeer veel

te wenschen overlatende, drukt 2eer juist uit de verdeeling der

kleuren op het lig.clioarn des diers. Deze soort kan langer dan

een' haiven dag buiten het water leven en geeft dikwerf ge-

luiden van zich, gelijkende op die van kikvorschen.

Antennarius iirophthahnus Blkr.

Aiitennar. corpore oblongo compvesso , altitudine 2 circiter in ejus lon-

gitiidine; ociilis diaraetro 4 ad 5 in longitudine maxillae snpcrioris; rictu

subverticali postrorsum descendente; dentibus intcrmaxillaribus et infra-

maxillaril)us pluriscriatis, conicis, aequalibns; vomerinis niiUis; palati-

nis conicis, acqnalibus, in tliiirmas 2 parvas oblongns coUocatis; regione

rostro - tcmp'orali tuberculata ; apertura branchiali ocnlo multo niajore; ciite

toto corpore radiisquo pinnarum spinulis parvis sed conspicuis scabro

,

spinulis plerisqne furcatis; linea laterali nuUa conspicua; fimbriis cutaneis

capite corporeque parcis; mento cirris 2 fimbriis ceteris mnlto longiori-

biis; rostro radio libero tuberciilo spinuloso inserto, longitudine maxillae

superiori aequali , flcxili, apicc tlinrma conica ex finibriiLS composita
;
pinna

dorsali spinosa basi pinnae dorsalis radiosae unita, spiiiis membrana spi-

nulosa unitis, 1° 2* breviore, 2° maxilla superiore breviore ; dorsali ra-

diosa, auali et caudali rotnndatis; corpore pinnisque pnlchre anrantiaco-

rubris et kermesinis , nigricante dense maculatis et reticulatis
;
pinna cau-

dali medio ocellis interradialibus hyalinis annulo nigro cinctis; lingua pa-

latoque flavo et nigro maculatis.

B. 6. D. 2— 1/13. P. 9. V. 5. A. 8. C. 9.

Habit. Rio , in mari.

Longitiido speciminis nnici 120'".

Aanm. Deze soort is verwant aan Chironectes kispidtis CV.

Zij is echter aanmerkelijk hooger van ligchaani, heeft eene

schoon roode grondkleur tervs'ijl de bruine of zwartachtige vlek-

ken alle regelmatigheid missen en zich als netvormig over het

geheele ligchaam uitbreiden. De doorschijnende zwart gering-

de staartvinvlekken helpen deze species verder van de overige

onderkennen. Zij heeft ook groote verwantschap met Chiro-
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nedes caudiinuruhtfu.i Hiipp. , doch vorschilt ook Iiiorvan door

minder vertikaico statid dvr beksplool (Nvclke bij C/n'ronrrfcs

caudimaculntus zelfs van ocliloron naar voren daalt en ni(!t van

voren naar acliteren) en voorts do(n' lioogor li^'fliaarn , andere

kleurteekening enz.

LABROÏDEl GTENOÏDEi.

Crenilabrus oliyacanthus Blkr.

Crcnilabr. corporc obloiigo compresso , altitudiiie 3^ ad 3» in ejiis lon-

gitudine, latittidine
2J-

circircr in cjus altitudine; capite 4 in longitudine

corporis
,
paulo longlore quani alto; oculis diametro S^ circiter in loiiiii-

tudinc corporis; linea rostro-frontali couvexiuscula; osse suborhitali alti-

tudine oculi diametrum aequante; mnxillis subaequalibus antice dentibus

caninis 4; caninis intermaxillaribus internis lateralibiis multo majoribus;

caninis inframaxillaribus subaequalibus, internis convergentibus, externis

divergentibus; praeoperculo rectangulo rotundato, margine postoriore den-

ticulis aequalibus; squamig lateribus 26 p. m. in serie longiuidinali ; linea

laterali singulis squamis rair.Dsa; lineis dorsali et ventrali convexis; dorso

ventre multo altiore; pinna dorsali et auali obtusis, paite radiosa parte

spinosa vix altioribus; pectoralibus obtusis 5, ventralibns acntiusculis et

candali truncata 6 circiter in longitudine corporis; colore corpore superne

aurantiaco-viridi, inferue aurautiaco-fl-.no ; vittis maxillo-ocularibus 3 coe-

ruleis ; lateribus vittis pluribus longitudinalibus coerulcscentibus et macu-

lis 2 nigricantibus , V sub linea laterali et spinis dorsalibus 5»e, 6"' et 7«'

opposita, 2' supra lineam laternlem paulo post finem pinnae dorsalis;

pinnis aurantiacisj dorsali radiosa et caudali pcellis flavescentibus vel niai-

garitaceis, anali radiosa •vittis obliquis margaritacris.

B. 5. D. 13/7 vel 13/8. P. 1/14. Y. 1/5. A. 3/10 vel 3/11. C. 12 vel 14

et lat. brev.

Habit. l\io, in inari.

Longitudo 4 speciminum 9S"' ad 110'"'.

Aann). CrenUahrus notatus CV. was vroeger de eenige mij

bekende soort, welke gezegd wordt in Oosl-Indi'e' te leven,

doch bij deze opgave, welke van Blocü afkomstig is, wordt

volstrekt geen gewag gemaakt van het land of eüand waar zij

is aangetroffen. Crenilubriis nematoplems lilkr., beschreven in

mijne Bijdrage tot de kennis der Ichthijoiogische fauna van de

lianda-cüanden , wa:^ de tweede soort dezer gewesten. Creni-

lahrux oligncanthus zou dan de derde Oost-Indische soort van
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dit geslacht zijn, en hoezeer het niet te vermoeden is, dat de

Indische Archipel zoo talrijke soorten van dit geslacht voedt ais

de Europesche zeeën, vooral de Middellandsche zee, mag men

verwachten, dat ook hier Crenilahrus door nog andere species

vertegenwoordigd wordt. De bovenbeschreven soort is van

alle bekende zeer gemakkelijk te onderkennen door hare 13

rugdoornen, het geringste aantal, hetwelk, met uitzondering van

Crenilahrus nematopterus, tot nog toe bij dit geslacht is waar-

genomen. Uit dit betrekkelijk geringe aantal rugdoornen heb

den naam der soort afgeleid.

SILlJIlÓiDEI.

Plotosus castaneoïdes Blkr.

Plotos. corpore elongato compresso, altitudine 7|- ad 8 in ejus lorigi-

tudine; capite 4^ ad 5 in longitudine corporis; latitudine capitis \\ cir-

citer, altitudine 2 circiter in eJus longitudine; oculis diametro 5|. circiter

in longitudine capitis; rostro leviter convexe oculo duplo longiore, mar-

gine anteriore obtuso rotundato; labiis crassis dentibtis maxillis conicis

obtusis, vomerinis subgraniformibus ; cirris omnibus subaequalibns, nasa-

libus oculi marginem posteriorem attingentibus ; spinis dorsali pectorali-

busque acutissimis utrinque serratis, dorsali pinna minus duplo humiliore

sed spina pectorali paulo longiore; pinnis ventralibus rotundatis pectora-

libus rotundatis duplo fere brevioribus; appendice anali biloba, lobis di-

gitatis; colore corpore superne nigricante inferne albescente; pinnis viridi-

fuscis.

B. 11. D. 1/4— 85 p, m, P. 1/11. V, 12 A. 76 p. m. C. 12 p. m,

Habit. Eio, in mari.

Longitudo 2 speciminum 160'" et 170'".

Aanm. Deze soort heeft groote verwantschap met Plotoms

castaneus CV. en Plotosus Umhatus CV. Ik zou geneigd zijn

haar tot Plotosus castaneus CV. terug te brengen, doch volgens

den heer Valenciennes reiken hier de neusdraden niet tot aan

het oog en de bovenkaaksdraden tot naauweïijks achter het

oog, zoo dat deze draden er korter zijn dan bij Plotosus cas-

taneoïdes. De getallen der vinstralen loopen weinig uiteen

(D. 91. A. 73.), doch deze getallen verschillen bij dit geslacht

soms zeer aanmerkelijk bij individu's derzelfde soort, nemende
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zij gewoonlijk bij toeiicmenden leeftijd in aantal toe. Ploloaus

Ihnbalus CV. beantwoordt meer aan J'lolosvs caslnnco'ides wat

de lengte der voeldraden betreft, doch heeft Korteren kop en

aanmerkelijk talrijker vinstralen t. w. D. 112. A. 101.

ESOGES.

JFfemiramphus Quoyi CV. Poiss. XIX p. 26?

Hcmirampli. corpote elongato quadrilatcro, dorso subrotimdato, altiln-

dine 10 ad 11 in ejus longitudine, fcrc aeqiie lato ac alto; capite Si ad

S|, rostro .")|. ad 6 et paulo in longitudine corporis; maxilla superiore la-

tiore quani longa; dentibus maxillaribus parvis aequalibus bene couspi-

cuis; oculis diarüetro \\- ad 1^- in parte capitis postoculari, diametro 1

circiter a se invicem distantibus; maxilla inferiore parte pracdentali 8 ad

11 in longitudine corporis; membrana submaxillari (paleari) triangulari

valde evoluta; squamis lateribus 55 circiter in serie longitudinali; pinnis,

dorsali anali paulo longiore, acuta, parum emarginata, radio 1° ante pin-

nam analem insertoj pectoralibus acutis, capite (absque maxilla inferiore)

multo brevioribus et ventralibus minus duplo longioribus; vontralibus an-

tice in 4« sexta corporis parte sitis, radio postico radiis eeteris breviore;

anali dorsali humiliore, acuta, vix emarginata j candali profunde excisa,

lobis acutis inferiore longiore; colore corpore superne viridi inferne ar-

genteo; róstro profunde viridi; maxilla inferiore apice rubra, paleari ni-

gra ruliro marginata ; fascia ceplialo-caudali argentea, viridi limbata; pin-

nis hyaliuis vel viridescentibus, caudali nigricante marginata.

B. 12. D. 2/U. P. 1/11. V. 1/5. A. 2/13. C. 15 et lat. brev.

Syn. Jlémiraniplie de Quoy CV. Poiss. XIX p. 26 ?

Ikan Djulony djulong Mal. Batav.

Hab. Eio , Batavia, in mari.

Longitudo 4 speciminum 170'" ad 270'".

Aanm. De boven beschrevene soort beantwoordt nagenoeg

geheel aan de beschrijving van Eemiramplms Quoyi CV. van

Nieuw Giiinea. De heer Valenciennes zegt echter, dat zijne

soort een donkerblaanwen rug heeft, terwijl de rug van mijne

specimina donker groen is. Drie mijner 4 exemplaren vond

ik in Julij 1831 te Batavia, alwaar de soort echter zeer zeld-

zaam is.
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CLIIPEOÏDEI.

Spratella koioala Blkr. Verh, Bat. Gen. Vol. XXIV.

Spratell. corpore oblongo compresso, altitudine 3|. ad 4 in ejus longitu-

dine, latitudine 3 ad 2|. in ejus altitudine ; capite acutiusculo 5^ in longitudine

corporis, aeque alto ac lougo; oculis diametro 3^ ad 3|. in longitudine capitis;

ore antico rictu parvoj rostro ocalo vix vel non breviore; maxilla superiore

edeutula, sub oculi parte anteriore desinente; maxilla inferi ore paulo promi-

nente, symphysi denticulis aliquot tactu magis quam visu conspicuis ; dentibus

palatinis vix conspicuis utroque latere in tbarmam oblongam dispositis;

lingua medio tantum crista denticulis vix conspicuis scabra; lineis dorsali

et ventrali regulariter rotundatis, ventrali dorsali convexiore; linea late-

rali recta, lineae dorsali multo magis quant lineae ventrali approximata;

squamis parte basali vulgo transversim parte libera vulgo longitudinaliter

striatis, lateribus 40 p. m. in serie lougitudinali; axillis inguinibusque

squamis elongatis; ventre valde cultrato scutis p. m. 30 postice dentatis

valde serrato
5

pinnis, dorsali in anteriore dimidio coi'poris sita, medio

ventralibus opposita, corpore duplo vel plus duplo humiliore, paulo emar-

ginata; pectoralibus acutis capite brevioribus sed ventralibus duplo lougio-

ribus; anali humillima dorsali vix longiore , radiis 2 ultimis radiis cete-

ris crassioribus ,• caudali lobis acutis 4|. ad 4i in longitudine corporis; co-

lore corpore dorso coeruleo, lateribus ventreque argenteoj rostro uigroj

pinnis liyalinis vel flavescentibus, dorsali superne et caudali postice fus-

cescentibus; dorsali antice basi macula triangulari nigra.

B. 6. D. 18 vel 19. P. 14 vel 15. V. 1/7. A. 18 ad 20. C. 19 et laf. brev.

Synon. Ikan Tembang Mal. Batav.

Habit. Eio , et Batavia , in mari.

Longitudo 26 speciminum 110'" ad 133'".

Aanm. Deze soort heeft in habitus groote overeenitomst met

Kowala albella CV. Poiss. XXp. 266 en Kowala thoracata CV.

Poiss. XX p. 267, doch behoort volgens haar tandenstelsel tot

Spratella Val. Van Spratella fimbriata CV. , Spratella tembang

Blkr. (Verh. Batav. Gen. XXIV) en Spratella pumila CV. on-

derscheidt zich bij den eersten oogopslag door hare kortere

vormen.

Engraulis Grayi Blkr. Verh. Bat, Gen. Vol. XXIV.

Engraul. corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad -i^ in ejus longi-
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lii'linc, liititiidiiic 3^ circitcr iu cjiis altitiidiiio; cai)itc convexo acutiiiscn-

lu .O :ul r)^ in longitudine corporis, aequc alto circiter ac longo; oculii

iliiiinetio 3^ ad 4 in longitudine capitis, totis vclatisj rostro convexo o-

culo breviore vix anto os prominente; maxilla supcriore ante inferiorem

prominente, posticc acuta, apcrturam brancliialem superantc scd pinnam

pcctoraloni non attingentc; dcntibus maxiliaribus, vomcrinis et palatinis

parvis aci(naiibus, maxiliaribus bene conspicuisj squamis transversim parce

vol non striatis, latcribus 40 ad 45 in serie longitudinali; axillis inguini-

biisque sqiiamis clongatis; linea laterali non conspicuaj ventre spinis val-

dc conspicuis serratoj pinna dorsali tota anto pinnam analem sita, acuta,

corporc minus duplo humiliorc; spina dorsali valde conspicua; pinnis pec-

toralibus acutis capitc paulo brevioribus, pinnarum vcntralium insertioncm

supcrantibusj vcntralibus pectoralibus plus duplo brevioribus; anali cor-

pore plus duplo humiliore, longitudine 3^ ad 4 in longitudine corporis;

caudali profundc incisa lobis acutis, infcriore paulo longiorc 4.^ ad 5 in

longitudine corporis; colore corpore superne plumbeo, inferno argentco

vel flavcscente-argenteo ; macula luimei'ali fusca; pinnis flavescentibus, cau-

dali postice fusco marginata.

B. 12 vel 13. D. 1 'spin. + 3/11 vel 3/12. P. 1/11 vel 1/12. V. 1/6. A.

3/35 ad 3/37. C. 19 et lat. brev.

Synou. T/trissa Mamiltonii Gray Hardw. lUustr. Ind. Zoölog. II Pisc.

tab. 5 fig. 3.

Ikan Bulu hajam Mal. Batav.

Habit. Eio et Batavia, in mari.

Longitudo 23 speciminum 100'" ad 210'".

Aanm. Deze soort beantwoordt in habitus geheel Thrissa Ha-

miUonii, afgebeeld in de Illustrations of Indian Zoölogij. Ik

geloof dat Engraulis Hamiltonü CV. Poiss. XXI p. 48 eene

andere soort is, vermits de heer Valenciennes er van zegt, dat

de bovenkaak tot achter de inplanting der borstvin verlengd

is, wat ik bij geen enkel mijner exemplaren waarneem. In

de Indian Zoölogij is de bovenkaak zeer juist afgebeeld als

slechts een weinig achter de kieuwopening uitstekende. In dit

opzigt heeft deze soort grootere overeenkomst met Engraulis

malabaricus CV, doch deze is hooger (de hoogte gaat 3^ maal

in de lengte) en smaller (dikte hl in de hoogte) en heellt kor-

tere borstvinnen. Het komt mij ook voor, dat Clvpea mala-

barica BI. (Ausl. Fische tab. 432) met meer grond te rekenen

zou zijn tot de boven beschrevene soort dan tot Engraulis ma-

labaricus CV.
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PLEURONECTEOIDEL

Plagusia Kopsii Blkr.

Plagus. corpore lanceolato, altitudine 4 et paulo in ejus longitudine ,•

capite acutiuscule subsemicirculariter rotundato, 5 circiter in longitudine

corporis, altiore quani longoj oculis sinistris subcontiguis, diametro 10

circiter in longitudine capitis , superiore ante inferiorem prominente , in-

feriore supra angulum oris sito; rostro unco paulo ante oculos desinente;

angulo oris rostri apici magis qnam limbo operculari posteriori approxi-

mato; labiis non fimbriatisj squamis ctenoideis latere sinistro et dextro

55 p. m. in serie longitudinali usque ad apertuvam brancbialem; linea

laterali sinistro latere duplice, dextro latero unica; linea interoculari in-

eonspicua; pinnis dorsali et anali corpore quadruplo humilioribus, dorsali

ad rostri apicem incipiente; ventrali cum anali unitaj colore corpore latere

oculari griseo-viridi , dextro latei'e albido; corpore pinnisque sinistro la-

tere maculis numerosis oblongis longitudinalibus fascisj pinnis dextro latere

aurantiacis.

B. 6. D. 101 et 102. A. 76 et 79. C. 8. V. 4.

Habit. Rio, in mari.

Longitudo 2 speciminum 125'" et 130'".

Aanm. Deze soort, welke ik het mij tot een genoegen maak

aan den geachten toezender op te dragen, behoort tot de groep

met lippen zonder franjes, met korter bij de punt des snuits

dan bij den achtersten operkelrand staanden bekhoek en met

voor de oogen eindigende bekhaak. Zij staat in verwantschap

tusschen Plagusia javanica K. v. H. en Plagusia brachyrhynchos

Blkr. doch onderscheidt zich van deze beide species reeds daar-

door genoegzaam, dat zij slechts 50 tot 60 schubben op eene

overlangsche rei heeft, terwijl er bij Plagusia javanica K. v. H.

en Plagusia hrachijrhynchos Blkr. 80 tot 100 schubben op eene

overlangsche rei gevonden worden.

Behalve de talrijke soorten van Plagusia van den Indischen

Archipel, door mij reeds vroeger bekend gemaakt, t. w. Pla-

gusia marmorata Blkr. , Plagusia Blochii Blkr. , Plagusia qua-

drilineata K. v. H., Plagusia macrorhynchos Blkr., Plagusia

potous Blkr., Plagusia lida Blkr., Plagusia javanica li. v.H.,

Plagusia hrackyrhynchos Blkr., Plagusia melanopterus Blkr.,

Plagusia macrolepidota Blkr., Plagusia oxyrhynchos Blkr., en
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Plagusia microlepis Blkr. zyn in den jongsten tijd nog eenigo

andere soorten van dit geslacht van deze gewesten bekend ge-

worden door de nasporingen van den heer Dr. ïh. Cantor
,

die in zijne belangrijke Catalogue of Malayan Fislies, van Straat

Malahka fPinang, Malahka en SingapureJ nog vermeldde en

deed kennen Plagusia cynoglossa Cant., Plagusia t7' ulla Cant.

,

Plagusia grancUsquamis Cant. en Plagusia lingua Cant. , zoo-

dat thans reeds 17 soorten van den Indischen Archipel bekend

zijn. Bij alle mijne soorten van Plagusia is slechts eene enkele

buikvin aanwezig. In zijn artikel over Plagusia grandisquamis

Cant. en Plagusia lingua Cant. meldt de heer Cantoh, dat deze

species 2 buikvinnen bezitten.
,

GYMNODONTES.

Tetraodon aspilos Blkr.

Tetraüd. corpore oblongo subcylindrico, altitudine 4 circiter in ejns lon-

gitudinej capite obtuso 4 in longitudine covporis; linea rostro-fi'ontali de-

clivi rectiuscula; oculis superis diametro 5 circiter in longitudine capitis,

diametris 3 circiter a se inTicem distantibus; papillis nasalibus utroqne

latere 2 oblongis basi unitis; maxilla superiore tIx ante maxillam inferi-

orem prominente; capite corporeqiie totis spinulis scabris; labiis, poste-

riore caudae parte basibusque pinnarum tantum glabris; linea laterali in-

conspicua; pinnis obtusis convexis, dorsali et anali altioribus quam basi

longis, catidali 4^ circiter in longitudine corporis; colore corpore superne

lurido viridi infei'ne albo
;

pinnis viridibns , caudali viridi-flavescente ui-

gro limbata.

D. 2/8. P. 2/16. A. 2/8. C. 8 et lat. brev.

Synon. Kappa Euss. Corom. Fish. I tab 26??

Habit. Rio , in mari.

Longitudo 2 speciminum 87'" et 98'".

Aanm. Deze species is na verwant Tctraö'Ion calamara

Russ. en behoort tot Arothron J. Müll. door hare 2 neustepels

aan beide zijden. Zij is echter van boven genoemde en be-

kende verwante soorten bij den eersten oogopslag te onder-

kennen door haar eenvoudig groen ongevlekt ligchaam. Van

Tetraodon immacidatus Lac. ( Poiss. I p. 486 tab. 24 fig. 3 )

welke insgelijks geheel met stekeltjes bedekt en ongevlekt is

,

verschilt zy ten duidelijkste door hare veel grootere en hooger
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dan de bek geplaatste oogen en van Tetraödon sordidus Rüpp.

door witten veel meer opblaasbaren buik, kortere vormen,

veel langere staartvin enz. Het zou zeer wel kunnen zijn dat

de boven gekenmerkte soort dezelfde is als die, afgebeeld in

Russell's Corom. Fish. I fig. 26. doch de beschrijving daarvan

Iaat veel te wenschen over en de afbeelding vertoont de rug-

vin en aarsvin te spits, terwijl rug-, aars- en borstvinnen er

het aanzien hebben van zwart gerand en de staart van tot aan

de basis der staartvin ruw te zijn.

BALISTINI.

Triacanthus oocycephalus Blkr. Verh. Bat. Gen. XXIV

. Balist. lab. S fig. 10.

- Triac. corpore oblongo compresso, altitudine 3^ ad 3 in ejus longitu-

dine, latitudine 3 fere in ejus altitudine j capite acuto 4 circiter in lon-

gitudiné corporis, altiore quam longo; oculis diametro 3 ad 3|. in lon-

gitudine capitis ; linea rostro-frontali rostro concaTiuscula fronte convexa;

rostro acuto oculo duiDlo circiter longiore vel altiore
;

parte capitis prae-

'oculavi lougitudine ]| ad 1|. in ejus altitndinej maxillis squamosis denti-

bus biseriatisj serie externa 8 vel 10 cuneiformibus , serie interna 2 ad

6 granulosis, mediis ceteris majoribusj apertura branchiali subyerticali ante

pinnam pectoralem desinente; squamis parvis sed bene conspicuis, sca-

bris; linea laterali conspicua, ante spinam dorsalem l"" cruciata; pinnis

dorsali radiosa et anali radiis pluribus indivisisj pinnis ceteris radiis me-

diis omnibus fissisj dorsali la spina 1=' tota scabra longitudine- 3^ ad 3^

in longitudiue corporis, spinis ceteris oculo brevioribus, membrana humil-

lima; dorsali radiosa humili obtusa rotundata,- pectoralibus obtusis rotun-

datis; anali angulata vix emarginataj caudali biloba lobis acutiusculis 6

ad o in longitudine corporis; spinis ventralibus 4 ad 4f in longitudine

corporis ; colore corpore superne griseo inferne flavescente vel argenteo

;

pinnis omnibus flavescentibus.

D. 5— 24. P. 13 vel 14. V. 1. A. 17 ad 19. C. 12.

Synon. Ikan Sokan Mal. Batav.

Hab, Rio, Batavia, Padang, in mari.

Longitudo 10 speciminum 75'" ad 140'".

Aanm. Ik bezit thans 4 soorten Triacanthus, i. '^. Triacan-

thus RusselUi Blkr. {Bowree vanRussELi), Triacanthus rhodop

-

terus Blkr., Triacanthus Nieuhofii Blkr. en de boven beschre-

vene. De laatst bedoelde heeft van alle mij bekende soorten
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van dit geslacht de meeste overeenkomst met lialtslcs biaciiU'.-

lUus IMkr., ;iltlians wanneer de afbcc.'Idinj; daarvan in de ,. Aiis-

liindisclie Fisclie" eenigzins juist is. Trtacnnlhus oxycephalus

heelt dcnzelfden spitsen kop on ranken ligoliaamsvorm docli

mist do zwarte vlek voor de buikdoorncn en Ijeelt het vlies

der eerste rugdoornen zeer laag en doorschijnend ol" geel, ter-

wijl de eerste rugdoornen de buikdoornen aanmerkelijk langer

zijn.

Uatayia, Oklobcr ISol.



AFMETINGEN

SCHEDELS VAN ÏNBOOULÏNGEN

JAVA, SUMATRA, NIAS, BOENEO, CELEBES, DE MOLUKSCHE
EILANDEN EN NIEUW GÜINEA

;

l»r. P. ei^EKEiKR.

Reeds eenige jaren geleden heb ik mij onledig gehouden met

de studie van schedels van Soenda-Moluksche volken, en van

een vrij aanmerkelijk aantal schedels naauwkeurige afmetingen

genomen. Ik beschouwde toen mijn' arbeid slechts als een

voorloopig werk en vleide mij, dat zich bij de toen ter mij-

ner beschikking zijnde schedels nog een genoegzaam aantal

zoude voegen , om met behoorlijken grond uit de genomene

afmetingen gemiddelden van genoegzame waarde te kunnen be-

rekenen. Hoezeer aan deze verwachting niet in die mate is

beantwoord, als waartoe vroeger uitzigt bestond, heb ik thans

een vrij aanmerkelijk aantal schedels onderzocht, en alhoewel

mij dat aantal nog veel te gering voorkomt, om uit hunne di-

mensiën bepaalde resultaten te trekken, acht ik mijne onder-

zoekingen van genoegzame waarde om ze der operbaarmaking

niet te onthouden. De publiekmaking er van geschiedt echter

thans hoofdzakelijk, om in deze gewesten de aandacht nader te
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bepalen op eenen reeds Ic lang verwaorloosden lak der an-

Ihropolügic en om daardoor mijne ainblgenoolcn op de ver-

schillende plaatsen dezes Archipels uil Ie lokken, het aantal

waarnemingen van denzelfden aard te vermenigvuldigen. Hel

lijdt toch geen twijfel of de geneesliceren, over de verschillende

eilanden dezes Archipels verspreid, zijn nu en dan in de ge-

legenheid, om de schedels van de verschillende volkstammen

in deze gewesten te onderzoeken. Indien aan deze opwekking

gevolg gegeven wordt, kan het niet anders of binnen weinige

jaren zal de kennis der volkstammen van deze gewesten aan-

merkelijk worden uitgebreid.

Ik bepaal mij in deze bijdrage slechts tot het medcdcclcn

der afmetingen, welke ik bij de ter mijner beschikking zijnde

schedels heb onderzocht, met bijvoeging van eenige korte aan-

teekeningen betreffende eiken schedel, welke bij het mogelijk

beoordeelen dier afmetingen in het oog behooren gehouden te

worden. De afmetingen zijn in metermaat uitgedrukt. In het

geheel zijn 78 schedels door mij gemeten, doch slechts 53

daarvan behooren tot natiën, in den Indischen Archipel te Imis

behoorende. Onder die schedels zijn 9 van Javanen; 9 van

Sumatranen (Palembangers , Padajigers , Baltaks, Indrapoere-

zen en Passumanen) ; 2 van Madurezen; 2 van Balinezen; 3

van Sumbaiimnezen ; 1 van een Lingganees ; 4 van Niassers ; 3

van Dajaks; 10 van Celebezen [Makassaren, Boeginezen en Me-

nadonezen); 2 van Sangirezen; 2 van Amboinezen; 2 van Sa-

paroeëzen; 1 van een Ternataan; 1 van een Bandanees, 1 van

een Cerammer en 3 van Alfoeren van Workaij en Nieuw Guinea.

De overige schedelafmetingen heb ik slechts als bijvoegsel la-

ten volgen, vermits zij later kunnen dienen voor andere waar-

nemers, zoowel ter vergelijking met die van eilanden dezer

gewesten als van die van andere natiën. Aan het einde dezer

bijdrage heb ik laten volgen , eenige afmetingen van Papoesche

schedels, door andere schrijvers publiek gemaakt, voor zoo ver

zij ter mijner kennis zijn gekomen. Ik heb die opgaven , ge-

daan door Garnot, alsmede door den heer Dr. S. AIüller;

ontleend aan het werkje van den heer Dr. P. P. Broc getiteld

:
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„ Essai sur les races hiimaïnes considérées sous les rapports ana-

,,tomiq7ie et pJnlosophique'''' en voorts aan de belangrijke „ Bij-

,, dragen tot de kennis van Nieuiv Gainea^'' van Dr. S. Mul-

ler, geplaatst in de „ Yerhandelingen over de natuurlijke ge-

„ schiedenis der Nederlandsche overzeescJie bezittingen." Ter ver-

gelijking mijner afmetingen van Chinesche, Kaukasischéen Aethio-

pische schedels verwijs ik naar gezegd werkje van den heer

Brog doch vooral naar de ,, Bijdragen tot de natuiirl^ke ge-

„schiedenis van den menscfi''' van den hoogleeraar J. van der

HonviïN, geplaatst in het Tijdschrift voor Natuurlijke geschie-

denis en Phijsiologie.

De anthropologische literatuur is nog zeer arm aan gegevens

betrekkelijk de dirnensiën van de schedels der verschillende

rassen en stammen , en deze afmetingen moeten, mijns inziens,

over honderden schedels van een' enkelen volkstam loopen,

zullen zij kunnen dienen om tot gegronde resultaten otntrent

de verschillen in den schedelbouw en omvang bij de verschil-

lende stammen te geraken. Oe overtuiging hiervan zal zich bij

de meeste anlhropologen opdoen, die in de gelegenheid zijn

de groote afv.'ijkingen waar te nemen, die zich voordoen in

de dirnensiën van verschillende schedels van eenen zelfden volk-

stam en van personen van gelijken leeftijd en ligchaamsbouw.



TjOI

o lO o CD 00 l> ffl 50 o o IO Ci ^ 1-1 CS co :d co -^ '-^ o 1^
05 l^ co G( t^ 1—

H

IO (X> -* o IO n^ o 1—1 T-

1

50 IO Gi m lo :D co
<< 1-H lO I-H T-H 1—1 T—

1

-* 1—1 1-1 o o 1—< 1—1 O O o O O c o o
o o o O o O o o o o o o o o O o o o o o ^ o

-rS V+ lO O tH IO t—

1

^0 »o IO IO o o IO iO Ci l^ CD 1^ O co d
05 CD ïri c\ G^l 1—1 IO j-~ -* o IO IO o r?i rri CD IO fïl (?l IO "D C5
-* tH IO I-H 1—1 1—1 -^ -•+1 1—1 1-1 o o 1—( 1—

(

O O O O O O o o
o c o O o o o O o o o o O o O o o o o o o o

G1 fM 00 to ffl o o o :;0 n-T o o o '-0 »o 30 o -i< o o co o
tH l~- CD fT( »o 1—1 ;o co IO 05 vrfl lO TH ni Cl !> --f f^l Cl IO w o
lO -r-i >0 1—4 T—

1

1—1 1—1 -* 1—

(

o o o 1—1 1—

1

o o o o o O' o o
o o o oooooooooooo o o

50 50 —< -^ t> Cl o T-H «o 1-1 00 Ci —< o 1-1 o 1-^ i->- Cl ^"f o :oo IO ^ Cl G-i Oï -* :o to o to Cl o c; Cl co IO ci ci ci i^ oo
«*i-<lOi—<•—^Ot-i ^*ii—(-^jOOt—11—lOOOOOOO'O
C' o o o o o o ooooooooooooooo

p=(
-3 ~ w ?

" co _3 ^
a .^ O)

£; = ^ -s

2 ^

ts "ö ^ ^

rj _= CJ ^^ <ü C_ —

'

fc-) - ts

o t3 o -J (jcqw4a-»i!j!a5n;ca-]OK-)-i

-«I as u n w e M -jaJ.-is!z;o&-o^K;'>3E-,ö>^^



S02

;z; ph

^

00 5a 1« 00 00 05 co o C5 co M5 05 r» r- V* lO Oi -* co r-l o s^o CD C5 (T-l to (^i iO »^ o OÜ to <^\ 05 <^\ s-1 co to R-"5 I^J to co 00
iO T—l to T-H I-H T-H T—

1

-* tH o o o o tH o o o o o o o o
o O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

co tH o o T—l 5-0 co IC o T-l ^ C5 1—1 7-* to o &1 to 50 tH (Ji oo

„• iC

'
"*

^- rt

d f^ ŝ
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OMScimiJvmG der schedels.

No. 1. Schedel van een' bejaarden matig gespierden Javaan. Ovaal.

Terugyebogen voorhoofd. Jukvormijje kruin. Mali-j groot bol achter-

hoofd. Grootste scliedelbreedte in de slapen. Schubiinad door vernroeijin"

groofendeels onzigtbaar. Gewelfde smalle neusbeenderen. Vooruitsteken-

de bovenkaakslandkasrand. Stompe onderkaakshoek.

J\o. 2. Schedel van een' volwassen' goed gespierden Javaan. Ovaal. Tc-

ruggebogen voorhoofd. Afgeronde kruin. Groot uitpuilend bol achter-

hoofd. Grootste schudelbreedte in de slapen. Breede platte neuswortel,

voornamelijk gevormd door de stijgende takken der bovenkaaksbeende-

ren en de traanbeenljes. Neusbeenderen zeer smal, aan den neuswor-

tel te zamen slechts 3'" breed. Uitstekende bovenkaakstandkasrand.

Dalende tak van het onderkaaksbeen 41'" breed. Onderkaakshoek wei-

nig slomp , afgerond. Neusopening hartvormig.

No. 3. Schedel van een' matig gespierden Javaan van middelbaren leef-

tijd. Ovaal. Teruggebogen voorhoofd. Platte kruin. Groot, uitpuilend

achterhoofd. Grootste schedelbreedte in de slapen. Breedte der neus-

beenderen aan den neuswortel 11'". Neusopening peervormig. Boven-

kaakstandkasrand matig uitstekende. Onderkaakshoek een weinig stomp.

Breedte van den • dalenden tak van het onderkaaksbeen 32"'. Stijl-

Tormige uitsteeksels zeer lang.

No, 4. Schedel van een' matig gespierden Javaan van middelbaren leef-

tijd. Rond. Yoorhoofd hoekig omgebogen. Kruin afgerond. Achter-

hoofd hoog
,

plat. Een groot Wormsch been in den deltanaad. Neus-

wortel ingedrukt. Wortel der neusbeentjes naauwelijks 3'" breed.

Neusopening hartvormig. Tandkasrand der bovenkaak zeer vooruitste-

kende. Breedte van den dalenden tak van het onderkaaksbeen 39'".

Onderkaakshoek nagenoeg regt. Fraaije schedel , de Boeginesche vor-

men nabijkomende.

No. 5. Fraaije schedel van een' goed gespierden Javaan van middelbaren

leeftijd. Fraai
,

gebogen , breed voorhoofd. Schedel meer rond dan

ovaal. Achterhoofd matig groot , afgerond. Neusbeenderen hoekig ge-

welfd. Bovenkaakstandkasrand uitpuilende. Onderkaakshoek weinig stomp.

Breedte van den dalenden] tak van het onderkaaksbeen 33"'. Grootste

schedelbreedte achter de slapen. Breedte der neusbeenderen aan den

neuswortel 15'". Neusopening hartvormig.

No. 6. Schedel van een' bejaarden , sterk gespierden Javaan van Soe-

rakarta. Langwerpig, met platte kruin, uitpuilende glabella en groo

achterhoofd. Grootste schedelbreedte in de slapen. Pijlnaad door ver-

groeijing der wandbeenderen grootendeels onzigtbaar. Crista occipitalis

bijzonder sterk ontwikkeld. Snijtanden bijkans vertikaal. Onderkaaks-

hoek stomp , afgerond.
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No. 7. Schedel van een' matig gespierden Javaan van middelbaren leef-

tijd. Afgerond , oyaal , met gewelfd Toorhoofd
,

platte kruin en matig

afgerond achterhoofd. Een langwerpig (39'" lang) Wormsch beentje

tusschen slaap- , wigge- en wandbeender linkerzyde. Een dergelijk been-

tje Tan 33"' lengte aan de regterzijde. Grootste schedelbreedte in de

slapen. Uitpuilende glabella. Smalle gewelfde neuswortel en neus-

beentjes. Oogkassen schuins naar beneden en buiten gerigt. Tanden

vooruitstekende. BoTenkaaksbeenderen smal. ünderkaakshoek bijkans regt,

No. 8. Schedel van eene Javaansche vi'ouw Tan middelbaren leeftijd.

Rond, hoog, zijdelijk eenigzins zamengedrukt , bijzonder schoon ge-

vormd, met fraai TOorhoofd en hoog, breed, plat achterhoofd. Grootste

schedeibreedte in de slapen. Platte glabella. Weinig gewelfde , lange

neusbeentjes. Tandkasrand en tanden der bovenkaak vooruitstekende,

ünderkaakshoek bijkans ragt.

No. 9. Schedel van eene Javaansche vrouw van m.iddelbaren leeftijd
,

fraai gevormd, rond. Achterhoofd afgerond. Neusbeenderen gewelfd,

aan den neuswortel te zamen 100"' breed.' Neusopening hartvormig.

Bovenkaakstandkasrand vooruitstekende. Dalende tak van het onderkaaks-

been 30"' breed, ünderkaakshoek stomp, afgerond.

No, 10. Schedel van een' Palemhang scJien voorvechter , van middelbaren

leeftijd en matig gespierden ligchaamsbouw. Voorhoofd smal. Wand-
beenderen uitpuilende. Achterhoofd groot, driehoekig. Grootste schedel-

breedte in de wandbeenknobbels. Sterke jukbeenderen. Wormsch beentje

in den pijlnaad. Neusbeenderen smal. Parakaukasische gelaatshoek en

tandenstand. Onderkaaksbeen bij de snijtanden hooger dan bij de kiezen,

ünderkaakshoek een weinig stomp.

No. 11. Schedel van een' Palembanger, genaamd Salee , van gevorderden

'leeftijd en krachtig ontwikkeld spierstelsel. De schedel is naerkwaardig

door hare verlengde kruin , welke bij den kroonnaad en achterste

helft des pijlnaads hooger is dan tusschen deze twee punten. Grootste

schedelbreedte in de Avandbeenderen. Wandbeenknobbels en achterste

gedeelten der wandb'eenderen bijzonder ontwikkeld. Groot, hoog, breed

achterhoofd, naar de crista occipitalis toe smaller wordende. 2 Wormsche

beentjes in het linkergedeelte van den deltanaad. Sterk naar voren

uitstekende bovenste snijtanden. ünderkaakshoek zeer stomp , afgerond.

No. 12. Schedel van een' Palenibanger van Goniai (grenzen van Benlcoe-

len) , medepligtige in den moord van den kapitein Van Gehrest. Zeer

merkwaardige schedel, breed, met twee ter zijde van het voorhoofds-

been voor het slaapbeen en boven de wiggebeensvleugels uitstekende

verhevenheden , met zeer uitpuilende slapen en wandbeenderen en bij-

zonder breed, plat, niet ver achteruitstekend achterhoofd. Grootste sche-

delbreedte in de slaapbeenderen. Breed gelaat. Neusbeenderen lang.

Oogkasopeningen afgerond, ünderkaakshoek stomp.
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No. 13. Schedel vati een' inboorling der boveulanden van /nJra/?oe>a. Rond-

achtig; ovaal, met zeei* ontwikkeld acliteihoofdsbcen. Grootste schedel-

breedte in de slapen. Voorhoofd smal. Neusworlelssnial, {jewelfd. Neus-

beendercn lang. Bovcnkaaksnijtandknssen weinig vooruitstekende. On-

derkaakshock een weinig stomp.

ISo. 14. Schedel van Malim Siba, DIaleijer van Passumali, van middelbaren

leeftijd en zwak gespierden ligchaanisbouw. Grootste schedelbreedle in

de slapen. Achlerhoofd lualig ontwikkeld. Wandbeenknobbels uitpui-

lende. Wormsche beentjes tusschen wigge-, wand- en slaapbeenderen

en in den deltanaad. Glabella en neusbeenderen gewelfd. Dalende tak

van het onderkaaksbcen bijkans vertikaal.

No. 15. Schedel van eeu' bejaarden tamelijk gespierden Maleijer. Ovaal,

smal, met jukvormige kruin, groot uitpuilend achterhoofd. Grootste

schedelbreedte in de wandbeenknobbels. Kroon- en pijlnaad door ver-

groeijing grootendeels onzigtbaar. Neuswortel breed, plat. Neusbeende-

ren plat. Yooruitstekende bovenliaaklandkasrand. Buitenrand van den

dalenden tak van het onderkaaksbcen sterk buitenwaarts gekeerd. On-

derkaakshoek bijkans regt.

No. 16. Schedel van een Maleijer van Sumatra's Tf^estkust, van bejaarden

leeftijd en matig gespierden ligchaamsbouw. Rondachtig ovaal met re-

gelmatig bolle kruinli_in. Grootste schedelbreedte in de slapen. Groot,

breed achterhoofd." Wormsch beentje tusschen pijl- en deltanaad. Na-

den gedeeltelijk vergroeid. Weinig ingedrukte neuswortel. Lange neus-

beenderen. Breede jukbogen. Zeer vooruitstekende bovenkaaksnij tand-

kassen. Sterk ontwikkelde tepelvormige uitsteeksels. Onderkaakshoek

weinig stomp, afgerond.

No. 17. Schedel van een' zwak gespierden inboorling der Battahlaiidcn van

middelbaren leeftijd. Smal, scheef, met hooge smalle kruin, smal sterk

achterwaarts uitpuilend achterlioofdsbeen en bultige wandbeenderen.

Grootste schedelbreedte in het schubbige gedeelte der slaapbeenderen

Groote oogkas- en neusopeningen. Breede jukbeenderen. Bovenkaaksbeen

weinig vooruitstekende. Onderkaakshoek bijkans regt.

No. 18. Schedel van een' inboorling der Battahlandcn van middelbaren

leeftijd en matig gespierden ligchaamsbouw. Toorhoofd vertikaal stij-

gende tot aan de voorhoofdsknobbels en van hier af naar achteren ge-

bogen. Kruin bol. Achterhoofd groot, uitpuilend. Grootste schedelbreedte

in de slapen. Rond achterhoofdsgat. Ruime oogkassen. Laag gelaat.

Bovenkaaksnij tandkassen weinig vooruitstekende. Onderkaakshoek bijkans

regt, afgerond.

No. 19. Schedel van een' inboorling van Litigga van middelbaeen leeftijd

en sterk gespierden ligchaamsbouw. Rond, met plat teruggebogen voor-

hoofd, uitpuilende wenkbraauwbogen en plat achterhoofd. Twee veel-

veelhoekige Wormsche beentjes in den deltanaad. Breede platte neus-
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wortel. Breede jukbogen. Wainig vooruitstekeade bovenkaaksbeenderen

met bijkans vertikaal staande snijtanden. Onderkaakshoek bijkans regt.

No. 20. Schedel van een' Madurees van welgespierden ligchaarusbouw en

middelbaren leeftijd. Grootste schedelbreedte in de wandbeenderen.

Uitpuilende wenkbraauwbogen. Wormsch beentje nan beide zijden tus-

schea wigge-, yoorhoofds-, wand- en slaapbeenderen. Scheef achter-

hoofd , aan de regterzijde aanmerkelijk meer naar buiten en achteren

uitstekende dan aan de linkerzijde; deze ongelijkmatige ontwikkeling

is ontstaan dooreen AYormsch been van 86'" lengte en 67'" breedte,

dat zich in den deltanaad bevindt en als een bijkomend achterhoofds-

Leen te beschouwen is, strekkende het zich uit van den pijlnaad tot

aan de crista occipitalis. Groot, bijkans rond achterhoofdsgat. Bovenkaaks-

tandkasrand en tanden weinig vooruitstekende. Onderkaakshoek stomp.

IN'o. 21. Schedel van een' Madurees van middelbaren leeftijd en sterk ge-

spierden ligchaamsbouw. Grootste schedelbreedte in de wandbeenderen.

Breed voorhoofd met voorhoofdsnaad. Groot, breed, hoog, plat achter-

hoofd met puntig uitstekende crista occipitalis. Juk- en kaakbeenderen

breed en sterk. Tandenstand nagenoeg vertikaal. Onderkaakshoek nage-

noeg regt.

Wo. 22. Fraaije schedel van eene JBalinesche vroutv. Rond, hoog, met klein

plat achterhoofd. Bovenkaaksbeenderen en tanden zeer vooruitstekende,

Onderkaakshoek een weinig stomp.

No. 23. Scliedel van een' Balinees van tamelijk gespierden ligchaamsbouw.

Koog, met platte kruin, breed voorhoofd. Breed, groot, weinig afgerond

achterhoofd. Neuswortel breed. Onderkaakshoek een weinig stomp.

No. 24. Schedel van een' Sumhawanees van middelbaren leeftijd en matig

gespierden ligchaamsbouw. Langwerpig, laag, met bol afgerond achter-

hoofd. Grootste schedelbreedte in de slapen. Bovenkaaksnij tanden sterk

naar voren uitstekende. Onderkaak bij de snijtanden hooger dan bij de

kiezen. Onderkaakshoek bijkans regt.

No. 25. Schedel van een' Sumhawanees van 20—30-jarigen leeftijd en zwak

gespierden ligchaamsbouw. Bond. Achterhoofd scheef. Grootste schedel-

breedte in de slapen. Wormsche beentjes tusschen de groote wigge-

beensvleugels, voorhoofds-, wand- en slaapbeenderen. Yoorhoofd zeer

naar achteren omgebogen. Ruime oogkassen. Smalle neuswortel. Boven-

kaaksbeenderen en tanden zeer vooruitstekende. Onderkaak bij de snij-

tanden hoog. Onderkaakshoek zeer stomp.

No. 26. Schedel van een' Sumhawanees van middelbaren leeftijd en matig

gespierden ligchaamsbouw. Yoorhoofd zeer smal. Kruin laag. Achter-

hoofd uitpuilend. Grootste schedelbreedte in de wandbeenknobbels. Juk-

bogen smal. Bovenkaaksbeenderen weinig vooruitstekende. Onderkaaks-

hoek bijkans regt.

No, 27. Schedel van een' Niasser van gevorderden leeftijd en sterk gesp ier-
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den lijjchaamsbouw. Roncl.ichtin; ovaal, met scheef, biillig, bol achter-

hoofd. De knobbel van het linker wandbeen puilt aanmerkelijk meer

meer uit naar buiten en naar achteren, dan die van het regier wand-

been. Grootste schedelbreedte in de slapen. Klein achterlioofdsgat.

Aethiopisch profiel. Tanden zeer vooruitstekende, ünderkaakshoek een

weinig stomp.

No. 28. Schedel van een' yiasser van middelbaren leeftijd en zwak gespier-

den ligchaainsbouw. Ovaal, met reijelmalige ronrling. Matig groot ach-

hoofJ. Creede glabella. Uitpuilende wenkbraauwbogen en voorhoofds-

knobbels. Grootste schedelbreedte in de slapen. Groot, rond achter-

hoofJsgat. Wormsch beentje in het linker gedeelte van den deltanaad.

Groote neusbeenderen. Matig vooruitstekende tanden, ünderkaakshoek

zeer stomp, afgerond.

No. 29. Schedel van een' Niasser van gevorderden leeftijd en vrij sterk

gespierden ligcliaamsbouw. Bijkans vierkant met afgeronde hoeken. Ter-

tikaal, breed voorhoofd, welks bovenste gedeelte, nabij den kroounaad,

het hoogste gedeelte des schedels is. Breede, platte kruin. liet achterste

gedeelte der wandbeenderen bijkans regtboekig overgaande in het

breede platte achterhoofd. Wormsch beentje tusschen pijl- en delta-

naad. Scherpe neusrug en smalle neuswortel. Kaukasisch profiel. Ver-

tikale tanden. Oaderkaakshoek stomp.

No. 30. Schedel van een' JViasse?' van middelbaren leeftijd en zwak ge-

spierden ligchaamsbouw. Ovaal, hoog, smal. Grootste schedelbreedte in

de wandbeenderen. Twee groote Wormsche beentjes tusschen pijl- en

deltanaad. Kleine oogkasopeningen. Tanden weinig vooruitstekende. On-

derkaaksbeen bij de snij tanden hooger dan bij de kiezen, ünderkaaks-

hoek bijkans regt.

No. 31. Schedel van- een' Dajalc (gesneld). Draagt nog de kenmerken

van klewanghouwen op het voorhoofdsbeen , is met figuren van bloed

beschilderd, heeft een' houten neus in de neusopening en de oogkas-

sen met poreus hout opgevuld en in de as van het oog een' kleinen

Cypraea-hoorn. De jukbogen prijken met tot hangende pluimen ver-

eenigde bundels van droog lang gras. De schedel is regelma ig afgerond

met groot breed achterhoofd en breede slapen. Jukbogen zeer breed,

ünderkaakshoek bijkans regt.

No. 32. Verwonde schedel van een' Dajak van 30—40 jarigen leeftijd en

matig gespierden ligchaamsbouw. Ovaal, hoekig, net groot uitpuilend

achterhoofd en lange kruin. Grootste schedelbreeJte in de slapen. Fo-

ramina supraorbitalia 4'" boven den bovenoogkasrand gelegen. Een

groot gedeelte van het aohterhoofdsbeen , de tandkasrand der bovenkaak

en het onderkaaksbeen ontbreken.

No. 33. Schedel van een' Dajak van 20— 30 jarigen leeftijd en zwak ge-

spierden ligchaamsbouw , met lange kruin en loodlijnig dalend voor-
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hoofd ea achterhoofd. Yoorhoofdsbeen oveiiangs gespieten en door twee

klewang-houwen rerwond. Achterhoofdsbeen grootendeeJs onthreliende,

even als het onderkaaksbeen. Neuswortel en neusbeenderen plat. De

binnenylakte des schedels is zwart. De kop schijnt gesneld te zijn en

tot drinkbeker gediend te hebben.

No. 34. Schedel van een' Makassaar van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Rond, met hooge kruin en kort, plat, breed

achterhoofd. Grootste schedelbreedte in de wandbeenderen. 3 Wormsche

beentjes in den deltanaad en 1 in den schubbigen naad. Bovenkaak-

snijtanden Tooruitstekende. Onderkaakshoek een weinig stomp.

No. 35. Schedel van een' Makassaar van middelbaren leeftijd. Grootste

schedelbreedte in de wandbeenderen. Het achterhoofdsbeen als uit 3

beenderen bestaande, door 2 Wormsche beenderen in den deltanaad,

een van 60"' lengte en 42"' breedte en een van 48'" lengte en 46'"

breedte.

No. 36. Schedel van eene Makassaarsche vrouw, met hooge kruin, klein,

kort, breed, plat achterhoofd. Grootste schedelbreedte in de slapen.

"Wormsche beentjes tusschen het achterhoofdsbeen en het tepelvormig

uitsteeksel van het slaapbeen. Vlakke glabella. Gewelfde neuswortel.

Bovenkaaksniitandkassen vooruitstekende. Onderkaakshoek regt.

No. 37. Schedel y&mQn' Boeginees. Rond, met weinig afgeplat achterhoofd.

Grootste schedelbreedte boven in den schubnaad. Talrijke Wormsche

beentjes tusschen den schub- en deltanaad. Schuinsche stand der oog-

kasopeningen. Neuswortel plat. Neusbeenderen lang. Bovenkaaksbeen-

deren smal , met sterk vooruitstekende tandkasranden. Onderkaakshoek

zeer stomp.

No. 38. Schedel van een' Boegmees. Meer ovaal dan rond, me't vrij groot,

achteruitstekend, tamelijk plat achterhoofd. Wormsche beentjes tusschen

delta- en schubnaad en tusschen schubnaad en grooten wiggebeens-

vleugel. Neuswortel plat, Bovenkaaksnij tanden vooruitstekende. Onder-

kaakshoek stomp.

No. 39. Schedel van een' Boeginees van middelbaren leeftijd. Rond, met

regelmatig gewelfd voorhoofd, hooge kruin en kort, plat, smal achter-

hoofd. Grootste schedelbreedte in de wandbeenknobbels. Neusbeenderen

aan den neuswortel 6'" breed. Neusopening peervormig. Bovenkaaks-

tandkasrand vooruitstekende. Dalende tak van het onderkaaksbeen 40"'

breed. Onderkaakshoek bijkans regt.

No. 40. Schedel van een' Boeginees van middelbaren leeftijd, met hoog

gewelfd voorhoofd, hooge kruin, hoog, kort, plat achterhoofd. Grootste

schedelbreedte in de wandbeenknobbels, Neusbeenderen aan den neus-

wortel 6"' breed. Neusopening peervormig. Bovenkaakstandkasrand

vooruitstekende. Dalende tak van het onderkaaksbeen 40'" breed. On-

derkaakshoek stomp.
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No. 41. Schedel van een' Menadunees van middelbarea leeftijd en sterk

yespierden ligchaaiTisbouw. Kruin zeer hoog. Achterhoofd kort, breed,

plat. Grootste scUedelbreedle in de slapen. ISeuswortel bol. Letrekkeiijk

kleine oogkassen. Gelaatsbeeuderen sterk ontwikkeld. Tandenstand bij-

kans loodlijiiijj. ünderkaakshoek slomp.

No. 42. Sciiedel van een' i)/e7i«Jo/jccs vaa middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligcliaarasbouw. Hond, met breed, uitpuilend, rond achterhoofd.

Grootste schedelbreedte een weinig boven de slapen. Bovenkaakstandkas-

rand en tanden weinig vooruitstekende, ünderkaakshoek nagenoeg regt.

No. 43. Schedel van een' Menadonees van middelbaren leeftijd en nrialig

gespierden ligchaamsbouw. Nagenoeg kogelvorraig. Ereede wandbeen-

deren en breed kort achterhoofd. Grootste schedelbreedle boven in.den

schubnaad. Wormsch beentje achter boven bet tepelvonnig uitsteeksel

van het slaapbeen, tusschen schub- en deltanaad. Bovenkaakstandkas-

rand en tanden zeer vooruitstekende, ündeihaakshoek bijkans regt.

No. 44. Schedel van een' Sangirees van gevorderden leeftijd en sterk ge-

spierden iigchaamsbomv. Smal, lang, zwaar, met zeer teruggebogen

voorhoofdsbeen. Zeer ontwikkelde wandbeenknobbels. Groot hoog ach-

terhoofd. Bijzonder groote knobbelachtige crista occipitalis. Grootste

schedelbreedte in. de wandbeenderen. Uitpuilende glabella en boven-

oogkasrand. Naden gedeeltelijk vergroeid. Achterhoofdsgat groot. Neus-

wortel ingedrukt, smal, gewelfd. Yoorste oogkasopening vierkant, af-

gerond. Gelaat smal. Snij tandkassen der bovenkaak zeer sterk Tooruit-

stekende. Tandenstand bijkans horizontaal, ünderkaakshoek stomp.

No. 45. Schedel van een' Sangirees van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Yoorhoofd bovecf de oogkassen smal, hooger

breeder Avordende. Uitpuilende wandbeenderen. Breed rond achterhoofd.

Grootste schedelbreedte in de wandbeenknobbels. Uitpuilende glabella

en bovenoogkcrsrand. Oogkasopeningen klein, afgerond. Neuswortel in-

gedrukt, smal, bol. Gelaat en kin smal. Bovenkaakstandkassen en tan-

den «terk vooruitstekende. Dalende tak van het liooge onderkaaksbeen

zeer breed. Ouderkaakshoek weinig stomp.

No. dG. Schedel van een' uiinbouices van gevorderden leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Breed, met matig groot achterhoofd. Grootste

schedelbreedte een weinig boven den schubnaad. Pijlnaad door ver-

groeijing naauwelijks zigtbaar. Wormsch beentie in den linker schub-

naad. Sterke, breede jukbogen. Bovenkaaksnij tanden zeer Tooruitste-

kende. Onderkaakshoek weinig stomp.

No. 47. Schedel van een' Amhoinecs van middelbaren leeftijd en matig

gespierden ligchaamsbouw. Ovaal, met groot achterhoofd. Grootste sche-

delbreedte boven in de slaapbeenderen. Yoorhoofdsnaad aanwezig. Neus-

wortel smal, niet plat. Oogkasopeningea afgerond. Bovenste saijtanden
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•weinig vooruitstekeade. Kin smal spits. Onderkaalssbeen bij de snijtan-

den hooger dan bij de kiezen. Onderkaakshoek stomp.

No. 48. Groote massieve schedel vaneen' Saparoeëes van middelbaren leef-

tijd en sterk gespierden ligchaamsbouw. Smal, teruggebogen voorhoofd.

Sterk uitpuilende 'wandbeenderen. Bovenste gedeelte van het achterhoofd

zeer breed. Grootste schedelbreedte in de -wandbeenknobbels. Sterkont-

wikkelde bovenoogkasranden en crista occipitalis. Tandenstand nagenoeg

loodlijnig.

No. 49. Schedel van een' Saparoeëes van middelbaren leeftijd en matig

gespierden ligchaamsbouw. Rond, met klein breed, kort, plat achter-

hoofd. Grootste schedelbreedte in de slapen. Yoorhoofdsnaad aanwezig.

"VYormsche beentjes boven het tepelvormig uitsteeksel van het slaap-

been. Neuswortel breed, plat. Tandenstand bijkans loodlijnig. Onder-

kaakshoek nagenoeg regt.

No. 50. Schedel .van een' Ternataan van middelbaren leeftijd en vrij sterk

gespierden ligchaamsbouw. Kruin rond. Achterhoofd vrij groot en breed,

plat. Grootste schedelbreedte in de wandbeenknobbels. Neuswortel breed,

plat. Bovenkaakstandkassen en tanden vooruitstekende. Onderkaakshoek

eenigzins stomp.

No, 51. Schedel van een' Sandanees van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Groot, rond achterhoofd. Grootste schedel-

breedte in het schubbige gedeelte der slaapbeenderen. Platte neuswor-

tel. Vierkante voorste oogkasopeningen. Bovenkaakstandkassen zeer voor-

uitstekende. Onderkaakshoek stomp.

No. 52. Schedel van een' Cerammer van middelbaren leeftijd en sterk ge-

spierden ligchaamsbouw. Groot, met smal voorhoofd. Breed, hoog,

platachtig achterhoofd en sterk ontwikkelde wenkbraauwbogen. Grootste

schedelbreedte in de slapen. Rondachtige voorste oogkasopeningen.

Neuswortel zeer breed, plat. Jukbeenderen breed. Bovenkaak zeer voor-

uitstekende. Onderkaakshoek stomp.

No. 53. Schedel van een' Alfoer van TVorkaij , door den heer A. J. Bik

in 1824 van Tf^orlcaij medegebragt. Breed, plat achterhoofd. Breede

jukbogen, doch overigens bijkans kaukasische stand van het gelaat.

No. 54. Schedel van een' Alfoer van Nieuw-Guinea van zwak gespierden

ligchaamsbouw. Laag, aan de zijden plat, met matig groot achterhoofd.

Grootste schedelbreedte in het bovenste gedeelte der slaapbeenderen.

Snijtandkassen en tanden der bovenkaak bijkans horizontaal. NeuSwor-

tel zeer plat. Onderkaakshoek stomp.

No. 55. Schedel van een' Alfoer van gevorderden leeftijd en zwak gespier-

den ligchaamsbouw. Kruin hoog, gewelfd. Voorhoofd smal. Achterhoofd

zeer klein, plat. Voorste oogkasopeningen vierkant. Neuswortel plat.

Tanden vooruitstekende. Onderkaakshoek bijkans regt.
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No. 56. Schedel van een' Chinees van Macao, van rje vorderden leeftijd en

matig gespierden ligchaainsbouw. Uitpuilende crislae stipraorbitales en

overlangsche niiddeliijn van voorhoofdsbecn en wandbeenderen. "Vrij

groot, plat achterhoofd. Naden grootendeels vergroeid. Grootste sclie-

delbreedlc in de slapen. IVeuswortel sclierp gewelfd. Neusbeenderen

smal. Scliuinsche stand der vierkante voorste oogkasopeningen. Jukbo-

gen breed, üuderkaakshoek bijkans regt. Tandkassen der bovenkaak

grooterideels geresorbeerd,

No. 57. Schedel van een' Chinees van Macao, van middelbaren leeftijd en

zwak gespierden ligchuanisbouw. Yoorlioofd rond. Achterhoofd plat.

Grootste schedelbreedte een Aveiuig boven de slapen. Zes Wormsche

beentjes in den deltanaad. Zeer klein achlerhoofdsgat. Toorste oogkas-

opening vierhoekig. Neusworlel gewelfd. Neusbeenderen vooruitsteken-

de. Bovenkaakstandkassen en tanden sterk vooruitstekende, ünderkaaks-

been bij de snijtanden hooger dan bij de kiezen, üuderkaakshoek stomp.

No. 58. Schedel van een' Chinees van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw, met uitpuilende wenkbraauwbogen, naar ach-

teren gebogen voorhoofdsbecn, zeer ontwikkelde wandbeenderen en uit-

puilende wandbeenknobbels. Breed, plat achterhoofd en rond achter-

hoofdsgat. Grootste schedelbreedte in het bovenste gedeelte van den

schubnaad. Twee kleine Wormsche beentjes in den deltanaad. Neus-

beenderen gewelfd. Bovenkaakstandkassen zeer vooruitstekende. Onder-

kaakshoek stomp.

No. 59. Schedel van een' Malaijo-Chinees van middelbaren leeftijd en zwak

gespierden ligchaamsbouw. Fraaije kruinlijn, gelijkmatig rijzende en in

het ronde, hooge, matig ontwikkelde achterhoofd overgaande. Grootste

schedelbreedte in de slapen. Boven het achterhoofdsbeen een groot

Wormsch beentje. Twee kleinere Wormsche beentjes ia den deltanaad.

Achterhoofdsgat nagenoeg rond. Glabella en neuswortel gCAvelfd. Schuia-

sche stand der vierhoekige voorste oogkasopeningen. Tanden vooruit-

stekende. Gelaat matig lang, smal, Onderkaaksbeen bij de snijtanden

hooger dan bij de kiezen. Onderkaakshoek stomp.

No. 60. Schedel van eene bejaarde Ckinesche vrouw. Hooge kruin, voor-

hoofd en achterhoofd. Kruin zadelvormig. Yoorhoofdsnaad aanwezig.

Tien kleine AVorrasche beentjes in den deltanaad, twee in de schub-

naden . Wandbeenknobbels zeer ontwikkeld. Grootste schedelbreedte in

de wandbeenknobbels. Naden op meerdere plaatsen vergroeid. Breede

-platte glabella en neusworlel. Neusbeenderen smal, Subkaukasische ge-

laatshoek. Tandkassen gedeeltelijk door opslurping vernietigd. Onder-

kaakshoek stomp.

No, 61. Schedel van een' nog niet volwassen Chinees. Gewelfd voorhoofd.

Achterhoofd hoog, plat. Grootste schedelbreedte boven de slapen. Meer-



518

dere zeer kleine Woi-msche beentjes in den deltanaad. Neuswortel plat.

ünderkaakshoek stomp.

No. 62. Schedel van een' Bastaard Portugees Tan middelbaren leeftijd en

matig gespierden ligchaamsbomv. Yoorhoofd laag, smal , naar achteren

gebogen. Achterhoofd smal, afgerond. Grootste schedelbreedte in de

slapen. Twee Wormsche beentjes in den den deltanaad. Glabella vrij

breed. Neuswortel en neusbeenderen smal , de eerste gewelfd. Neus-

opening peervorinig. Kaukasische gelaatshoek. Tandenstand loodlijnig.

ünderkaaksbeen bij de snijtanden hooger dan bij de kiezen, ünder-

kaakshoek stomp.

No. 63. Schedel van een' Cirkassiër van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Achterhoofd groot, lang, afgerond, uitpuilend

"Voorhoofd rond. Eene uitpuiling in den 'pijloaad , een Aveinig achter

den kroonnaad. Globella breed. Grootste schedelbreedte in de slapen.

Achterhoofdsgat ovaal. Neusopening hartvormig, ünderkaaksbeen bij de

snijtanden hooger dan bij de kiezen, ünderkaakshoek 'een weinig stomp^

No. 64, Schedel van een' Arabier van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Achterhoofd breed. Grootste breedte des sche-

dels in de slapen. Neusopening peervormig. ünderkaakshoek een weinig

stomp.

No. 65. Schedel van een' Armeniër van middelbaren leeftijd en zwak ge-

spierden ligchaamsbouw. Hoog, regelmatig gevormd. Achterhoofd hoog.

Zijwanden bol bultig. Grootste breedte des schedels in de slapen. Drie

kleinere \Yormsche beentjes in den deltanaad. Voorste oogkasopening

vierhoekig, een weinig afgerond, ünderkaaksbeen bij de snijtanden

hooger dan bij de kiezen, ünderkaakshoek een weinig stomp.

No. 66. Schedel van een' Bengalees van gevorderden leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Grootste breedte des schedels in de slapen.

Uitpuilende glabella. Een klein Wormsch beentje in den pijlnaad. Smalle

neusbeenderen en jukbogen. Kaukasische gelaatshoek. Tandenstand lood-

lijnig. Kaken smal. ünderkaakshoek een weinig stomp.

No. 67. Schedel van een' Bengalees van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Smal, ovaal. Achterhoofd groot. Grootste breedte

des schedels in de slaapbeenderen. Glabella en bovenste oogkasrand

uitpuilende. Gelaat lang. Gelaatshoek kaukasisch. Neusbeenderen lang.

ünderkaakshoek bijkans regt.

No. 68. Schedel van een' Cipaijer van gevorderden leeftijd en sterk gespier-

den ligchaamsbouw. Kruinlijn tot aan de crista occipitalis regelmatig

rond. Naden grootendeels vergroeid. Grootste schedelbreedte in de sla-

pen. Neuswortel breed
,

plat. Neusopening peervormig. Gelaatshoek

scherp met zeer vooruitstekende bovenkaakstanden. ünderkaakshoek

reet.



No. 69. Schedel van een' hindoe van jjevonlerden ieeftijtl en malir; ge-

spierden ligchaamsbouw. Kaukasische vormen. Scliedcl zijdelijk zamen-

gedrukt met de grootste breedte gelijkelijk in en boven de slapen.

Kruinlijn oneffen door uitpuilende glabella un uilpuilingen in den pi/jl-

naad. Achterhoofd lang, smul. Achterhoofdsgat zeer groot. Neuswortel

en gelaat si7ial. Neusbeenderen kort. Neusopening kalebasvormig.

No. 70. Schedel van eene J/Z/iö'oeJcAe t'rowtf van middelbaren leeftijd. Voor-

hoofdsknobbels sterk ontwikkeld. Eene uilpuiling op de kruin aan het

voorste gedeelte van den pijliiaad. Grootste breedte des schedels in de

slapen. Neuswortel en jukbogen smal, Gelaatshoek subkaukasisch. Bo-

venste snijtanden vooruitstekende, ünderkaakshoek bijkans regt.

No. 71. Schedel van een Hindoe'sch meisje van 10—12jarigen leeftijd. Vol-

komen kaukasische vormen.

No. 72. Schedel van een' Cingalces van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Achterhoofd hoog, breed. Grootste breedte des

schedels in dé slapen. Een klein AYormsch beentje in het achterste ge-

deelte van den pijlnaad. Neuswortel ingedrukt. Neusbeenderen kort en

smal. Gelaatshoek subkaukasisch. Aangezigt breed, ünderkaakshoek bij-

kans regt.

No. 73. Schedel van èene Cinjalcze van middelbaren leeftijd. Fraai ge-

welfd voorhoofd. Yoorhooidsnaad aanwezig. Ifruin matig hoog en

breed. Achterhoofd breed en plat. Elf grootere en kleinere \Yormsche

beentjes in den deltanaad. Grootste schedelbreedte in de slapen. Neus-

wortel een weinig bol. Gelaatshoek subkaukasisch. ünderkaakshoek bij-

kans regt.

No. 74. Schedel van een' neger van Mascat van gevorderden leeftijd en ma-

tig gespierden ligchaamsbouw. Kruin laag. Achterhoofd lang, laag,

rond. Voorhoofd breed, hoekig. Grootste schedelbreedte in de slapen.

Neuswortel breed, plat. Jukbogen breed. Neusopening hartvormig. Ge-

laatshoek zeer scherp, ünderkaakshoek bijkans regt.

No. 75. Schedel van een' uishuntijn van middelbaren leeftijd en matig ge-

spierden ligchaamsbouw. Voorhoofd hoekig, naar boven breeder wor-

dende. Kruin lang. Schedel zijdelijk zamengedrukt. Achterhoofd lang,

smal, bol. Grootste breedte des schedels gelijkelijk in de slapen en

wandbeenderen. Breede jukbogen en neuswortel. Breede platte neus-

beenderen. Gelaatshoek zeer scherp. Onderkaaksbeen bij de snijtanden

hooger dan bij de kiezen, ünderkaakshoek een weinig stomp.

No. 76. Schedel van een' ^shantijn van matig gespierden ligchaamsbouw.

Zijdelijk zamengedrukt. Achterhoofd lang, bol. Glabella uitpuilende.

Gelaatshoek scherp. Neusvvortel breed, plat. Jukbogen breed, ünder-

kaaksbeen bij de snijtanden hooger dan bij de kiezen, ünderkaakshoek

bijkans regt.
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No. 77. Schedel van een' Ascensionees van sterken ligchaamsbouw. Ruim,

hooo', breed. Voorhoofd hoog, breed. Bullen in het voorhoofdsbeen^

Grootste schedelbreedte in de -svandbeenknobbels. Hoog, breed achter-

hoofd. Achterhoofdsgat bijkans rond. Glabella uitpuilende. Drie kleine

Wormsche beentjes inden deltanaad. Gelaatshoek weinig scherp. Yoor-

ste oogkasopeningen vierkant, veel breeder dan hoog. Neusbeenderen

smal, gewelfd. Jukbogen breed. Tandenstand nagenoeg loodlijnig. ün-

derkaakshoek regt.

No. 78. Schedel van een' Ascensionees van middelbaren leeftijd en matig

gespierden ligchaamsbomv. Voorhoofd smal. Grootste breedte des sche-

dels in het bovenste gedeelte der slapen. Zijdelijke gedeelten des sche-

dels zeer bol. Meerdere kleine V^'or-msche beentjes in den deltanaad.

Neuswortel en neusbeenderen gewelfd. Gelaatshoek scherp. Neusopening

peervormig. Voorste" oogkasopening even hoog als breed, ünderkaaks-

hoek nagenoeg regt.

Schedelafinetingen van Papoe's en Alfoereii, volgens

Gaunot 671 S. Muller.

Grootste lengte van den
schedel

Grootste hoogte van den
schedel

Grootste breedte van
den schedel

Lengte van het achter-

hoofdsgat

Breedte van het achter-

hoofdsgat

Afstand der tepelvor-

mige uitsteeksels

Grootste breedte van het

aangezigt , over de
jukbeenderen

Breedte der voorste oog-
kasopening

Grootste breedte der

neusopening
Omvang van het sche-

delgewelf van den
neuswortel tot het

groote achterhoofds-

gat

Papoe
V. Wai-
gioe.

Nieuw -Guinea.

Alfoer
I

van Lobo.
N.Guin.l

Lobo. Lobo.

0,176

0,142

0,144

0,036

0,099

0,135

0,045

0,025

N. 0.

kust.

0,183 0,187 0,179 0,175

0,135 0,134 0,129 0,135

0,126 0,127 0,125 0,114

0,034 0,033 0,034 0,034

0,031 0,030 0,027

0,099

0,138 0,138 0,144 0,127

0,050 0,038 0,040 0,040

0,027

0,372 0,365 0,365

0,171

0,145

0,146

0,035

0,029

0,134

0,038

0,3S3



WAARNEMING VAN DE BEDEKKING DER

STER IJ LIBRAE DOOR DE MAAN,

DEN Isten September 18S1_,

H. IB. A. JS ]fl E T S,

Luitenant ter zee 1ste klasse.

Sedert de waarneming van 21 April is de luchtsgesteldheid

uiterst ongunstig geweest tot het doen van sterrekundige waar-

nemingen. Veelvuldige zware regens , betrokkene of dampige

lucht, hebben het schier onmogelijk gemaakt, om zelfs met werk-

tuigen , welke alle metingen toelaten, iets uit te voeren. Eerst

sedert eenige weinige dagen zijn de nachten vrij helder.

Des avonds vanden Isten September gelukte het mij, den in-

gang waar te nemen van de bedekking der ster ij Librae door

de maan ten 8u. 47 m. 141. 23 middelbaren tijd. De lucht

was toen buitengewoon helder, zoodat zelfs de onveriichte

rand dor maan duidelijk te onderscheiden was en den vol-

genden ochtend verkreeg ik eene schoone reeks van zons-

hoogten, waardoor de tijd bepaald is in verband met vroegere

waarnemingen. De omstandigheden der waarneming behooreu

evenwel tot de ongunstige , aangezien de bedekking van kor-

ten duur was en zij niet zuidelijker zigtbaar was dan op

10° Z. B.

De berekende tijd van konjunktie is 7u. 27m. 7s. 43;

de lengte in tijd . . . 7u. 7m. 47S; 43;

de lengte van mijne woning . 106u. ö6m. 21s. O.*/'»

II. 34.



m%

Daar de uitgang moest plaats vinden aan den verlichten

rand der maan, heb ik dezen niet kunnen waarnemen.

De heer De Lange heeft verscheidene reeksen waarnemingen

bekomen en ook deze sterbedekking, zoodat weldra een groot

aantal onafliankelijke lengte-waarnemingen zullen vereenigd

wezen , om de lengte der hoofdplaats van Nederlandsch-Indiö

met volkomene juistheid bekend te doen worden.



BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Uitbarsting van den vulkaan op Poeloe Komha,

Den 2den Mei 1851 is Zr. Ms. schoener brik Banda Poeloe

Komha gepasseerd. De vulkaan was nog steeds in volle wer-

king. Des avonds zag men aanhoudende eruptiën, met tus-

schenpozingen van 10 a 20 minuten, welke eruptiën soms zoo

hevig waren, dat de geheele oostkant des bergs als met

vuur bedekt was.

Aardbeving te Batavia.

Den 29sten Augustus des namiddags ten 2 u. 53 m. is de

astronomische klok van Hohwie aan den tijdbal , ten gevolge

van eenen ligten schok van aardbeving , blijven stilstaan en

de klok van Knebel 10 s. verachterd.

Aardbeving in Banjoemas.

In de Javasche Courant van 15 Oktober 1851 komt volgend

berigt voor.

„ Op onderscheidene plaatsen in de residentie Banjoemas is

,

in den vroegen morgen van 29 September j.1. een ligte schok

van aardbeving gevoeld in de rigting van het zuidoosten naar

het zuidwesten doch eenigzins vertikaal.

Aan boord van het Ned. schip JacqiteUne en Elize is op zee

,

14 mijlen uit den wal van Noesa Kambangan , op hetzelfde tijd-

stip eene gewaarwording gevoeld, als of het vaartuig op eene
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klip of rif stootte; zijnde hetzelve echter later zonder eenige

schade ter reede van Tjüatjap gearriveerd."

Volgens de Javaschc Courant van 18 Oktober heeft men

in den avond van 3 Oktober j.1. omstreeks 8 uur op verschei-

dene plaatsen in de residentie Banjoemas ^yeder een' vrij he-

\igen schok van aardbeving gevoeld.

Nog iets over het ')7iinerale water Sisipjiaii , in de

residentie Buitenzorg , nahij Pondok Gedeh,

ik bezocht deze bron in gezelschap der heeren Bleeker en

Van den Boogaard den 6den November dezes jaars. Hare lig-

ging is reeds op bladzijde 288 en 289 van den 1 sten jaargang

dezes tijdschrifts vermeld. Sedert het bezoek van den heer

SwAYiNG is een net bamboezen huisje over de bron opgeslagen

en de voornaamste wel met Irachietachtige steenen ingedijkt.

Onder ontwikkeling van zwavelwaterstofgas en koolzuurgas bor-

relt het water uit den bodem op en verzamelt zich in eene

kom van onregelmatige gedaante, welker grootste diameter in

lengte 8 voeten en in breedte 3 voeten bedraagt. De diepte

des waters was 1 voet doch niet standvastig, want de de kom

vormende Irachietachtige steenen zijn laagsgewijze en op ver-

schillende hoogten met uit het minerale water afgezonderde kool-

zure aarden, kiezelaarde, ijzeroxyde gemengd met zwavelmelk

en zwavelzure kalkaarde belegd, en zelfs op de steenen, over

welke het mineraalwater loopt, vindt men hetzelfde bekleedsel.

Het water is helder, echter met een wit, uit genoemde stoffen

bestaand, vUes bedekt; temperatuur 94° F:=:34,45oC, terwijl

die der lucht 2 uur 's middags 26,89° C bedroeg. De tot O"

herleide barometerstand was 0,72 meter, waaruit de hoogte

dier plaats boven zee op 1435 rijnl. voeten berekend wordt.

De bepalingen van het koolzuurgas en zwavelwaterstofgas

aan de bron, hebben tot de volgende uitkomsten geleid.

180 grm. versch uit de bron genomen water, met ammo-

nia en chioorcalcium behandeld, gaven 0,860 grm. gedroog-
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do koolzure aarden. Hiervan verloren 0,800 grin., met do

iiieesto vuorzigti^'lieid met zoutzuur behandeld, 0,310 griii. kool-

zuur, bij gevolg 0,800 grm. koolzure aarden 0,33320 grui. Kool-

zuur.

100 gru). water bevatten dus 0,18514 grm. koolzinn-; hier-

van afgetrokken hetgeen aan de kalkaarde en de bitteraardc ge-

bonden is, blijft 0,14965 grm. vrij koolzuurgas, gelijk aan 75,527

kub. c. bij 0^ temperatuur en 0,76 meter druk of 89,747 kub. c.

bij de temp. en druk, waarin de minerale bron verkeert.

3400 grm. water werden met amijlumpap en jodiumtinktuur

behandeld, tot er eene blijvende blaauwe kleur gevormd werd.

Het verbruikte jodium woog 1,4082 grm. en beantwoordt aan

0,1899 grm. zwavelwaterstofgas»

100 grm. water bevatten dus 0,005588 grm. gelijk aan 3,649

kub. c. bij 0° temp. en 0,70 m. druk, of 4,336 kub. c. bij

de temp. en druk der minerale bron.

100 grm. of 101,168 kub. c. water bevatten:

Vrij koolzuur 0,14965 grm. =: 89,747 kub. c.

Zwavelwaterstofgas 0,00558 „ =: 4,34 „ „

Deze opgaven gelieve men in aanmerking te nemen bij het

op bladz. 287 van dit tijdschrift (Iste jaargang) vermelde re-

sultaat van het scheikundig onderzoek dezes mineraalwaters.

P. J. Maier.

3Tineraal water van Kalianda in de Lampongsche

distrikten.

Tijdens eenen togt van Z. M. stoomschip Borneo onder

bevel van den luitenant ter zee 1ste klasse Van Goreum, in de

laatste helft dezes jaars naar de Lampongsche distrikten onder-

nomen, zijn door den officier van gezondheid 2de klasse den

heer Muller, bij Kalianda aan de Lampongs-baai, verscheidene

heete bronnen ontdekt geworden, van welke echter de mees-

ten nu en dan door het zeewater overstroomd worden.
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Eene van deze bronnen bij welke zulks niet het geval was,

is merkwaardig door de hooge temperatuur .van haar water,

welke, toen bovengenoemde geneesheer het verzamelde, 80° C.

aanwees.

Door mij in het chemisch laboratorium alhier voorloopig on-

derzocht, bleek het bij 28° C. een spec. gew. van 1,0016 te be-

zitten, terwijl op 100 deelen water 0,2149 vaste deelen aanwezig

zijn; de smaak, eerst flaauw, is later bitter zamentrekkend; het

reageert naauwelijks merkbaar zuur. Een weinig van het water

bij een zuor gevoegd bruist zwak op, terwijl het bij koking

troebel wordt door afgezette koolzure kalkaarde en magnesia;

van ijzeroxyde zijn sporen te ontdekken en de bij drooging te-

ruggeblevene zoutmassa was zuiver wit, in water slechts voor

een gedeelte en door toevoeging van acid. nitricum onder uit-

drijving van koolzuur en achterlating van eenige kiezelaarde

geheel oplosbaar. Van jodium kon ik geen spoor aanwijzen;

chloor en zwavelzuur zijn in ruime mate voorhanden.

Het blijkt dus, dat deze heete bron onder die behoort, welke

bikarbonaten van kalk en magnesia (en mogelijk ook van eenig

yzerprotoxijde) opgelost houden en verder hoofdzakelijk uit

chloruren en sulphaten van deze bases met soda bestaat.

Weltevreden, 15 November 1851.

D. W. Rost van ïonningen.

Buitengewoon groote woy^telknol van Dioscorea

spiculata.

Deze groote oebi is der Natuurkundige Vereeniging aangebo-

den geworden door den heer Büijn, resident van Bantam. Zij

weegt ongeveer 70 kilogrammen, wordt door de inlanders ge-

geten, en door velen voor smakelijk gehouden. Afgesneden stuk-

ken daarvan, los in de aarde geworpen, hebben zich spoedig

tot nieuwe planten ontwikkeld, zoodat de kuituur er van geene
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zorg van eenig belang schijnt te vereischen. De redaktie hoopt

in een der volgende nummers van dit tijdschrifl; te kunnen be-

rigten, aangaande de voedende eigenschappen dezer oebi, heb-

bende de heer Rost van Tonningen op zich genomen, daarnaar

scheikundig onderzoek te doen.

Zoogdieren van Banka.

Dezer dagen ontving ik een goed bewaard specimen van

Tarsius spectrum GeolT. van Banka, door de welwillendheid

van den resident van dat eiland, den heer D. F. Schaap.

ïhans zijn reeds 22 soorten van zoogdieren van dat eiland

Banka bekend t. w.

:

SiMlADAE.

Lemuridae.

Galeopithecidae.

Vespertilionidae.

Felidae.

Talpidab.

MüRIDAE.

Jerboïdae.

BOVIDAE.

Elephantidae.

Dasijpidae.

— Presbytes obsciirus Gray.

„ cristaius Gray.

Macacus cynomolgus Gray.

„ nemestrinus Desm.

— Nycticehus tardigradus Gray.

Tarsius spectrum Geoffr.

— Galeopithecus volans Shaw.

— Pteropus edidis Geoffr.

„ fanereus Temm.

— Viverra malaccensis Gmêl.

Eerpestes javanicus Desm.

— T'upaia ferruginea Ilaffl.

„ tana Ilaffl.

— Mus decumanus Pall.

— Sciurus vittatus Raffl.

,, Rafflesü Vig. Horsf.

—- Muntjacus vaginalis Gray.

Rusa eqidna H. Smith.

Tragulus kanchil Gray.

— Sus vittatus Schleg.

„ verrucosus S. Müll.

— Manis Javanica Desm.
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De Zoogdier-fauna van de meeste eilanden van den Indi-

schen Archipel is nog zeer onvolledig bekend. De opsomming,

voorkomende in deze aflevering (bladz. 442tot 455) laat boven-

dien nog veel te wenschen over, zooals blijkt uit de boven-

staande opgave der Bankasche zoogdieren, waarvan slechts en-

kele species in die opsommiug vermeld worden.

De Natuurkundige Vereeniging noodigt allen, die daartoe in

de gelegenheid zijn, uit, opgaven in te zenden van de ver-

schillende zoogdieren, welke op de verschillende grootere en

kleinere eilanden van den Indischen Archipel door hen zijn

waargenomen , alsmede de beschrijvingen of exemplaren van

die soorten, welke als nog onbekende beschouwd worden.

November 1851. Bleeker.



GEWONE VERGADERINGEN

IfATlJlJRKlJIlIDIQE: VER££]lieil[&.

Notulen der Gewone Vergadering , geftouden den 24 «ten

September 1851, ten huize van Z. H. den Hertog Van

Saksen Weimau Eisenach.

De vergadering heeft plaats des avonds 8 uur.

Tegenwoordig zijn de

Dirigerende Leden:

de HH. P. Bleeker, President.

S. H. DE Lange.

P. J. Maier.

P. Baron Melvill van Carnbee.

D. W. Rost van ïonningen.

J. C. R. Steinmetz.

H. D. A. Smits, Sekretaris.

Zijnde de heeren J. H. Croockewit en C. de Groot van Ba-

tavia afwezig.

Het Honoraire Lid,

Z. H. K. B. Hertog van Saksen Weimar Eisenach vereert de

vergadering met H. D. tegenwoordigheid, tervsijl het Honoraire

Lid , de heer W. Bosch , in dienstreis van Batavia afwezig is.



Van de te Batavia aanwezige

Gewone Leden nemen deel aan de vergadering

p

de HH. L. W. BEUEniNCK.

,, S. L. Blankenbükg.

„ M. H. Bleckmann.

„ J. GnoLL.

„ C. Hergt.

„ J. MüNNICH.

„ H. Ravenswaaij.

„ M. T. Reicde.

„ C. H. G. Steüerwald.

terwijl het lid de heer A. G. Büoüweii door ongesteldheid ver-

hinderd is de vergadering bij te wonen.

De President opent de vergadering en verwelkomt de leden,

welke voor de eerste maal tegenwoordig zijn.

Hij deelt mede, dat er thans reeds meer bouwstoffen voor

het tijdschrift voorhanden zijn , dan in dezen jaargang kunnen

worden opgenomen en dat waarschijnlijk weldra zal moeten

worden overgegaan om grooteren omvang aan het tijdschrift te

geven. Onder die bouwstoffen behooren belangrijke aanteekenin-

gen en afbeeldingen betreffende üe Flora van Nieuw- Guinea, 1'i-

mor, Banda, Ce^eies enz. nagelaten door het in 1829 op Tmor
overleden lid der Natuurkundige Kommissie Zippelius, en

door den heer Bleeker gevonden in het Archief van de ont-

bonden Natuurkundige Kommissie, blijkende daaruit, dat Zippe-

lius reeds eenige honderden planten van Nieuw-Guinea, Ti-

mor, Banda en andere eilanden beschreven heeft, welke be-

schrijvingen echter tot nog toe niet bekend geworden zijn.

De dirigerende leden der Natuurkundige Vereeniging hebben het

wenschelijk geacht, deze wetenschappelijke nalatenschap van den

heer Zippelius te publiceren, zoowel in het belang der weten-

schap, als om hulde te doen aan de verdiensten van dien na-

tuuronderzoeker.

Vervolgens voert de heer Smits het woord over de Get^den

in dm Indischen Archipel, betreffende welke hij een onderzoek
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heeft aangevangen. De spreker zegt, hiertoe geleid te zijn door-

dien hij als eenc ongerijmheid beschouwde, de vooronderstelling,

dat de getijden hier niet dezelfde wetten zouden volgen als elders.

Hij geeft een kort overzigt betreffende hetgeen verrigt is om

tot de kennis der getijden te geraken, door Nkwton, Bkrnouil-

JA, Laplack , LuBUocK cn Whkwi-ll., wiens theorie hij zegt

niet aannemelijk te wezen > inzonderheid omdat, wanneer men

het verschijnsel der getijden toeschrijft alleen aan de werking

der hemelligchamen , er geene ver gezochte verklaringen noodig

zijn om aan te toonen , dat het vloedgetij aan de westzijde van

een uitgestrekt land, hetwelk n. en z. strekt, van het westen

moet komen ; alsmede omdat door de theorie van Whewell
niet verklaard worden de aanzienlijke afwijkingen , welke in me-

nig opzigt zijn waargenomen te bestaan tusschen de verschijn-

selen en de wiskunstige theorie van Bernouilli en Laplace ;

alsook, omdat de massa der maan, berekend door de uitge-

strektheid der getijden, veel grooter is dan die, welke bere-

kend is uit andere elementen.

Hij vermeent , dat de theorie van Whewell minstens zeer

gewijzigd moet worden, sedert door den spreker het bewijs

geleverd is, dat de getijden niet alleen worden voortgebragt

door de werking van zon en maan, maar evenzeer en in

vele oorden waarschijnlijk grootendeels door eene andere

oorzaak, welker invloed hij geslaagd is van de gewone getij-

golf af te zonderen en waardoor de waargenomen verschijnselen

worden teruggebragt tot de voorwaarden der formulen van

Bernouilli en Laplace.

Hij maakt vervolgens der vergadering bekend met den in-

houd zijner verhandeling over de Getijden , welke in het 5e

nummer van den 2den jaargang des tijdschrifts wordt opgeno-

men en waarin onder anderen wordt bewezen :

Dat de gewone getijden verstoord worden door eene perio-

disch terugkeerende golf.

Dat het havengetal kan berekend worden volgens de formule

van Bernouilli , niet alleen uit hoog- maar evenzeer uit

laag-waterstanden.
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Dat de som van de verschillen tusschen de hoog- en laag-

waterstanden
,

gedurende eenen maansomloop waargenomen ,

de uitwerking is van de aantrekking van zon en maan.

Dat de getijden zich niet vormen op of bewegen langs eene

regte lijn , maar over eene gebogene , welke den vorm en de

afmetingen heeft van de verstorende golf.

Hij legt der vergadering eene teekening voor, welke aantoont,

dat de getijgolf, na gezuiverd te zijn van de verstoring, hoog-

en laagwaterstanden bereikt , welke zeer juist instemmen met

den tijd van hoog- en laagwater , berekend volgens de for-

mule van Bernouïllï , behoudens zeer geringe afwijkingen ,

welke hij gemoedelijk vermeent te mogen toeschrijven aan de

omstandigheid , dat de waarnemingen zijn geschied aan eene on-

beschutte peilschaal , alsmede aan het gemis van waarnemingen

tusschen de volle uren.

Daarna deelt hij mede, dat hij is overgegaan om zijn onder-

zoek te vervolgen op eene meer uitgebreide schaal. Hij brengt

ter tafel de teekening van de getijgolven , in 1839 te Tjüatjap

waargenomen door den luitenant ter zee J. A. G. Rietveld,

welke in hare hoofdtrekken geheel overeenkomen met de reeds

beredeneerde waarnemingen van Bezoeki. Hij deelt mede, dat

hier echter andere verschijnselen zigtbaar worden, n. 1. dat de

tijd van hoog water van de verstorende golf schijnt onderhevig

te wezen aan eenen langzamen teruggang (1); alsmede dat de

kleine getijden
,
gedurende twee etmalen geheel vernietigd wor-

den door den invloed der verstorende golf.

Hij vergelijkt dit verschijnsel met den zoogenaamden agger

en het naspui, welke verschijnselen de hoogleeraar Van Rees

bereids vermeend heeft te moeten toeschrijven aan eene perio-

dische verstoring.

Hij handelt daarna over de waarschijnlijke oorzaken , waar-

aan de verstorende golf haar aanzijn zou kunnen verschuldigd

(1) Deze schijnbare teruggang is Levonden niet te bestaan; maar de versto-

rende golf verrijst te Tjilatjap twee malen in elk etmaal; zij bereikt hare nit-

terste standen steeds op hetzelfde uur des dags.
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xijn. In zijne verhandeling liccfL hij ccnc vci khiiing gep^evon ,

maar hij vermeent, dat het meer waarschijnlijic is, dat de ver-

storende golf Vüo/tgebragt wordt, doordien het water niet

even snel als de vaste doelen der aarde kan gehoorzamen aan

de rondwenteling der aardo, en dat door de verstorende goIC

worden voortgebragt de verschijnselen in den voj'm en de rig-

ting der kotidaal lijnen , welke door de hecren Lubbock en

\Yheweli. zijn aangegeven.

De resultaten van het onderzoek van den spreker bevestigen

de wiskunstigc theorien van Bernouili.t en Lapi.ack en zijn niet

in strijd met de daadzaken, welke de heeren Lubbock en

Wiif.WKLL aan het licht gebragt hebben, maar hij beweert,

dat de hypothesen van den heer Wiïewell in strijd zijn met

de waarheid.

De heer Bleekeïi bi'engt ter tafel een exemplaar van Nmili-

lus pompilius n)et uitmuntend bevv^aard dier. Hij zegt dezen

Nautilus ten geschenke te hebben ontvangen van den heer

AscHERBERG , officier van gezondheid 2kl. bij Z. M. marine

welke op zijne jongste reis in de Molukkcn het exemplaar ver-

kreeg in nog levenden toestand.

De heer BiiF.KKEn deelt der vergadering mede de geschie-

denis der kennis van dit merkwaardige dier , waarvan men de

eerste, hoezeer slechte afbeelding aan Rumphius heeft te danken ,

doch hetwelk sedert tot op 1832 niet naauwkeuriger bekend

.werd. Sedert hebben de hoogleeraren Owen te Londen, Yk-

lenciennks te Parijs en de Nederlandsche hoogleeraren S. G.

VAN Bkeda , J. VAN DER HoEVEN en W. VnoLüv zich opzigtelijk

de kennis dezes diers verdienstelijk gemaakt.

Daarop treedt de spreker in eene verklaring van den ana-

tomischen bouw van dezen Naiililns , zooals die door de bo-

vengenoemde geleerden is aan het licht gebragt en vertoont

daarop nog afbeeldingen van verschillende soorten van Argo-

nauta of vaii den zoogenaam den Papier- Nautilus welke door

leeken nog dikwijls met de Nautihis-soo}ien verward worden,

alsmede de zoögraphische en anatomische afbeeldingen van

Spirula Peronii, Spirula australis van Nieuw-Zeeland, Spirula



reticulata van Tijnor , allen voorkori?nde in de Zoölogij of the

Voyage of H. M. ship Samarang. Hij Makt verder de opmer-

king , dat de hoorntjes van Spii^ida op Jcca's stranden niet

zeldzaam zijn en dat hij tijdens zijne reis over ^ava in 1846,

aan het strand te Tjüatjap, een groot aantal Spirün-^oornties

heeft waargenomen , zoodat er veel grond bestaat om '^an te

nemen, dat deze merkwaardige en tot nog toe zoo zelden aa^JS^-

troffen dieren in de zee van Javas zuidkust in vrij gr(p'

aantal leven, en dat de hoorntjes met dieren daar nog zon-

der veel moeite te verkrijgen zullen zijn.

De heer Smits brengt ter tafel zijne onlangs in het licht

verschenen Kaart der Eilanden en Vaarwaters beoosten Java,

welke is gegraveerd door den heer C. A. Oehler , van wiens

snelle vorderingen in de graveerkunst deze kaart een zigtbaar

bewijs is. De heer Smits toont de verbeteringen aan , welke

deze kaart bij de nieuwe uitgave heeft ondergaan.

Geen der andere leden het woord verlangende, sluit de

President de Vergadering, onder dankbetuiging der direktie

aan Z. H. den Hertog van Saksen Weimar Eisenach voor

het hernieuwd blijlü van belangstelling in de pogingen der Ver-

eeniging, en voor de hernieuwde welwillendheid, w^aarmede

ZH. hare woning tot het houden der vergadering heeft afge-

staan.

Mij bekend:

De Sekretaris

,

Smits.
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Benoemingen.

Tot Gewone leden der Vereeniging.

De HH. S. Binnendijk, Adsistcnt Hortulanus bij s' Land's Plantentuia

te Builenzorg.

G. C. Daum, Adjunkt Administrateur bij Z. M. Marine.

Jkhr. T. J. H. Gbvisrs, Kapitein der Genie.

H. Ravekswaaij, Apotheker der 2^ kl., Administrateur vaa

s' Rijks Magazijn van Geneesmiddelen , te Ba-

favia.

D. F. Schaap, Resident van Banka,

Onderscheidingen.

Benoemd tot Korresponderende Leden der

Vereeniging tot })evordering der Flora van Nederland en

zyne Overzeesche bezittingen.

De HH. Dr. W. Bosch, Honorair Lid der Vereeniging.

Dr. P. Bleeker, President der Vereeniging.
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AANTEEKENINfiEN

DE LANDEN VAN HET STROOMGEBIED DER
KAPOEAS.

Mr. ». W. C Baron VAM Ï^IJ^]V1>£:I<^\

Resident van Timor,

ES

Luitenant ter zee 1ste klasse.

In Jimij en Julij laatstleden deed ik eene reis , de Kapoeas

(Westeral'deeling van Borneo) op, tot onderzoek van eenige

steenkoleniagen , die gevonden ^\'aren in het rijkje Blitang,

INa mijne terugkomst werd ik door de direlctie der Natuurkun-

dige Vereeniging in Nederlandsch /?ic?<è' uitgenoodigd , een verslag

van die reis in haar Tijdschrift te plaatsen, of de aanteekeningen

van den heer Van Lijnden betreffende de landen , welke de Ka-

poeas doorloopt , uit te geven, aangevuld met hetgeen ik daar

zou kunnen bijvoegen. Ik was reeds met die aanteekeningen

bekenden wist dus, dat het mij niet mogelijk zou zijn, eene

algenieene beschrijving te geven, die daaraan gelijk zou staan en

dat, al waagde ik het, mijne eigene opmerkingen te geven , die

in zoo vele punten met dat stuk zouden overeenkomen, dat

ik den schijn van nageschreven te hebben niet zou kunnen

vermijden. Ik besloot daarom tot de uitgave van het werk

il. 35
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vati den heer Van Lïjnden, met weglating van een gedeelte,

dat voor den lezer minder belangrijk is, en met bijvoeging

van al wat sedert veranderd is of mij anders voorkwam en

niet alle uitbreiding, die ik er aan kon geven.

Bij het lezen van mijne toevoegsels (de noten op het stuk

van den heer Van Lijnden) zij men indachtig, dat die door

geen natuurkundige geschreven zijn en dat die reis door mij

geheel onverwachts en niet voorbereid is moeten ondernomen

worden: het laatste toch mag niet overbodig geacht worden,

wanneer men naar een land gaat, waar slechts weinig Euro-

peanen geweest zijn en dat zoo weinig bekend is. Zij toch,

die met een wetenschappelijk doel het binnenland bezocht heb-

ben, zijn zoo ver ik weet, alleen de majoor G. Mulleu, de

kolonel De HENaic[, de luitenant Von Kessel, Dr. Schwaner en

de heer Van Lijnden.

De majoor Mulleu voer in 1824 tweemaal de Kapoeas op,

met het doel om dwars door Borneo naar Koetei te gaan; hij

keerde echter terug, zonder dat plan volvoerd te hebben. De

tweede maal drong hij door tot de Soengei Atong
, (ongeveer

IISI*^ o. 1.), waar rotsen de vaart bemoeijelijkten. Later

trachtte hij dezelfde reis te doen omgekeerd van Koetei uit-

gaande, doch werd onderweg, volgens berigten door Von

Kessel gegeven, bij de riviGi' Boengha , een tak van do, Kapoeas,

vermoord. Dit schijnt alles te wezen wat men van de beide

reizen van Mulleu weet.

De Henrici ondernam in 1830 of 1831 eene reis naar

de binnenlanden van Pontianak. Velen daar herinneren zich

nog den onvermoeiden verzamelaar van alles wat het land uit

de drie rijken der natuur oplevert. Ongelukkig zijn die ver-

zameling en het verslag van zijne reizen voor ons verloren;
^

de eerste door het vergaan van het schip waarin zij geladen ]

was , in 1832, digt bij Borneo''s westkust , het laatste door

zijnen kort daarop gevolgden dood.

De heer Von Kessel was belast met de opname van het

stroomgebied der Kapoeas. Hij heeft daartoe het land, meer

dan eenig ander, moeten doorkruisen en van hem zou dos
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de iiaauwkcurigsto of Icii miiislc de uilgebrcidstc hcsclinjvmg

verwacht moge/i worden. Hij is aan de Boven- Kapoeus nog

algemeen bij naam bekend en wordt daar geroemd , als een

ijverig werkman, die gcene gelegenheid liet voorbijgaan om
zich te onderrigten. Echter is er niets van hem in het licht

verschenen dan de statistieke opgaven, voorkomende in het In-

disch archief Ilde DDel len jaargang.

De heer Van Lijndfn bezocht in 1847, op last van het gou-

vernement, het stroomgebied van de Kapoeas. Hij zette zijne

reis voort tot Ambaloh of Malo , de laatste plaats waar geze-

ten Dajah's gevestigd zijn, en gaf na zijne terugkomst in deze

aanteekcningen eene naauwkeurige geographische beschrijving

van die streken.

Dr. ScnwANER kwam op zijne reis van Bandjermasin naar

Ponlianak dit stroomgebied binnen langs de Sercmei , een' tak

van de Bovcn-Mclaici en zakte laatstgenoemde rivier tot Sin-

tang en verder de Kapoeas af. Zoo ik vernomen heb, was

bij zijnen dood het verslag van deze reis nog niet gereed en

het is te vreezen, dat wij daardoor grootendeels, misschien ge-

heel, onbekend zullen blijven met de ontdekkingen van dezen

natuuronderzoeker.

Er is dus nog niets gepubliceerd van deze streken dan de

gezegde statistieke opgaven en eene korte beschrijving van den

heer E. Fraincis, die in 1832 als gouvernements kommissaris

ter Westkust geweest is ; de aanteekeningen van den heer

Van Lundkn, zullen daarom ieder, die belang in het tegenwoor-

dig zoo veel besproken Borneo stelt, zeker hoogst welkom xijn.

J. Groll.



I. Gesteldheid van het land.

§ y. Ligging en grenzen. Het gedeelte der afdeeling Pon-

tianak, dat door de Kapoeas en hare takken besproeid wordt,

is door den evenaar in de lengte doorsneden en strekt zich

ongeveer van 1^20' n. br. tot 0^55' z. br. uit (gerekend van

de bergen van Batang Loepar tot de bovenlanden van de Me-

lawi en de zuidelijke grens van Eoeboe).

Ten noorden grenst het aan Sambas en het grondgebied van

Broenai, ten zuiden aan de Bandjersche bovenlanden, aan Mat-

lan en Simpang. In het oosten wordt zijne omvang be-

paald door de onbekende bovenlanden van Koetei en de wa-

terscheiding tusschen die rivier en de Kapoeas; in het westen

door Mampawa en de zee (van 109" 10' tot iW^ 13' I. o. G.

nagenoeg).

De eenige geographisch juist bepaalde punten zijn Ponti-

anak (vlaggestok) 0° 1' O" z. br. en 109° 22' 30" 1. o. G. en

Soekoelanting 0° 19' 26" z. br. en 109^ 36' 37" 1. o. G. , door

den kommanderenden officier van Z. M. schooner Aruba, den luit.

ter zee J. C. BfiRGHuis in 1847 opgenomen. "Volgens het jaar-

boekje ligt de monding der Pontianak rivier op O'' 2' n. br.

en 109" 16' 15" 1. o. G. (1) Voorts kan men zich, wat de aan

ée Kapoeas gelegene plaatsen betreft, eenigzins verlaten op de

(1^ Later zijn aan boord Z. M. stoomschip Onrust bepaald:

De vlaggestok te Pontianak 109° 25' 1. o. G.

Sintang 1 11 « 32' 30" 1. o. G. (elf observatiën)

Skadouio 110° 57' 40" 1. o. G.

Sangouw 110° 40' 37" 1. o. G.

De luit. ter zee J. Boumak bevond, in 1823, voor da breedte van

Siniavg 0° 23' n.
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loart van V. Dehieldkn von IIinderstein , die echter voor dtj

zijtakken zeer slecht en volkomen onbruikbaar is. (2)

§ 2. Uitgestrehlheid. Bij de onbcpaaldlicid der grenzen en

de onvolkomenheid der tot hiertoe gedane opnatnen is het on-

doenlijk , de uitgestrektheid en den omvang der landen, behoo-

rende tot het Stroomgebied der Kapoeas , zelfs bij benadering,

op to geven. Om zich cenig denkbeeld van de afstanden langs

de rivier te vormen, neme men aan, dat Pontianak, San-

gouw, Sintang en Jiocnoct, met berekening alleen van de groote

krommingen, 84, 55 en 73 paal van elkander af zijn en dat

genoemde plaatsen ongeveer op gelijken afstand liggen als liot-

lerdam , Wezel, Keulen en Bingen. (3)

(2) Behalve deze kaart zija mij uog bekend :

1° De opname van den luitenant Von Kessel.

2' Die van den heer Von Gaffron.

3' De algemeene kaart van Borneo van Van der Velde.

4° id. id. id. van den luitenant ter zee Baron

Melvill van Caknbée.

De- beide laatsten gelijken veel op eikanderen schijnen, voor dit gedeelte,

van de eerste met eenige veranderingen, overgenomen ; zij zijn veel beter

en uitvoeriger dan die van V. Derfklden von Hinderstein.

De tweede is eeno opname van het zuidwestelijk gedeelte van Bor-

neo en eene schets van den verder afgelegden weg, langs de Melaivi ca

de Kapoeas af, naar Poniianah. Van dit gedeelte komt er dus alleen de Ka-

poeas tot Sintang en de Melawi tot Moeara Pinoh op voor. Het is niets

meer dan eene vlugtige schets.

De eerste is eene kaart van het geheele stroomgebied van de Kapoeas

en van het rijk Sambas.' Ik heb veel hooren klagen over de onnaauw-

keurigheid van de gedeelten die nader opgenomen zijn, en dit geeft ecu

slecht denkbeeld van het overige. Ik zelf heb in het weinige, dat ik kon

nagaan, ook verscheidene fouten gezien. Echter is zij uitmuntend geschikt

om in algemeene trekken het karakter van het land te Iceren kennen en

zou zij, indien er eenige punten goed bepaald werden, voor het tegen-

woordige, ten minste wat de binnenlanden betreft, voldoende zijn. Het

oostergedeelte van Ambaloh of misschien van Soengei Madei tot den oor-

sprong der Kapoeas is niet opgenomen, doch uit berigten geschetst.

(3) De afstanden tusschen de hier genoemde plaatsen zijn, gemeten op

de kaart van Vos Kessel, 34,25 en 37 geogr. mijlen.
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§ o. Gesteldheid van het terrein. Bergen. De landstreek ter

weerszijde van de Eapoeas verheft zich langzaam oostwaarts,

doch deze rijzing is gering en Boenoet is waarschijnlijk

,

den afstand in aanmerking genomen, slechts weinig boven de

oppervlakte der zee verheven (4). Ponlianak en Koehoe staan

met het hoogste water voor een groot gedeelte onder. Hoo-

ger op, tot Sintang, is het terrein heuvelachtig. Boven Sintang

wordt het vlakker en in vergelijking met het bed der Eapoeas

ook lager, zoodat de landen van Soehaid , Salimhouu) , Piassa

en Djonkong jaarlijks wijd en zijd in den omtrek overstroomd

worden. Boven Boenoet krijgt men weder hooger en heuvelachtig

land. De Inlanders noemen deze onbeduidende heuveltoppen

monggo en al wat hooger is boekit, hetgeen bij hen berg

beteekent. Bergen , zooals men gewoon is ze elders in den

archipel te zien , treft men hier niet aan.

De hoogste toppen verheffen zich waarschijnlijk niet boven

de 1500 a 2000 voet. Uitzonderingen maken de Tiangkandang,

Soedjomo en eenige weinige anderen, welke wat hooger zijn (5).

Zij vormen nergens aaneengeschakelde ketens. Somtijds zijn

het korte ruggen, maar gewoonlijk rijzen zij als hooge eilan-

den, meest kegelvormig, uit de vlakte op (6). Naar gebergten

met dalen en hooglanden zou men te vergeefs zoeken.

De aanmerkelijkste hoogten zijn

:

In Landak : de bergruggen van Raja en Setangkil en ver-

(4) Dc barometer - waarnemingen gaven mij geen zigtbaar verscliil in

hoogte. De weinige stroom bij droogte en het plotselinge wassen van het

water, bij de geringste regenbui, bewijzen bovendien, dat de Kapoeas tot

aan zijnen oorsprong bijna zonder verval is en dus geheel door laag land

stroomt.

(5) De heer VoN Kessel geeft op voor den Tiangkandang 5000, voor den

Bloengei 4000 voet. Ik heb door hoekmeting slechts 2410 en 2600 vt.

verkregen, daarbij de ligging op de kaart van Von Kessel als goed aan-

nemende. Den Goenoeng Klam heb ik 3190 vt. hoog bevonden.

(6) Ik heb slechts weinige kegelvormige toppen gezien; meestal zijn de

hooge heuvels bolrond met zijden, die zacht hellend afloopen, of wel

bijna vertikaal 100, ja 1000 voet opgaan.
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scheidcne lagere geïsoleerde loppeii. De bovenlanden van Lan-

dak en Sangouw zijn waarschijnlijk licl lioüf^sle land op de

Westlcusl.

In Taijan : de Tidtujkandang , op de grens van Lundali.

In Meliouw: de Bloengci.

In Sangouw: de Soenjang bij Soengkoeng en bezuiden dezen

eenige toppen, welke de grens van Landak uitmaken;

de Panarissei, over welken de scheiding van 5araiüaA: loopt;

de Reiüoean, welke Sangouw van Sndoeng scheidt en nage-

noeg in ééne lijn o. en w. met den Senjang en den Jicntoe-

ang ligt, makende de laatstgenoemde de grens nil (usschen

Sangouw en Landak;

de Besie op de grens van Blüang; en bezuiden de Ka-

poeas, de dubbele bergrug Biang , welke bij de uitwatering

van het riviertje van denzelfden naam tot aan de Kapoeas

daalt.

In Sekadoiiw : de Mahm, de grens van Mattan;

In Sepouio: de Koedjouw en Sabrang.

In Sintang: de Boekit Klam en verscheidene anderen.

In Silat: eene lange heuvelrei aan den linkeroever der Ka-

poeas bij Poenei, en hooger op verscheidene onbeduidende geheel

op zich zelven staande toppen en heuvelrijen, welke geene ver-

dere vermelding behoeven.

Bij Djonkong is een dubbele door eenen zadelrug verbonden

berg, Sindara genaamd, merkwaardiger door zijne gedaante

dan door de hoogte, welke waarschijnlijk minder bedraagt dan

die van een' der bovengenoemden. De Madei, 3 a 4 dagen

boven Boenoet, moet vrij hoog zijn. Uit dezen ontspringt de

rivier van denzelfden naam.

Aan de n. grens van het dal der Kapoeas heeft , zoo als reeds

gezegd is, de aanmerkelijkste verheffing van den bodem plaats

naar de zijde van Landak en Sangouw. In Sintang is zij veel

geringer en verder oostelijk bespeurt men ze bijna in het ge-

heel niet. Het lage land in de omstreken van Soehakl en Sa-

limbouw strekt zich noordwaarts bijna waterpas uit tot het aan

den voet van den Pahan en Batang Loepar stuit.
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Aan de z. grens heeft men nog minder eene doorloopende

aanhooging van het terrein. Tusschen het lage deltaland der

Eapoeas aan de Westkust en het wijde dal van de Melawi

vindt men de eenigste aaneenschakeling van hoogten, welke

de grens uitmaken van Meliomo en Sekadomv. De Sepontjak

en Mahm behooren tot de hoogste toppen. Verder op zijn

geene belangrijke verhevenheden, waarschijnlijk ook niet tus-

schen de Melaici of Madei en de Kahajan, de kleine Dajah

en Barito in het Bandjersche.

§ 4. Rivieren en meren. Met rivieren is het land in alle

rigtingen doorsneden, waardoor de gemeenschap ongemeen be-

vorderd en het transport binnen's lands gemakkelijker gemaakt

wordt dan welligt in eenig ander land van den archipel.

De voornaamste rivier is de Kapoeas , welker bronnen (7) tot

nog toe onbekend zijn, doch die beoosten den 113° o. 1. ont-

springt en drie of vier dagen boven Boenoet voor groote praau-

wen bevaarbaar wordt. Yan Boenoet tot Sintang gaat er wei-

nig stroom; de rivier vult bij Salimbouw en Soehaid de Da-

nau Loeioar en Seriang , overstroomt in den regentijd de omlig-

gende landen en heeft bij Sintang eene breedte van 1072 voet (8).

Van Sintang benedenwaarts is de stroom sterker. Op Tajan

wordt reeds geregeld eb en vloed waargenomen en in het drooge

jaargetijde kan men ze , naar men verzekert , zelfs te San-

gomo bespeuren. Vooral boven Sintang maakt de Kapoeas tal-

rijker bogten en krommingen, welke gedeeltelijk door kana-

(7) Volgens onclersclieidene opgaven ontspringt de Kapoeas bij eenen la-

gen heuvel, Boehit Lassan Toela genaamd. Bij dezen zelfden heuvel zou-

den nog de oorsprongen van drie andere rivieren liggen, ^^Koetei, welke

om de oost gaat, de Kajan oi Kahajan, die zich later met de Melawi

vereenigt en de Janajang , meer benedenwaarts Beliouio genaamd.

(8) Dezelfde breedte vond ili voor de Kapoeas boven de Melaiui, doch,

van de jilaats van het fort gemeten , is de afstand naar de overzijde der

Kapoeas 556 el of 1770 vt. en naar de overzijde der Melawi 762 el of

2420 vt. De breedte dezer rivieren , op eenigeu afstand van de vereeniging.

zal naauwelijks | van deze afstanden zijn.
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len of zoogenaamde bintas kunnen vermeden worden. De voor-

naamsten zijn de volgende, welke allen boven Sulimhouw gelegen

zyn

:

De ba tang Poeloes.

„ bintas Nibocng.

„ „ BatcaJü

„ „ Kajan.

„ „ Serei.

Slaat men geen acht op deze bogtcn dnn vindt men, dat de

Kapocas van Boenoct tot Sintang ecne z. w. rigting volgt, dat

zij verder tot Sangouw van o. tot w. nagenoeg onder den

evenaar voortkronkelt, vervolgens tot Meliouio weder z, w.

waarts stroomt en zich dan in eens n. w. waarts wendende,

haren loop in eenc westelijke rigting vervolgt en het eiland

Tajan vormt. Zicli kort daarop weder naar het z. en z. z.w.

keerende, splitst de. rivier zich in twee armen, welke zich drie-

maal vereenigende, drie eilanden vormen: Poeloe Separo , Djam-

boe en Limboeng, van welke het laatste het grootste is. Op de

hoogte van Poeloe Bjamboe zendt de Kapoeas eenen tak uit,

welke de Simpang Dawah en lager de Simpang Lidah genaamd

wordt. Deze stort zich door de Kwalla Majah en Koembang

(Simpang) in zee. De Simpang Lidah heeft eenen tak, welke

zijne uitwatering meer noordelijk heeft en de Memlomo ge-

naamd wordt.

Een tweede arm van de Kapoeas, deTerentang, scheidt zich

van den hoofdtak bij Poeloe Binga en heeft hare uitwatering

door de Kioalla Koeboe. Iets lager, bij Soekoelanting , heeft

men den laatsten zijtak, de Poengoer, welke bij Tandjong Sa-

leh in zee valt. De Poengoer blijft de rigting van de Kapoeas

volgen en heeft de grootste breedte; men zou haar dus voor de

eigenlijke A''apoms kunnen houden ; intusschen wordt deze naam

gegeven aan den tak, welke van Soekoelanting n. w. op langs

Pontianak stroomt en daar de Landak opneemt. Deze is vóór

het etablissement 1200 vt. breed. De uitwatering, thans Kwalla

Pontianak en voor de stichting dier plaats Ktcalla Lawei of de

25 monden, is tusschen Ajer Itam en Soengei Iteh. Een zijtak
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van de Poengoer, de OUah besar, stort zich bezuiden eerstge-

noemde rivier door de Kwalla Memhaioang in zee. Alle tak-

ken van de Kapoeas hebben eene bank bij de uitwatering. Bij

laag water staat aan de Kwalla Pontianak 3 voet.

„ Koeboe 3 voet.

„ Majah 7 voet.

„ Koembang 3 voet.

Bestond dit bezwaar niet, zoo zouden de grootste schepen

tot Pontianak en hooger op kunnen komen (9).

In natte jaren is de Kapoeas bijna gedurende het gansche

jaar voor bandongs, van 4 a 5 vt. diepgang, bevaarbaar.

Bij groote droogte kunnen die vaartuigen gedurende de maan-

den April , Mei , Junij en Julij niet veel hooger komen dan

Taj'an, Inden regentijd zwelt de rivier geweldig aan; op Sm-

tang bedraagt het verschil tusschen het hoogste en laagste water

minstens 30 voet en hooger op nog meer.

De Inlanders heeten het wassen van het water door den

regen : pasang deri oeloe en den vloed : pasang deri lawut.

Onder de voornaamste kleinere rivieren , meest allen takken

van de Kapoeas, komen de volgenden het meest in aanmerking:

Ie. Aan den regteroever der groote rivier, van w. naar o.,

In Landak:

de Landak-rivier , welke eene halve dagreize boven de

hoofdplaats Ngabang , bij kampong Moengo ontstaat door de

vereeniging van de Batang-Oeloe en de Benijoekei. De Landak-

rivier is van hare uitwatering bij Pontianak tot aan de hoofd-

(9J) Bij Poeloe Djamboe meette ik de doorsneden van de Soengei Sinipang

Dawali en Kapoeas beiden even beneden de scheiding en zoodanig, dat aj

liet van boven af stroomende water deze doorsneden passeren moet. De

eerste heeft eene breedte van 774 el, de gemiddelde diepte van 3 el en

dus eene doorsnede van 2232 vierk. ellen ; de tweede is 436 el breed, gemid-

deld 12,2 el diep en in doorsnede 5321 viei'k. el. Het was een gemiddelde

waterstand en daarbij had in deze takken het water eene snelheid van 30

eu 62 el in de minuut, hetgeen eenen gemiddelden waterafloop van 66960

kub. el voor de Simpang Duwah en 329344 voor de Kapoeas of 396304

voor het, per minuut, afstroomende water van de geheele rivier geeft.
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plaats, maar ook nicl verder , voor bandongs bevaarbaar.

De lïaiang-odoc of rivier van DJamboe, ontspringt bij Socng-

kocncj (SangouioJ, neemt aan haron rej^teroevcr de Padcli, lle-

heh oï\ vele kleinere spruiten op, do;-h is door baar sleik ver-

val alleen voor sampans bevaarbaar en vol liams en zandplaten.

I)e Bentjockei ontspringt aan de grens van Sdinbas uit den berg

Toengal en is eveneens voor sampans bevaarbaar. Meer bene-

denwaarts beeft men de Scnga, Sampas en de Socngni Tcrap

of Sepala , welke alle drie aan den regteroever van de Landak

bare monding hebben. Laatstgenoemde maakt de scheiding uit

met Mandor en is voor grootc sanjpans en sampions bevaar-

baar.

In Tojan:

de TJempedeh. Aan den regteroever liggen van n. naar z.

de meertjes Trcntang , Tong Remba, het grootste, Selaici en

Soeba»

De rivier van Tdjan. Cij droogte slechts weinig verder dan

Rajang (3 uur oproeijens) voor praauwen van eenige grootte

bevaarbaar. Door de menigvuldige bogten en omgevalion boom-

stammen wordt de vaart bemoeijelijkt. De volgende zijtakken

van n. naar z. , worden door Dajah's bewoond:

Regteroever. Linkeroever.

Boenan. ,;

Prengoewan. „

„ Balang ScugariL

„ „ SabaL

„ Taba.

Kenalas, „

Batang Tarang „

Bajang. ,.

Entan^is. „

Tebang. „

„ Bekat.

In Sangoinv :

de Sekojam, ontspringt tusschen Landak en Sarawak, op de

grens van Sambas uit den berg Mioet en doorloopt geheel San-
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gouw tot aan de Kapoeas, waar zij hare uitwatering heeft bïj

de hoofdplaats. Van alle takken van de Kapoeas heeft deze het

grootste verval. In de westmoesson is zij voor praauwen van

4 a 5 kojangs tot Gallei {Moeara Bedoewéi] bevaarbaar , verder

op tot Paus nog voor praauwen van één kojang en boven Paus:

kunnen alleen kleine sampans van Vo kojang gebruikt worden.

Tusschen Gallei en Paus zijn vele droogten (mabokh), steen-

blokken en banken of platen van keisteenen, ook enkele riams,

maar van weinig beteekenis. Met rijst geladene praauwen van

Paus worden door den stroom soms tegen de steenen aange-

slagen, zoodat zij omkantelen. Drijfhout en geheele bam-

boehalmen , welke door den stroom van den oever weggerukt

zijn en zich aan de krommingen van de rivier vastzetten, be-

lemmeren ook de vaart.

Voornaamste zijtakken van n. naar z.

Regteroever.

Bedoewéi bij Gallei.

Illei.

Meroewi.

Linkeroever

Si Babei.

Jomongko

Tjinta.

Soengei Sida,

Kamajan.

Ribouw.

Kinsam»

Boenti.

Majouw.

„ Sadoewa (met zwart water).

„ Mongkiang of Merengkiang;

deze, de voornaamste, ontspringt aan de grens van Sekadouw en

Blitang en heeft ook zwart water. In de Bangkatat , een tak

van de Merengkiang , zeggen de Inlanders dat warme zwavel-

bronnen zijn.

De Eadoekoel y alleen als grens tusschen Sangouw en Seka-

douw belangrijk.
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ïn Selcadoim:

de Soengei Ajah, onlspritigt op de grens van Sangouw; een

klein rivier fje;

de Benawas beoosten de Soengei A/ah , als transportweg on-

beduidend, maar do zetel van eenen vrij talrijken stam Dajah's.

In Blilang

:

de Blitang , voor vrij groote praauwen bevaarbaar. Haar

oorsprong is nabij dien van de Mongkking en heeft, even als

deze, zwart water. In een' tak van de Blitang, drie dagen van

de hoofdplaats, links opvarende, heeft men warme zwavclbron-

nen. De voornaamste zijtak is de Moewallang (10).

In Sintang:

de Eatoengoim heeft haren oorsprong op de grens van het

Broenaisch grondgebied, niet ver van de Sadoeng en Batang

Loepar, bestroomt het gelieele benoorden de Eapoeas gelegen

gedeelte van Sinlang en valt, circa 1 Va dag roeijens boven die

plaats, in de Kapoeas. De /la/oew^roi^fo heeft veel minder verval

dan de Sekajam, is breeder, dieper, zonder droogten, in den

regentijd 8 a 9 dagen op voor vrij groote praauwen bevaarbaar;

het is een der meest belangrijke takken van de Kapoeas en

heeft zwart water. Bij hoogen waterstand staan de oevers 2 of

3 en meer voeten onder water en is de rivier, even als de Bli-

tang, alleen door het hoog geboomte aan den kant kenbaar. De

voornaamste zijtakken van z. naar n. zijn de Sendoetca, Jlei'aJia,

Kembaeh, Engkoejoeng , Taboeng , allen aan den regteroever.

Die, welke meer noordelijk liggen , zooals de Sekalouw en vele

anderen zijn door mij niet bezocht en omtrent deze zijn geene

duidelijke narigten bekomen.

In Soehaid:

de Tawang (met zwart water) een korte maar breede, diepe

stroom, met veelvuldige takken, waaronderde Batang Rende-

(10) De eenige noemenswaardige zijtak van de Blitang lieet Djongkit.

Moewallang is de naam van ecneu Diijuhschea stam.
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lang, welke de Danau Scriany met de Kapoeas verbindt. Van

de Kapoeas tot aan liet meer Seriang heeft men ruim V2 dag

roeijens. Het meer Seriang heeft gemeenschap met een veel

grooter oostelijk gelegen meer, de Danau Loeivar, van hetwelk

men door kleine takken, boven Salimbouw (Batang Poetoes)

en bij Djongkong , weder in de Kapoeas kan komen. Deze

meren worden van Broenai gescheiden door de bergen Lem~

pei, Batang Loepar en Pahan. In den regentijd stroomt de

Kapoeas er binnen en vult ze. Het zijn dan onoverzien-

bare plassen , 4 of 5 dagen roeijens in den omtrek. In de

drooge moesson loopen zij voor een groot gedeelte droog. Het

grootste eiland in de Danau Seriang is Poeloe Madjang en in

de Danau Loewar, Poeloe Melajoe.

Boven Boenoet:

De Ambaloh of 31aio , breed, vrij diep, zonder groot verval,

ontspringt aan de grens van Broenai en heeft hare uitwatering

ruim l'/a dag roeijens boven Boenoet. Zij heeft vele kronke-

lingen, maar geene hinderpalen voor de vaart en zou, bij meer-

dere bevolking, van gelijk gewigt zijn als de Katoengomo. De

oevers zijn, even als in deze laatste rivier, bij hoogen water-

stand op vele plaatsen overstroomd.

De hooger gelegen zijtakken aan den regteroever van de

Kapoeas zijn, volgens eensluidende berigten , van geen belang

voor den handel en zeer onbeduidend.

2'^. Aan den linkeroever van de Kapoeas van w. naar o.

heeft men , boven de Simpang Dawah, welke reeds vermeld

is, de volgende rivieren:

In Meliomv:

de Bloengei , Meliouw , Amboewan en iBojan, alle vier slechts

voor sampans , niet voor bandongs , bevaarbaar.

In Sekadouw :

de Sekadouw ontspringt nabij de grens van Mattan en door-

loopt geheel het zuidelijke gedeelte van Sekadouiv, is voorden af-

voer van produkten van belang, aan de monding breed en diep. (11)

(11) Even boven de monding ligt eene steenbank^ welks de rivier in

kn droogen tijd bijna geheel sluit.
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In Sepouio :

de Scpouw. Grootere vaartuigen kunnen de rivier niet ver

opvaren. Een' halven dag oproeijens , op cenigcn afstand van

den oever, heeft men eenc bron van roodachtig water, waaruit

de Dajah's zout Icoken.

In Sintang :

De Tamponak, loopt nagenoeg parallel met de Sepoiiw.

De Melawi , ook Simpang kanan (rcgterarm) genoemd, in

tegenoverstelling van de Kapoeas o[ Simpang Kirt (linkerarm).

De Maleijers rekenen regis en links van de monding opvarende.

Haar oorsprong ligt op de grens van Bandjer , terwijl aan

gene zijdo dier grens, de bronnen van de Barito en Kahajan

moeten liggen. Als een bergstroom en onbevaarbaar loopt de

Melawi eenigen tijd van het n. o. naar het z.w. , wordt al-

lengs dieper en minder onstuimig, vereenigt zich met de Pi~

nok, neemt vervolgens eene n. w. rigling aan en stort zich,

na vele bogten gemaakt te hebben , bij Sintang in de Kapoeas.

Bandongs kunnen de Melaici tot aan de monding der Pinok

en iets verder opkomen en op geen anderen der takken van de

Kapoeas is de vaart zoo levendig. Eenige honderd passen be-

neden de Nanga Kajan wordt de vaart eenigzins moeijelijk

gemaakt door groote stecnen, welke dwars in de rivier liggen

{batoe lintang) en bij hoogwater niet te zien zijn. Droogten

en vallen (riams) zijn overigens zeldzaam in de Melawi , maar

des te menigvuldiger en gevaarlijker in de Pinoh , welke door

kooplieden van Sintang veel bezocht wordt en langs welke ri-

vier veel rijst wordt geplant, die naar Sintang wordt afge-

voerd. De Melain is bij Sintang meer dan half zoo breed

als de Kapoeas, en behoudt tot voorbij de monding der Pi-

noh, eene aanmerkelijke breedte. In het droogste jaargetijde

is zij, even als de Kapoeas en de meeste andere rivieren, op

vele plaatsen bijna geheel droog. De voornaamste lakken van

de Melawi, tusschen Sintang en de monding der Pinoh
,

zijn, de rivier opwaarts, de Djeta, de Mali en de Batang

Kajan, allen aan den regteroever. De laatste is de grootste

en heeft de meeste uitgestrektheid in o. n. o. rigting. Bandongs
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kunnen dezen opvaren. De hatang Kajan neemt vele kleine

riviertjes op, welke meest allen door Dajah's bewoond zijn en

waarvan de Tebidah den meesten naam heeft.

De Lebang, een halve dag roeijens boven Sintang.

De Sembam , alleen als grensscheiding tusschen Sintang en

Süat van belang.

De Silat heeft haren oorsprong niet ver van de Batang Ka-

jan. Zij is voor vrij groote sampans bevaarbaar en stort zich

bij Silat in de Kapoeas.

De Seberoeang, een halve dag roeijens boven Silat. De Da-

jah's van deze rivier behooren tot Sintang.

De Soehaid , een klein riviertje dat hare uitwatering heeft

bij de negorij van denzelfden naam.

De SaUmbouw, grooter dan de voorgaande, valt bij Salim-

bouw in de Kapoeas (12).

De Embouiv, heeft hare monding bij DJongkong.

De Boenoet, van meer belang dan de voorgaande. De mon-

ding is eenige honderd passen boven Nanga Boenoct gelegen.

Een der takken, de Mentibah, is merkwaardig wegens eene

steenkolenmijn digt aan den oever van dat spruitje.

De Madei of Mandei heeft hare monding 2 '4 dag roeijens

boven Boenoet en 1 '/a boven de uitwatering der Malo. Het

moet eene vrij aanzienlijke rivier zijn, welke ver oostwaarts

op ontspringt en bijna parallel loopt met de Kapoeas. Ik ben

de Kapoeas niet tot de monding der Madei op geweest en heb

omtrent haar geene andere berigten dan van de Inlanders.

Misschien zou ook van de 3Jadei uit eene gemeenschap met

de Barilo daargesteld kunnen worden. Hooger op zijn geene

rivieren meer, welke meldenswaardig zijn.

Van alle grootere rivieren in het stroomgebied van de Ka-

poeas heeft de Sekajam het meeste verval en is het ook deze,

welke de meeste hinderpalen voor de vaart oplevert. Allen zijn

(12) Het riviertje, waaraan SuUmhouw ligt, is een natuurlijk kanaal, dat

bij DJongkong in de Kapoeas eindigt. Het riviertje Salimbomu is onbe-

duidend.
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IC in den droogen tijd voor groote praauwcn onbevaarbaar,

maar treden daarentegen in de regenmoesson buiten hare oevers

en overstroomen het omliggende land.

Zij vormen vele kleine zoogenaamde moertjes [danau], welke

eigenlijk dien naam niet verdienen en niet anders zijn dan la-

ger gelegen verdronken land. Om en bij Sinlang, Silat en Sa-

limbouio heeft men zeer vele van die kleine danau. Die, welke

van meer belang zijn, zijn bovenvermeld, namelijk de Danau

Seriang en Loewar en de meertjes van Tajan aan de Tj'cm-

pedeh.

Nergens wordt het water door dijken en dammen afgeweerd.

De Dajah's zoeken de hoogere, voor den rijstboiiw meest geschikte

plekken op en de Maleijers, die overal aan de rivieren wonen,

bouwen hunne huizen op palen en bekommeren zich \\einig

om overstroomingen.

Velen der riviertjes , welke in de Kapoeas of in een harer

hoofdtakken vallen, hebben, zooals boven aangeteekend is,

zeer donker water. In de rivier gezien heeft het eene bruine

koffijkleur, maar in een glas de kleur van rijnwijn. Hetzelfde

verschijnsel heeft in Amerika plaats. De Dajah's en I\Ialeijers

schrijven, even als de geleerden, deze kleur aan plantaardige

bestanddeelen toe. In Amerika, zegt Von Humboldt , onder-

scheiden zich de zwarte wateren daardoor, dat ze door geene

krokodillen, maar ook door geene visschen bewoond worden.

Op Borneo hebben zij overvloed aan beiden (13).

§ 5. Klimaat. De gemiddelde temperatuur in de bovenlanden

zal, bij de geringe verheffing van terrein, met die van Pontianak

weinig verschillen. Voor deze laatste plaats kan worden aange-

nomen 82*' Fahr. ; dit ten minste is het resultaat van herhaalde

observatiën op eene diepte van drie voet onder den grond. De

thermometer teekende op den 25sten Oktober bij eene heldere

(13) Verscheidene rivieren, die hier gezegd worden zwart water te

hebben, hadden dat mi niet. Zoodra het echter wat geregend had, was

van velen der genoemde en andere rivieren het water zwart of donker-

bruin.

II. 36.
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lucht te Sekadoiiw des morgens 6u. 75» Fahr.

„ middags 12u. 85|

„ namiddags 2u. 90

„ avonds 8u. 78 en op den Ssten Nov.^

een' regenachtigen dag, te Sintang

des morgens 6u. 74|

„ middags 12u. S^
„ namiddags 2u. 88

„ avonds 8u. 77

De hitte was zelden ondragelijk, en de nachten waren koud.

Des morgens hadden wij, vooral in November en December, veelal

een' dikken nevel en bijna dagelijks regen met zware wind-

vlagen. Gedurende de kentering hebben wij minder onweder

en stormen gehad dan te Pontianak. De groote ongestadig-

heid en vochtigheid kwamen overeen met het jaargetijde (Sep-

tember en December (14). De regenmoesson wordt in de boven-

landen, even als te Pontianak, gerekend van September tot

Maart. Genoemde maanden zijn de kenteringsmaanden. In

de westmoesson heerschen vele koortsen, gewoonlijk anderen-

daagsche. Ik zelf en de meeste Inlanders , die mij vergezelden,

kregen die op reis of na de terugkomst; zij hielden zelden

lang aan. De Landaksche koortsen worden voor kwaadaardi-

ger gehouden.

§ 6. Natuurlijke voortbrengselen.

A. Delfstoffen. — Omtrent de geologische gesteldheid van Dor-

neo's Westkust ontbreekt het tot hiertoe geheel aan narigten (15).

Cl 4) Nu, in Junij en Julij, was het weder even onbestendig, 's Morgens

tot zeven uur had ik gewoonlijk een digten nevel, 's avonds zware wind-

buijen uit het westen gevolgd door regen. De wind was anders meestal

o. tot zo.

(15) Ik ben de rivier op geweest tot Scdimbouio en heb weinig nieer daa

de oevers gezien; dit houde men bij het volgende in gedachte. De
streek, welke ik doorreisd heb, is over het algemeen laag; meer bepaald is

zulks Pontianak, Koeboe, de landen boven Sintang en aan de Melawi. Naar

berigten van inlanders is er tot in Koetei geen hoog land of hoog gebergte.

Het geheele land is met digt bosch bezet, echter zijn eenige plaatsen be»

trekkelijk onvruchtbaar. Aan de Melaiui zag ik eene plaats, waar allesa
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Aan de oevers van de Sekajam ziet men groote blokken van

zandsteen en, hooger op, h\]- Paus thoonschiefer. Het bed der

rivier bestaat uit keisteenen, waarin kwarts de overhand heeft

Met de Melawi is dit ook het geval. In de overige rivieren was

struikgewas groeit; deze gaat ver zuidwaarts het land in. Op vele lage,

bolronde heuvels groeit niets dan lang gras en varens. Eigenlijke moe-

rassen, dat is drassige, voenachtige gronden, heb ik nergens gezien.

De vorm der heuvels of bergen is tweeërlei; het zijn ruggen als hooge

dijken of op zich zelve staande hoepen met zeer steile wanden, en wel zoo,

dat de helling in plaats van naar boven toe te nemen, daar vermindert,

waardoor zij, boven het geboomte gezien, gelijken op hooge eilanden.

Digtcr bij ontwaart men, dat er groote brokken afgevallen en daardoor verti-

kale steilten van 100 tot 1000 vt. hoog ontstaan zijn. Blijkbaar zijn zij zamenge-

steld uit eene stof, die gemakkelijk vertikaal splijt en zoo zacht is, dat de

gespleten stukken niet op zich zelven kunnen blijven staan. Nergens zag ik

die naaldvormige of in zuilen gespleten rotsen van oude bergen , noch de

steile wanden van eigenaardig aanzien of zich als ruïnes voordoende

groepen van kalkrotsen. Alleen in de verte boven Sintang, om de Noord,

zijn eenige heuvels van den bekenden vorm der eruptiekegels. "Werkende

vulkanen, zelfs aardbevingen zijn niet alleen hier, maar volgens berigten

van menschen van Koetei, ook daar niet bekend en er is dus voor het te-

genwoordige niets, wat de werking van een onderaardsch vuur verraadt,

dan de warme en zwavelbronnen en deze laatsten worden nog alleen ge-

vonden in eene streek rondom het noorder gedeelte van BUtang. Ook uit-

gewerkt hebbende vulkanen schijnen hier niet te wezen j op mijne vragen

naar bergen met gaten of meren aan den top, heb ik van allen vernomen,

aan dat zoodanigen door hen nooit gezien zijn; maar ik moet er bijvoegen,

dat aan die antwoorden niet te veel vertrouwen geschonken mag worden, om-

dat de Dajahs, uit vrees voor geesten, vele bergen niet durven beklimmen.

Kalksteen schijnt hier geheel te ontbreken. Ik zelf heb nergens grond

of steen gezien, die door acidum nitricura opbruist, behalve eenige stukjes

witte , korrelige , niet zeer vaste stof, als druipsteen langs eeuen steilen

wand afhangende, bij Lawan Kivari {Skadouiu), doch daarboven was geen

op kalk gelijkende steen te vinden. De narigten, vooral genomen bij

Chinezen en Boeginezen, die wel met kalk en het branden daarvan

bekend zijn , hebben mij het gemis daaraan door de geheele landstreek

doen kennen.

De delta van de Kapoeas , bevattende het grootste gedeelte van Pon-

tianaJc en Koeboe, is aangeslibt land en overal waar de grond periodiek

overstroomd wordt, is hij met dat aanslibsel bedekt. Het bestaat uit klei
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niets van de oevers of van den bodem zigtbaar. De geïso-

leerde bergen en bergruggen in de bovenlanden schijnen veelal

kalkbergen te zijn. Sommigen, zoo als de Boekit Klam, heb-

ben groote holen met vogelnestjes.

en üjn saEd, nu eens afgescheiden, dan weder vermengd en is veelal vrucht-

baar en voor den rijstbouw zeer geschikt.

Daar onder of, waar het hooger is , onder eene dunne laag zwarte aarde,

vindt men over het geheele land, de heuvels misschien uitgezonderd, eenen

ouderen aanspoelingsgroud. Klei eu kwartsrolsteenen zijn daarA'an de hoofd-

bestanddeelen, -maar de onderlinge verhouding van deze stoffen en de ver-

menging met vele andere mineralen doen groot verschil in het uiterlijk

voorkomen ontstaan. Sleestal is de klei door ijzeroxyde geel of roodachtig

gekleurd 5 somtijds is zij echter geheel wit of, door inmenging van zwart

zand of koolhoudende stof zwart; nu eens komen kwarts en andere

rolsteenen in bedden voor en is de grond alleen met het houweel te bewer-

ken , dan weder is er slechts met het vergrootglas eenig zand in te be-

speuren ; de rolsteenen hebben hier de grootte van kokosnoten en zijn

slechts weinig afgerond, elders zijn zij verbrijzeld tot het fijnste zand»

In deze gronden zijn zeer ongelijk verspreid, goud, diamanten, ijzerer-

sen , zwavelantimonium en verschillende andere mineralen, waaronder mij

vooral in het oog gevallen zijn: roode steenen, die er uitzien als gebro-

ken tegels en somtijds verspreid, doch meestal in horizontale lagen voor-

komen; de regtopstaande lagen koolhoudend zand in de goudmijnen van

Tjempedeh, die geheel tusschen goudgrond zijn ingesloten, alsmede de

stukjes afgeronde steenkool in diamantmijnen, aan het riviertje Ingis bo-

ven Sanyoiau en in de goudmijnen in het iSintangsche. De dikte van de-

tze laag of korst aangespoelden grond is zeer ongelijk, daar velen der kleine

heuvels , die het golvend terrein uitmaken , er geheel uit bestaan , terwijl

zij op andere plaatsen weggespoeld is of niet bestaan heeft. Het moet

een bezinksel zijn van stroomend water, want de zwaarste stof, het goud,

is meestal gelijkmatig door de massa verspreid en die stroom moet onge-

lijk in snelheid of van veranderlijke rigting geweest zijn , want men ziet

bijv. in de goudmijnen zeer duidelijk horizontale lagen van verschillende

zamenstelling. Van welken kant die stroom en dus de aangespoelde grond

gekomen is, valt niet te bepalen; zoo ik al door de meerdere grofheid

van korrel van het goud boven Siniang tot de vooronderstelling kwam, dat

hij eene westelijke rigting gehad heeft, werd dit weersproken door de

groote , weinig afgeronde kwartsbrokkeu te Tjempedeh , dus om de west

,

in tegenstelling van het fijne zand uit de goudmijnen bij Silat.

Onder deze laag vindt men gronden en gesteenten van meerderen, doch
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Velen der menigvuldige heuvels, wellie bijna overal op eenigcn

afstand van de rivieren aangetrolïen worden , bestaan uit eene

buiten of bovenschors van 1 tot 1 1/, voet zwarte vruchtbare

aarde of soms van geel of witgrijs leem. Daaronder vindt men

grof zand en lager keisteenen (kwarts), welke met eene witte of

geelachtige aarde verbonden zijn. Het is in zoodanig terrein, dat

het stofgoud gevonden wordt. De goud bevattende laag is van

12 tot 18 voet dik. Onder deze vindt men rood met wit

gestreept leem. Sekadouw , Sintang en Silat worden door de

Chinesche gravers als de landen beschouwd, welke het rijkst

aan dat metaal zijn.

Of de langs de Eapoeas gelegen landen ook koper en lin

bevatten is nog onzeker. IJzer vindt men aan de Seheroeang

(boven Silat) , ook aan de Katoengouiv en waarschijnlijk op

vele andere plaatsen (16). Antimonhmi wordt in Sangouw d^d^n

onderling weder verschillenden ouderdom. Fossile diereu of planten heb

ik niet het geluk gehad te vinden en het is daarom moeijelijk den ou

derdom met betrekking tot andere bekende gebergten te bepalen. Algemeen

zijn de klei en zandsteen, duidelijk geschicht en zoo zacht, dat vooral de eer-

ste meestal tot den hoogwaterstand der rivier weggespoeld is en alleen de

zandsteen gedeeltelijk is blijven staan en de heuvels en heuvelrijen vormt.

De hoogst liggende of jongste formatie bestaat zelfs geheel uit vasten

zandsteen, die op sommige plaatsen hard genoeg is om tot bouwsteen te

kunnen dienen. De daaronder liggende lagen, afv/isselend uit klei en

zandsteen bestaande, zijn zeer kennelijk door het splijten van de laatste

stof in kuben. Eene andere , lagere formatie onderscheidt zich door een

magtige laag van oölithen klei ^van donkere kleur. Tusschen deze klei

en zandsteen vindt men op verschillende plaatsen dunne vlotten bitunxineuse

klei en steen- of bruinkolen. Te Tajan komt een gekristalliseerd gesteente,

bestaande uit kwarts met kristallen van hoornblende, aan den dag en te

Ollah Lampong ziet men eenige lage heuvels, die grooteudeels zijn zamen-

gesteld uit zeer weinig zamenhangende kwarts brokken, met lagen van fijn

geschilferde potloodhoudende talk. Boven deze laatste plaats tot Salhnhouw

bestaat de grond uit pijpaarde, in meer of min zuiveren staat en onge-

schicht. Ook hierin vindt men hier en daar eenige vlotten bruinkolen.

(16J Yzeroxydehijdraat en ijzerpyriet worden overal in de klei van den

ouderen aangespoelden grond gevonden, doch alleen de ijzererts van de

Seheroeanq wordt bewerkt.
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de SeJiajam (Kamajan en volgens sommigen ook aan de Meren-

kiang] en in Sintang aan de Melaici en waarschijnlijk ook aan

de Eatoengomi) gevonden.

Diamanten schijnen in de bovenlanden van Sangouio en Lan-

dah , meer dan elders voorhanden te zijn. Steenkolen AA^ordea

in Boenoet aan het riviertje Mentibah, een tak van de Boenoet,

te BjongJiong en Salimbouw digt bij de hoofdplaats en volgens

sommigen ook aan de Meknoi fSoengei liroeapj aangetroffen (17).

Zwavel (halirang bang) wordt aan de Sekajam gevonden.

De Katoengouw levert slijpsteenen; voor het bakken van met-

selsteenen is op vele plaatsen zeer goede kleiaarde voorhan-

den. Ruw aardewerk w^ordt bij Sintang (Menjoerei) en in het

Mandorsche vervaardigd. Pijpaarde vindt men onder anderen

aan de Melawi en op het eiland Madjang in de Danau Seriang

en elders.

In Sepouw is eene zoutbron en in Sintang en elders op vele

plaatsen heeft men kleine meertjes of plassen {sepan] met zilt

water, hetwelk de herten en bantengs gaarne drinken. Warme
zwavelbronnen aan de Merenkiang en Blitang en zoo men ver-

zekert ook aan de Katoengouw, getuigen van vulkanische wer-

king.

C Plantennjk. Voor den niet natuurkundigen reiziger is de

physiognomie van het dal, dat de Kapoeas doorstroomt, buiten

alle beschrijving eentoonig. Van de lage heuvelrijen, welke het op

vele plaatsen netvormig doorkruisen, overziet men een onbe-

grensd, onafgebroken bosch, door hetwelk de hoofdrivier en

hare takken heen kronkelen en waarin men te vergeefs naar

sporen zoekt van vroegere of latere kuituur, want de wijden

zijd verspreide woningen der Dajah's en hunne ladangs (rijst-

(17) Bovendien aan de beneden Melawi, aan de Kapoeas eren boven

Sintang, een dag roeijens de rivier van Blitang op, enz. Die te Salimhouw

zijn zeer goed, doch de dikste der gevondene lagen is slechts IA voet;

hier zijn gedurende korten tijd kolen ontgraven. Op <le overige plaatsen

zijn de kolen te slecht of de vlotten te dun en te diep liggende om aan

ontginning te denken.
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velden) blijven genoegzaam onzigtbaar en nergens treft men

plekken aan, welke even als de sawah's of alang-alang-velden

op Java, getuigen van de nijverheid der tegenwoordige bevol-

king of van den arbeid, in vroegere lijden tot ontginning van

nu verlaten streken aangewend. Van Ponlianah lot 1'ocloe Lim-

boeng omzoomen rongastruiken den oever. Verder op stroomt

de Kapocas tusschen hoogc stammen van dezelfde houtsoort,

tusschen vijgenbooinen, tegen wier donkergroen alleen de groote

gele bloemen van do djing (*) of de paarschc bloementrossen

van de boengoe afsteken. Zelden wordt het digt geboomte af-

gebroken. Bamboe-halmen rijzen dan uit de tusschcnruimten

aan den waterkant op en nemen de plaats van verlaten wonin-

gen in. Op de Sekajam boven Paus vaart men tusschen bam-

boebosschen, waarvan bij hoogwater door den stroom geheele

stoelen worden medegesleept, welke zich lager vast zetten en

het aanzien krijgen van door menschen handen gevormde vlot-

ten. Boven Süat zijn de boorden van de Kapoeas beter be-

bouwd en vindt men op kleine afstanden ladangs. De menig-

vuldige bogten der rivier zijn er aan de binnenzijde met hoog

gras (koempai) begroeid. Nog hooger op, bij Boenoet en in de

Malo-rivier, hebben de oevers een geheel bijzonder en schilder-

achtig aanzien door de fijnvederige rottan, welke daar in grootere

hoeveelheid dan elders tusschen het hooge geboomte opschiet.

Aan de meren beneden Sochaid en Salimhouw, vooral op het

eiland Madjang , treft men eenige kasuarinen (hier racboomen)

aan (18). Het doordringen in de bosschen wordt, vooral in

de digter aan zee gelegen streken en aan de oevers der rivie-

ren, door slingerplanten en stekelige rottan bemoeijelijkt. Meer

binnenwaarts kan men onder het hoog geboomte ook zonder

kapmes vooruit komen en dit gaat hier zelfs gemakkelijker dan

op Java, waar de tusschcnruimten meer door parasiten en

(*) Te Pontianak , Simpoer laki.

(18) Deze vindt men op vele andere plaatsen waar de grond laag en

zandig is-
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lage gewassen versperd zijn. Verlaten ladangs zijn spoedig mei

varens en melastomen (tjenkodoh), zeer zelden met alang aiang

(hier lalang) overdekt; daarboven verheffen zich de half ver-

koolde stammen , welke bij het afbranden der bosschen zijn

overeind gebleven. Waar niboengs de kruinen tusschen het

donkerder groen uitsteken, duiden zij langs de Sekajam de na-

bijheid van Dajahsche graven aan. Andere palmen , zooals de

aren (hier naiiJi) en klapperboomen (19) vindt men slechts in

gering aantal bij de hoofdplaatsen en zelden in de Dajahsche

kampongs.

Velen der schoonste, op Java en elders in den Archipel zeer

gewone, boomen, bijv. de tamarinde, worden op de westkust ge-

heel gemist. Eet zeestrand is met nipa en rhizophoren om-

boord.

Onder de nuttigste gewassen , welke de bosschen van Bor~

neo zonder kuituur opleveren, behoort de sagopalm, welke

bij slechte oogsten en gemis van rijst aan een groot gedeelte

der bevolking tot voedsel strekt. Waar de ware sago ont-

breekt, wordt een dergelijk meel bereid uit de roenoet, welke

naar de niboeng moet gelijken; de kadjatouw, ook eene palm-

soort met doornen en geribd; de aping , welke veel overeen-

komst moet hebben met de lontar en ook met de nauh of

arenpalm. De Dajah's voeden zich daarenboven in tijden van

gebrek met vele wilde wortels en kruiden, zooals de jonge

Tottan, varens, enz.

Als boter wordt tot braden gebruik gemaakt van de vetach-

tige zelfstandigheid, welke uit de vrucht van de kawan of

tengkaiöan getrokken en ook in de lamp gebrand wordt. Zij

wordt in vaatjes van boomschors of in bamboeleden gegoten,

heeft de kleur van zwavel en kan lang bewaard worden (20).

(19) De klapperboom ^Yil boven niet groeijen. Aan het zeestrand vindt

men uitgestrekte klapperbosschen, meestal door Boeginezen aangelegd 5 de

vrucht vs^ordt naar boven en zelfs naar Java gevoerd.

(20) De vrucht gelijkt eenigzins op eene amandel met zeer dikke schil
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Van de tem/lcawan zijn vele soorten, welke vol^^^ens du inlan-

ders in bloem, blad en vrucht verschillen.

De voornaamste soorten zijn: de tcngkawan lajar , tenkawan

ondjeng, tengkawan iriboch, lengkawcm rabcli, lengkau-an iocng-

koel, tengkawan mandjauio , tengkawan babi en meer andere.

Deze boomen groeijen welig in het wilde en zijn zoo menig-

vuldig , dat ze niet zelden tot balken voor vlotten of tot tim-

merhout gebruikt worden. Zij komen te Ponlianak niet voor

,

maar zijn hooger op overal aanwezig.

Kastanje-boomen {barangan) worden in de bovenlanden ge-

vonden, maar de vrucht is klein en wordt niet , zooals in de

berglanden van Java , tot voedsel gebruikt.

Van de bladen van eenen hoog opschietenden boom , hier

gambierboom genoemd, wordt voornamelijk in Melioiiiv gam-

bier gekookt, welke meer gewild is dan de Riouwsche.

Wilde notenmuskaatboomen (pinang bari) vindt men overal

in de bosschen. De noot wordt soms gebruikt om er kaarsen

van te maken, maar heeft aromatischen geur noch smaak.

De zee levert agar-agar op.

Onder de soorten van timmerhout is het zoogenaamde ijzer-

hout (kajoe belian of tebelian) het hardste en duurzaamste. Te

Pontianak wordt het niet gevonden, maar in Landak, Ta-

jan en hooger op overal. Het schijnt eenen lagen grond te

beminnen en komt ook te Bandjer (onder den naam van kajoe

oelin) en op de oostkust van Sumatra, maar niet op Java voor.

Het wordt meest gebruikt voor stijlen en sirappen waartoe het

zich goed splijten Iaat; weer en wind hebben er weinig in-

vloed op en het is nog duurzamer dan het djattihout, het-

en is in Mei of Junij rijp. De bereiding van de olie is vrij omslagtig

en duurt circa 2 maanden. Nadat de noot of vrucht eenen geruimen tijd

in den grond en in -water heeft gelegen om de schil te doen rotten, wordt

zij gestampt en geschild en daarna de fijn gemaakte pit in eenen zak van

boombast geperst tusschen twee blokken hout, die met keggen aangesla-

gen worden. Het uitvloeijende vocht wordt in bamboezen kokers opgevan-

gen en verkrijgt spoedig de kleur en hardheid vau boter.
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welk op Borneo gemist wordt, maar het is minder bm'gzaam

en breekt en splintert ligt. In zeewater en aan de monding

der rivieren wordt het , niettegenstaande zijne vastheid , even

als andere houtsoorten door de kapang aangetast. De inlanders

tellen drie soorten van ijzerhout, welke geene verschillende

species daarstellen, maar wier eenigste verschil bestaat in den

meerderen of minderen ouderdom van het gevelde hout. Het

wordt uitgevoerd naar China.

Het kajoe tctnesoe staat in duurzaamheid weinig beneden het

ijzerhout en wordt tot bouwen van huizen gebezigd, zoowel

tot stijlen als tot vloeren en wanden.

Het kawi , elders bangean genaamd, is harsachtig en geeft

mede zeer goed werkhout. Voorts heeft men het niedang

semat, merbouw, tekam^ kladan , enz.

Voor praauwen worden de di'ie laatstgenoemde houtsoorten

en voor kleine sampans ook het penjouw bij voorkeur gebruikt.

Als het doelmatigste voor de schacht van pieken beschouwt

men het kajoe raboet en ga7'oe boewaja , welke vooral in de

bosschen van Sintang voorkomen. Ebbenhout [kajoe arang) heeft

men in de bovenlanden, maar vooral in Koeboe.

Het in den handel met China zoo gezochte kajoe gaharoe en

kajoe lakka wordt ook voornamelijk in het Koeboesche gevon-

den.

Een der belangrijkste produkten is de rottan (oewi). De

beste {rottan segah] groeit langs de Melaioi (21). Die van

Boenoet is minder goed maar wordt in groote hoeveelheid af-

(21) Deze is zeer dun en kan als touw gebogen worden. Men rekent

daarvan 100 in een bos die de dikte heeft van 38 a 40 rottans van de

Boven-Kapoeas. Een bos is circa 7 katti's. De rottan segah komt vóór

op lage gronden en moet niet verward worden met de rottan segah ajer

die bijna in het water groeit en zeer broos is. Onder de vele andere soor_

ten trekt spoedig de opmerkzaamheid de rottan semaboe door het geven

van een eentoonig geluid, 's Nachts in het bosch maakt dat geluid, ge_

paard aan dat van de menigte kikvorschen, die bijna als honden blaffen

eenen onbeschrijfelijk treurigen indruk.
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gevoerd; het is een aanzienlijk handelsartikel. Van de vrucht

eencr soort van roltan wordt liet drakenbloed [cljernang) be-

reid. Het wordt voor minder goed gehouden dan dat van

liandjer.

De op Java tot alles gebruikt wordende bamboe [boeloe] is

hier minder algemeen. Te Ponlianak wordt deze in liet ge-

heel niet, en boven slechts weinig aangetroffen. De uitgestrekte

baniboebosschen zijn aan de Sckajam.

De bast van den bintango?' dient ter bekleeding der huis-

wanden. Die boom wordt te Pondanak niet of zelden aan-

getroffen en wie gcene planken betalen kan, behelpt zich daar

met de aaneengeregen nipabladen , welke aan het strand in

overvloed voorkomen.

Inzonderheid diont nog melding gemaakt te worden vanden

tei'ap of kapoewa. De Dajïih's kloppen den bast van dezen

boom en bereiden daaruit eene soort van bruin of wit doek ,

hetwelk tot tjawats, hoofddoeken en baailjes gebruikt wordt.

Van den lembeh-bast worden in Landak grove draden gedraaid,

waarvan kleedjes gemaakt worden.

Uit de zeer talrijke vijgenboomen zou eene aanzienlijke hoe-

veelheid elastieke gom getrokken kunnen worden. De inlanders

maken er, voor zooveel ik weet, geen ander gebruik van dan

tot omkleeding van de kloppers, waarmede de gongs en tawa-

tawa's geslagen worden.

Vele boomen geven hars [dammar] , welke door de Dajah's

en Maleijers fijn gestampt en in een oepiblad gerold, tot ver-

lichting gebrand wordt. De witte doorschijnende hars {dam-

mar mata koetjing] wordt naar Java uitgevoerd en bij het ba-

tikken gebruikt.

De minjak krom, welke even als de dammar door inkerving

van eenen hoogstammigen boom verkregen wordt, vervangt het

pik bij het breeuwen. (22)

C22) Daartoe wordt deze olie met dammar (hars) gekookt tot de dikte

van teer en dan met kapas tot breeuwen gebruikt.
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De olie van de pit van den kdaki wordt gebruikt tot bra-

den en ook in de lamp gebrand.

De toegan en sindoer leveren door insnijding eene geschikte

olie op tot aanmaking van verw.

Aan geneeskundige planten ontbreekt het ^vaarschijnlijk in

de bosschen van Borneo niet, maar de Dajah's noch deMalei-

jers schijnen veel kennis van hare krachten te bezitten. Zij

zijn in het algemeen veel minder met het plantenrijk bekend

dan de Javanen.

De kamfer , welke in Broenai voorkomt , is op de westkust

onbekend. Het vergif (ipoh) waarmede de Dajah's de pijltjes

hunner blaasroeren voorzien , is waarschijnlijk afkomstig van

eene soort van antsjar. Van de bedwelmende katjoehoeng (Da-

turaj bedienen de gaauwdieven zich hier even als elders om
hem, dien ze bestelen willen, in slaap te doen vallen. Voor

het vee is door de natuur op Borneo minder gezorgd dan voor

den mensch. Het gras is slecht en natuurlijke weiden, welke

op Java zoo uitgestrekt en zoo menigvuldig zijn , heb ik ner-

gens gezien. .

C. Dierenrijk. De oevers van de Kapoeas schijnen zoowel

door dieren als door menschen slecht bevolkt te zijn (23). Al-

leen apen worden in groote verscheidenheid en groot aantal aan-

getroffen. Men vindt er den orang oetan, den langarmigen ka-

lampiouw fwauioau), den zwarten siaman, den hintangan of neus-

aap, den kera (gewone aap), den broh (Lampongsche aap) en

waarschijnlijk nog anderen. Voorts heeft men den stenops

(koeng kang), den kleinen Maleischen beer, otters, civetkatten

(23) Niet alleen aan de oevers der rivier, maar overal in het bosch treft

de geringe hoeveelheid dieren. Ik heb geen' enkelen vlin der gezien en

de grond, die op Java bijv. met insekten van allerlei soort als bedekt is,

scheen hier geheel te behooren aan mieren van meer dan een duim lengte.

Daarentegen zijn de rivieren, ten minste in den droogen tijd, overbevolkt;

letterlijk kon men op sommige plaatsen de visschen met een gewoon netje

scheppen.
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(langaloeng) , tijgerkattcn (in Saiujouw, hasoewi en in Sinla'g

,

engkoelomv, door de Maleijers limo iixikkar genaamd), kleine

bruingroene eekhoorntjes (toepai) en een tweemaal grootere

soort (sahang) bruin met ecne zwarte streep over den rug en

witten buik , ratten en muizen in menigte en daaronder zeer

kleine, welke de padivelden verwoesten door de halmen even

boven den grond af te knagen; eetbare, geschubde, zooge-

naamde miereneters [tenggiling), stekelvarkens, kleine en groote

vledermuizen (kaloewan en klaioar], wilde varkens, herten (roes-

sa) , kidangs en kantjils , wilde stieren (hantengs) vooral in

Sangouw , Sintang en Silat , rood met witte broeken en ook

geel en grijsachtig.

Maar men vindt er noch groote tijgers, noch olifanten, noch

rhinocerossen, welke laatsten in liottaringin en Broenai voor-

komen, noch ook paarden. Rundvee en buffels zijn zeer schaars.

Rundvee wordt alleen te Pontianak en Landak aangetrof-

fen (24). Buffels heeft men te Pontianak, Landak, Sekadouw,

Sintang en Silat; beiden worden alleen door de vorsten aange-

houden ; ze loopen zonder eenige verzorging in het wild. Gei-

ten zijn ook zeldzaam. Katten vindt men overal; honden en

varkens bij de Dajah's en Chinezen.

De verharde zelfstandigheid in de gedaante van groenachtige

of bruine keisteenen , welke in het ligchaam van sommige zoog-

dieren, vooral apen en stekelvarkens gevonden wordt (bezoar-

steen, geliga) maakt een artikel van binnen -en ook van buiten-

landschen handel uit.

Onder de roofvogels is de kuikendief [lang) een der groot-

sten. Hij is bij de Dajah's bijzonder geacht en een der meest

geraadpleegde vogels. Papagaaijen heb ik maar zelden gezien.

Kakatoea's zijn er in- het geheel niet. Menigvuldig is de lalan

(rhinocerosvogel) met zijnen gehelmden bek. Kippen worden

algemeen door de Dajah's en Maleijers gekweekt. Van wilde

hoenders heb ik 3 of 4 soorten aangetroffen, behalve nog eene

(2i) Te Silat heeft de paugerau Soekia ceuig rundvee.
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soort van patrijs. Paauwen zijn er niet, maar daarentegen heeft

men vele argusfesanten (roeioei) met wier vederen de Dajah's

zich opschikken. Duiven zijn er in verschillende soorten. Gan-

zen worden in het geheel niet en eenden slechts in geringe

hoeveelheden aangehouden ; een enkele keer heb ik kleine

wilde eendvogels gezien. Reigers en snippen vindt men overal

en in groot aantal.

De zee langs de kust en de rivieren zijn rijk aan visschen.

Men vindt onder de zeevisschen de meeste soorten terug , welke

op Java gezocht zijti en nog verscheidene andere goede soorten.

Onder de riviervisschen is de djilawat een der meest beroemde

;

deze heeft eene lengte van 3 tot 4^2 voet en is zeer vet (25).

De goerami en nog eenige op Java gewone verscheidenheden

worden hier niet of zeer zelden aangetroffen, maar door ande-

ren vervangen. Krabben , garnalen , oesters en mosselen zijn

bijna dagelijks te verkrijgen. Ook schildpadden zijn niet zeld-

zaam. Tripang wordt weinig of niet gevonden.

Een klein maar zeer schadelijk schaaldier, hetwelk zich in

zee en aan de monding der rivier ophoudt, is de kapang (Te-

redoj , die zich in de vaartuigen en het paalwerk nestelt en

ze geheel vernielt. Krokodillen zijn zeer menigvuldig en gaan

de rivieren op tot ver boven JBoenoet. Ook Leguanen zijn er

veel.

Zeer talrijke zwermen van bijen houden zich in de bosschen

in de bovenlanden en langs het zeestrand op. Muggen zijn op

en langs de rivieren zeer lastig, even als eene soort van paar-

denvlieg [pikat) en eene soort van kleine vliegjes (pegingat),

welke in de zijtakken van de Kapoeas wordt aangetroffen.

§ 7. Verdeeling. De uitgestrektheid lands , gelegen binnen

het stroomgebied van de Eapoeas, is verdeeld in onderscheidene

(25) Een kleinere visch, Biawan genaamd, wordt in Saiimbomo en Soe-

haid en in de meren met afloopend water in overgroote menigte gevangen

om de kuit, die gezouten een voornaam handelsartikel is en tot zelfs bui-

tenlands verzonden wordt. Bij de rijst is liet eene hartelijke toespijs, doch

zeer ongezond bij onmatig gebruik.
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kleine rijkjes, welker natuurlijke en politieke grenzen nagenoeg

overeenkomen. De oorspronkelijke bevolking woont aan of in

de nabijheid der rivieren , welke hare uitwatering hebben in

de Kapoeas ; elk der bovenlandsclie staatjes bestaat uit het

stroomgebied van eene of meer dezer rivieren en heeft tot gren-

zen de waterscheiding tusschcn de verschillende armen der

hoofdrivieren. De grenzen zijn overigens zelden juist politisch

bepaald, hetwelk ook daaraan toe te schrijven is, dat ze het

\erst van de rivieren gelegen en derhalve het minst bevolkt

zijn, zoodat de grenzen geene of geringe waarde hebben en

men zich weinig bekommert, Avat meer of wat minder onbe-

bouwd land te bezitten. De binnenlandsche vorsten rekenen

dan ook do meerdere of mindere belangrijkheid van hunne

landjes, niet naar de uitgestrektheid van het terrein, maar naar

het aantal Dajah's dat hun gehoorzaamt en wanneer men hen

vraagt hoe groot hun gebied is, antwoorden zij, dat die en die

rivieren hun toebehooren en dat zij ook vele Dajah's hebben.

De volgende rijkjes bestaan thans langs de Kapoeas, van w.

naar o. tellende:

1^, Pontianak aan drie mondingen van de Kapoeas, de Ponti-

anak, de Poengoer en de Mamhaioang.

Grenzen: ten n. met Mampawa, de Soengei Pinjoe en verder

de heuvels, aan welke de Chinesche tot j1/a??rfor behoorende

kampongs /?aroe en Bamei liggen, tot aan den Bockit Bato.

Ten o. met Landak , de Soengei Terap en met Tajan de

Soengei Rangkang. Ten z. met Mcliomo en Koeboe, de

Kapoeas , de OUah besar en vervolgens eene regte lijn

tot aan de bogt , welke beneden Tandjong Boerong ligt.

Onder Pontianak wordt jVandor begrepen, hetwelk in-

derdaad een op zich zelf staand Chineesch staatje is. Van

Pontianak wordt het gescheiden door de Pontianak en de

Landakschs rivieren.

2°. Koeboe aan de Kwalla Koehoe, een gedeelte van de Ka-

poeas-delta y bestaat uit talrijke eilandjes, welke door zeer

breede rivieren van elkander gescheiden zijn.

Grenzen: ten n. met Pontianak, de Pontianak-7'ivier \an
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af de Simpang dawah tot de OUah besar en vervolgens

eene regte lijn tot de bogt beneden Tandjong Boerong.

Ten o. met Simpang: de Simpang dawah en Simpang

lidah tot aan de KicaUa Majah
{
hetgeen echter door

Simpang betwist wordt ). Ten z. en w. de zee.

3°. Landak benoorden de Kapoeas , omvat het grootste ge-

deelte van het stroomgebied der rivier van Landak.

Grenzen : ten n. met Sangouio, de bergen Mioet, Sibala,Siapa,

Satap en Bentoeang. Ten o. met Tajan, de Tiang Kan-

dang en van daar eene bijna regte lijn tot Boenan. Ten

z. met Pontianak, van de overzijde van de Kwalla Terap,

eene lijn in n.o. rigting tot aan de grens van Tajan. Ten

w. met Mandor, Mampawa en Sambas, de Kiimlla Terap

en vervolgens eene lijn over de bergen liingo, Sapa, Pen-

joeboengan en Scboeroe (bij kampong Mqjoen).

4°. Tajan omvat het land benoorden de Kapoeas , hetwelk

door de Tajan en hare armen, en door de Tjempedeh door-

stroomd wordt.

Grenzen: ten o. met Meliomv , de Matoeboeri en met San-

gouw, de waterscheiding tusschen de takken der Tajan en

Sekajam. Ten z. met Meliouw , de Kapoeas en van de

bovenlanden der Matoeboeri eene regte lijn oostwaarts tot

aan de grens van Sangoiiw. Ten w. met Landak, de Tiang

Kandang en verder eene regte lijn tot Boenan.

5^. Meliouw bezuiden en voor een klein gedeelte benoorden de

Kapoeas, aan de rivieren Bloengei, Meliouw, Amboewan en

Bojan.

Grenzen : ten n. met Pontianak en Tajan, de Kapoeas van

de Simpang Dawah tot de Matoeboeri en van de bovenlan-

den dezer rivier eene regte lijn tot Sangouw. Ten o. met

Sangouw , de Bojan, welke no^ aan Meliouw behoort. Ten

z. Simpang [Kwallan). Ten w, de Simpang Dawah (26).

6°. Sangouw strekt zich benoorden de Kapoeas aan beide oe-

vers der Sekajam uit en tot hetzelve behoort nog eene

(26) Bloengei vormt nu een onafhankelijk staatje.
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kleine, weinig bevolkte streek bezuiden die rivier.

Grenzen : ten n. tnet Sarcnvak, (volgens den heer Von Kks-

skl) de bergen Panarissei en Serimoet en eene heuvelrei, be-

kend onder de nanien Samarong en Roeroem, Ten o. met

Sekadouw, de Kadoekoel ; met Blitang , de Boekit Bessi en

met Sadoeng , de Rewoean , vervolgens in eene n. w. rig-

ting tot aan de Panarissei. Ten z. Sekadouw zonder be-

paalde grens. Ten w. met Meliomv, de rivier Bojan, welke

nog aan Meliouio behoort en benoorden de Kapoeas, de

Soengei D'ipan. Met Tajan is geene bepaalde grens; de

waterscheiding tusschen de takken van de Sekajam en Ta-

jan moet daarvoor aangenomen worden,

7*^. Sekadouw benoorden en bezuiden de Kapoeas , langs de ri-

vieren Ajah, Benatöas en Sekadouw.

Grenzen: ten n. Blitang. Ten o. Blitang en Sepouw bij

de Chinesche parit Sarinjan. Ten z. Mattam, waar de berg

Alahm de grensscheiding uitmaakt. Ten w. met Sangouiv,

de rivier Kadoekoel.

8°. Sepouw (27) aan de rivier van dien naam.

Grenzen: ten n. met Blitang, de Kapoeas, Ten o. Sin-

tang
,
grenzen onbekend. Ten z. Matlam, grenzen onbe-

kend. Ten w. Sekadouw bij de parit Sarinjan.

9°. Blitang (28) aan beide zijden van de Blitang benoorden de

Kapoeas.

Grenzen: ten n. met Sintang, de waterscheiding tusschen

de Katoengouio en Blitang. Ten o. Sintang. Ten z. de

Kapoeas. Ten w. Sekadouw.

10^. Sintang is grooter dan een van de andere staten langs

de Kapoeas, strekt zich aan beide oevers dier rivier uit en

(27) Sepouw staat onder den invloed van Sintang. De geheele bevolking

was, nit vrees voor Selcadouw, van de oevers der Kapoeas vreg en naar

boven getrokken.

(2S) Blitang is, naar het zeggen van den sultliau van Sekacloim, aan hem

onderhoorig. Andereu zeggen, dat hij er slechts grooteu invloed heeft,

door familiebetrekkingen.

II.
*

37.
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omvat het strooiisgebied van de Katoengoiiiv benoorden en

van de Melaioi en Tamponak, bezuiden haar.

Grenzen : ten n. Sadoeng en Batang Loepar [BroenaiJ.

ïen o. Silat bij de Soeiigei Sembam en de Bandjersche

bovenlanden. Ten z. de Bandjersche bovenlanden en Pinoh

bij de monding der Pinoh-rivier. Ten w. Sepoiiw en

BUtang.

Van de volgende landen zijn geene grenzen te bepalen.

11°. Silat ligt voor het grootste gedeelte bezuiden de Kapoeas

langs de Silat. Binnen het gebied van Silat ligt de Se-

beroeang bezuiden de Eapoeas ; de Dajah's dezer rivier

behooren aan Sintang. Aan de Boven-Silat wonen vrije

Dajah's.

12®. Soehaid , even als Silat, aan den linkeroever der rivier,

maar maakt benoorden die rivier, aanspraak op de Da-

nau Seriang en heeft dus tot n. grens de Batang Loepar

{BroenaiJ.

13°. SaUmbouw rekent de Danau Loewar tot zijn gebied en

grenst ook aan Broenai, strekt zich overigens, maar niet

zeer ver, langs de SaUmbouw uit.

14°. Piassa, en

15^ Djongkong (29) hebben inderdaad geen ander land in ei-

gendom, dan hetgeen in de nabijheid der kampongs benoor-

(29) De heer Von Kessel geeft voor deze staatjes grenzen op, vol-

gens welke Djongko}ig zelfs een Trij uitgestrekt gebied zou wezen.

In het algemeen verschillen de grenzen hier genoemd, met die door bo-

vengenoemden officier opgegeven , doch dit verwondere niemand. Grenzen

toch zijn er eigenlijk, zoo als boven reeds gezegd is, niet en ik heb dikwijls

twee vorsten zich eigenaar van eene zelfde streek hooren noemen j de een

omdat er Dajah's van hem gewoond hadden , de ander omdat de zijne er

nu woonden of, wat meer gebeurt, hij goed gevonden had die van den ande-

ren af te nemen.

Zoo noemde de vorst van Soehaid de groote merenen het land benoor-

den de Kapoeas het zijne, doch de Dajah's behoorden aan Sintang, Silat,

SaUmbouw en hem.

De Dajah kajan zijn sedert verhuisd tot 6 dagen boven Boenoet, zoo men

7.?gt, omdat hunne rijstvelden uitgeput waren.



S71

den en bezuiden de Kupocas gelcj^en is. De bevolking

heeft lijdelijke ladantjs aan beide zijden der rivier, soms

op vrij groole afstanden. Het land scliijnt hier aan nie-

n>and toe te behooren en wordt door den eerst komende

in bezit genomen.

iG". Boenoet heeft 5 Dajahsche kampongs langs de rivier van

Boenoet , bezuiden de Kapoeas.

De Dojah's van Emboim bij Djongliong zijn vrije Dajah's

en behooren niet tot DJongkong.

Tusschen de Maleische slaatjes ingesloten , wonen nog

eenige andere vrije Dajahsche stammen. De voornaamsten

zijn de Dajah Eantoio en Dajah Eajan, beiden aan de Ea-

poeas ; de eersten zijn verspreid van Silat tot boven Sa-

limbouiv ; de Dajah kajan wonen tusschen Silat en Soe-

haid.

^ Boven Boenoet heeft men geene Maleische staatjes meer.

Van de Dajahsche stammen, welke verder op langs de Ea-

poeas gevestigd zijn, worden als de voornaamste en tal-

rijkste beschouwd de Dajah Malo en Ambaloh langs de

rivier van dien naam, Zij zijn verdeeld in 9 kampongs,

met name, van het z. naar het n.

Ollah Pauw, Pahat, Nangga Soengei, Teliei, Loedjoeng,

Eeram, Boekoeng, Blimbis , Menjaiüan.

Voorts de Dajah Sibouw, Taman of Mantoeari langs

de Kapoeas en hooger op de Beketan, Poenan en Eajan,

die nog weinig bekend zijn.

De bovenlandsche Maleische staatjes zijn, wat betreft de

Dajahsche bevolking, verdeeld in distrikten, welke gewoon-

lijk een' neventak van een' der hoofdarmen van de Kapoeas

omvatten. Zoo hebben de Dajah Jangkang en de Dajah

Riboen [Sangouio] eigene distrikten, waar hunne naburen

geene ladangs mogen aanleggen. Willen zij zich buiten

hunne distrikten vestigen, dan moeten zij eeae streek op-

zoeken, welke nog door niemand in bezit is genomen,

zooals die van Pn'gi (Sangouio) gedaan hebben, die zich

bezuiden de Eapoeas bij Sontok hebbeu nedergezet.
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§ 5, Hoofdplaatsen, kampongs en tvoningen. De Maleische

bevolking is zeer gen^ig; z'j lieeffc zich daarom veiligheidshalve

grootendeels vereenigd op de hoofdplaatsen en in zeer weinige

kampongs daar buiten. De hoofdplaatsen hebben bijna overal

hetzelfde aanzien. De huizen zijn digt bij elkander, zonder

orde en niet op eene lijn gebouwd ; smalle kronkelende pa-

den loopen er tusschen. De kotta's der vorsten en de mes-

sigit hebben noch voorpleinen, noch ook eene ruimere plaats,

dan de huizen van partikulieren. De meeste woningen zijn

slecht onderhouden, en waar ze verlaten worden, hetgeen

door veelvuldige verhuizingen (30) dikwijls gebeurt, breekt men

ze niet af, maar blijven ze langzaam vervallen, tot dat alleen

de stijlen overblyven. Het geheel ziet er meestal onordelijk

en armoedig uit. Vele hoofdplaatsen zijn omgeven van eene

hooge, bijna overal vervallen, palissadering van ijzerhout, boven

welke op zekere afstanden kleine vierkante overdekte koepels,

bij wijze van torens uitsteken, welke in tijd van oorlog dienen

tot het plaatsen van geschut. Tuinen worden door de Malei-

jers niet aangelegd. Enkele klapper- en andere vruchtboomen

groeijen tusschen de woningen of binnen den ringmuur. On-

middellijk aan dezen, sluit zich het oorspronkelijke bosch we-

der aan. '

Tajan, Meliouiö, Sekadoutö en Blitang zijn niet binnen eene pa-

lissadering ingesloten en meer uitééngebouwd. De hooge vrucht-

boomen, welke de woningen overschaduwen en het heuvelachtig

terrein, waarop zij gebouwd zijn, geven aan die plaatsen een

vrolijker aanzien.

Te Pontianak , verre weg de grootste plaats van de west-

kust, zijn de zoogenaamde Boeginesche kampongs en de kampong

dalam zeer digt bij één gebouwd. De overige gedeelten dier

hoofdplaats, hooger op aan beide zijden der Kapoeas, zijn ruimer

en luchtiger en de waningen worden er door vruchtboomen

en kleine tuinen afgewisseld.

(30) Een van de redenen van deze Yeelvuldige Terliuizingen is de af-

keer om in de woning van afgestorvenen te blijven.
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Huizen op vlotten (lanting) zijn te Sangomo en nog meer

te Sintang in gebruik en worden door handelaren bewoond.

De Chinesche kampongs te Soengei Ajah en Ponticmalc be-

staan uit een dubbele rei aan elkander gebouwde houten hui-

zen. Behalve dezen zijn er llians geene van eenig belang. Op

de meeste plaatsen hebben de Chinezen slechts enkele wonin-

gen.

Alle hoofdplaatsen zijn gebouwd aan de uitwatering der

voornaamste rivier des lands in de Kapocas , met uitzondering

alleen van BUtatig , hetwelk aan de rivier van dien naam, niet

aan de monding , maar iets hooger op ligt , en van Landak

,

waar de hoofdplaats Ngahang, 3 dagen roeijens \an Pontianak

aan de zamenvloeijing ligt van de kleine Ngahang met de Lan-

dak (31).

Ten einde men zich eenig denkbeeld kunne vormen van

den omvang der hoofdplaatsen op de westkust, volgt hier het

aantal woningen in elke derzelve ; deze opgave is misschien voor

alle plaatsen niet juist, maar een aanmerkelijk verschil kan er

niet bestaan.

Koehoe 10 huizen, Landak 60 huizen, Tajan 15 huizen,

Melioim 12 huizen, Sangouw 120 huizen, Sekadouw 50 huizen,

Sepouio 17 huizen, Blitang 15 huizen, Sintang 140 huizen,

Silat ^ huizen, Soehaid 12 huizen, Salimboiiio 50 huizen,

Piassa 10 huizen, Djongkong 11 huizen, Boenoet 20 huizen.

Van Pontianak is het aantal huizen onbekend; dat der in-

woners op 6000 rekenende, en 6 zielen voor elk huis, krijgt

men 1000 huizen. De meeste hoofdplaatsen zijn dus kleiner

dan een Hollandsch dorp. De overige Maleische kampongs zijn

van nog minder belang en bestaan uit niet meer dan 6 of 8

(31) De panembahan van Tajan heeft nu Eajanj töt vaste woonplaats

gekozen.

De pangeran van Sepouw is een dag roeijens de Sepoiao opgetrokken.

Van de vorige hoofdplaats stonden nog eenige vervallen huizen.

De twee vorsten van Sintang hebben wel huizen te Sintang, doch hou-

den meestal hun verblijf te Nanga Kajan.
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woningen. Uitzonderingen maken : Soekoehnting [PontianakJ

,

met ongeveer 20, Rajang [TajanJ, tegenwoordig verblijf van

den panenibaiian, met 12, Samarangkei fSangoiiw) met 37 en

Mongkiang (Sangouw) met 34 huizen.

Steenen woningen vindt men nergens, niettegenstaande leem

tot metselsteenen niet ontbreekt, evenmin als kalk, welke

verscheidene bergen zouden kunnen leveren , maar van het

aanwenden waarvan de bevolking tot dus verre geen denk-

beeld heeft (32). De zeer gegoede inwoners hebben houten

huizen met stijlen van ijzerhout en ijzerhouten- sirappen , welke

door den tijd eene graauwachtige kleur krijgen , waardoor zij

volkomen naar leijen gelijken ; zoodanige huizen zijn echter

zeldzaam en gaan hier voor paleizen door. In de bovenlanden

worden de wanden veelal van de schors van den hintangor

gemaakt en deze wordt ook gebruikt tot dekken. Aan de

kust, waar de hintangor ontbreekt, zijn dak en wanden van

w?)9a-bladeren. De vloer is van gespleten möoe??^/ of van dunne

takken van wild hout, welke bij tusschenruimten van een duim,

met rottan op de onderleggers vastgebonden worden. De trap

bestaat uit eenen vasten ladder van wild hout, met rottan aan

elkander gebonden ; op vele plaatsen in de bovenlanden is het

slechts een boomstam, waarin treden zijn uitgehouwen.

De huizen zijn allen op palen , 6 of 7 voet hoog van den

grond gebouwd; zij hebben bijna (ÏQn vorm van onze boeren-

Y/oningen met lage wanden en hooge daken; de voorzijde is de

langste en heeft de deur in het midden. Vensters zijn er in

het geheel niet in of in gering aantal; het zijn kleine vierkante

openingen , met houten stijlen of tralies tegen het inklim-

men.

De voorste helft is door eenen wand of soms alleen door een

katoenen kleed [tliahir] afgescheiden en dient tot de dagelijksche

bezigheden en het ontvangen van bezoeken. Achter zijn de

(32) Zie noot (15). De kalk, die men bij de sirih gebruikt, komt van

de strandplaatsen, waav zij van schelpen gebrand wordt; of wel de schel-

pen zelve worden opgevoerd en boven gebrand.
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slaapvertrekken, hel verblijf der vrouwen en kinderen en de

haard, die zelden buiten 's huis gephialst is.

De huizen der gegoede Hoeginezen , die zich in de boven-

landen ophoiulcn , zijn meest van hout en onderscheiden zich

daardoor , dat zij op hoogere palen slaan , lagere wanden en

hoogere daken hebben en allen van een klein uitstek (de keu-

ken) voorzien zijn.

De woningen of zoogenaamde koltcCs der vorsten zijn met eene

jjzerhouten palissadering omgeven. Alleen te ronlianak vindt

men ecncn tweeden gemetselden buitenmuur. Is men hier de twee-

de poort binnengetreden, dan komt men in een groot, lang-

werpig, overdekt, maar aan de zijden open gebouw , de balei,

waar de sulthan dagelijks voor een ieder te spreken is en

waar alle zaken afgehandeld worden ; ook de feesten worden

hier gevierd. Onmiddellijk achter de balei is het woonhuis, met

de vrouwenverblijven. De naaste verwanten wonen tusschen

de eerste en tweede omheining. Op de overige hoofdplaatsen,

behalve te Sangouw en te Sintang, bestaat geene afzonderlijke

balei. De grootste voorste helft van h«t woonhuis is dan daar-

toe ingerigt en gewoonlijk aan alle zijden behangen met ge-

weren, lansen, Dajahsche parangs en schilden.

Van Silat tot boven Boenoet^ waar de Maleijers somtijds op

verren afstand van de hoofdplaats ladangs aanleggen langs de

Kopoeas , bouwen zij kleine huizen op de boomen. De top en

zijtakken worden daartoe ter hoogte van 8 of 9 vademen. en

zelfs nog hooger afgehouwen, daarover dwarshouten gelegd

en hierop het huis, of liever de hut, opgerigt. Deze hooge ver-

blijven geven het voordeel, dat onverwachte vijanden, bijv. de

Dajah's van Batang Loepar , met hunne pieken niet door den

vloer kunnen steken en in het geheel meer moeite hebben om

de woning binnen te dringen of die in brand te steken, en

dat men minder last heeft van muggen , welke aan den met

lang gras begroeiden oever ondragelijk zijn.

Aan de woningen der vorsten en meest gegoede ingezetenen,

zijn de balken en stijlen op gewone wijze gelascht en verbonden

en de planken van den wand gespijkerd. Aan de kleinere hui-
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zen is alles van wild onbehouwen hout , hetwelk met rottan

aan elkander verbonden is; ze zijn zoo het mogelijk is, nog

onsterker dan de bamboezen huizen op Java,

De Dajah's wonen gewoonlijk mot vele gezinnen gezamen-

lijk in zeer lange huizen , welke ieder als eene afzonderlijke

kampong beschouwd kunnen worden. Deze huizen zijn even

als die der Maleijers 6 of 7 voet boven den grond en hunne

inrigting beneden Sintang is als volgt

:

a a a a a

b c b c b c b c b c

D ^ D r-, ö „ r-, r-,

d 1

e CZl e e 1

f

m g

a. De afzonderlijke verblijven of de kamers voor elk huis-

gezin.

5. De afzonderlijke stookplaatsen.

c. De deuren, welke van de afzonderlijke verblijven op

d. den algemeenen gang uitkomen.

e. Publieke haarden voor ongetrouwden en vreemdelingen.

f. Publieke gaanderij , welke gebruikt wordt door hen , die te

huis eenig werk te verrigten hebben, bij beraadslagingen,

of bij gezellige vereenigingen en avondpraatjes.

g. Niet overdekte buitengaanderij , waar de rijst en andere

voorwerpen gedroogd en gestampt worden.

De buitenwand is aan de zijde , waar de afzonderlijke

verblijven zijn , van planken of boomschors en laat weinig

of geen licht door; daarom is in het midden van elk ver-
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blijl' een gcdccllc van het dak (li) dal op^oligt en nedergc-

lalen kan worden en als venster dient. Aan beido einden van

den gemccnscliappelijkcn gang is een trap van eenen boom-

stam, waarin treden uitgehouwen zijn. Do ingang wordt nooit

gesloten, helgeen ook onnut zou zijn, daar do gelieelo bui-

tenzijde aan den kant van de buitengaanderij open is. Tusschen do

afzonderlijke vertrekken is gewoonlijk ceno opening in het be-

schot gelaten, zoodat ieder bij zijnen buurman kan inzien. Het

beschot wordt bij feesten gcdccllelijk weggenomen om oenen

vrijen doorgang to hebben. Do deuren worden gesloten door

er aan do binnenzijde cancn stut tegen to plaatsen. Do gang

der publieke haarden en do binnengaanderij zijn niet door be-

schotten afgescheiden, maar worden door do plaatsing der pos-

ten aangewezen en bepaald. Op de zoldering ligt het oorlogs-

tuig, het jagt- en vischgercedschap. Do gesnelde koppen han-

gen boven do publieke haarden te droegen.

In de Dajahsche woningen vindt men 10, 20 ja 30 huisge-

zinnen bij elkander, maar velen zijn er ook van 6, 5 en nog

minder. Aan elk der afzonderlijke vertreliken in do gemeen-

schappelijke woning Avordt de naam van laivang (deur) gege-

ven , en de bevolking wordt naar het aantal deuren , dat is

liuisgezinnen, berekend. De lawancj kan gesteld worden op 6y2

zielen.

Aan de Boven-Sekajam is voor de groote woning een klein

wachthuis
,
pa»(/ar genaamd, waar de ongetrouwde mannen

slapen, en waarin de gesnelde koppen zijn opgehangen.

In Sintang zijn de Dajahsche huizen ongeveer op dezelfde

wijze ingerigt als benedenwaarts , maar het eigenaardige dak-

venster bestaat daar niet en het licht komt door ccnc opening

in den wand; daar zijn de huizen ook booger en ongeveer 8

of 9 voet van den grond.

De woning van do Bajah Kajan te OlJah Lampong is in de

lengte in tweeën verdeeld; de eene helft bevat de vertrekken,

de andere helft dient voor gang en algemeene verzamelplaats.

Het huis is aan alle zijden gesloten, met openingen in den wand

tot doorlating van het licht. Algemeene haarden zijn er slechts
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De huizen van de Dajah Malo hebben bij de 100 vademen

lengte, en zijn ook veel breeder dan de Sangouwsche ; ze zijn

meer dan 20 voet boven den grond verheven. Midden door

het huis loopt een smalle gang, aan welks beide zijden de

lawangs of afzonderlij Ite vertrekken zijn, veel grooter en rui-

mer dan in Sangouw. Op zekere afstanden is tusschen de ver-

trekken eene vrije plaats opengelaten, meteenen haard, boven

welken schedels droegen en welke de eigenaardige plaats is van

het hoofd, dat hier beraadslagingen houdt en vreemden ont-

vangt. Het huis is van alle kanten gesloten en de trap, welke

onder het huis aangebragt is, komt door eene opening in den

vloer uit, nabij de plaats van het hoofd. De trap bestaat uit eenen

ingesneden' boomstam, waarvan het boveneinde in de gedaante

van eenen dwerg of van een menschenhoofd ruw is uitgehou-

wen. Des nachts wordt de opening van den trap gesloten

door eene zware plank , waarop een kaaiman is ingesneden.

Zoodanige afbeeldingen van den kaaiman vindt men ook langs

den wand en op de deuren , zoowel in het Sangomosche en

Siniangsclie , als hier. De geheele woning is voorts door eene

hooge ijzerhouten palissadering omringd en nog meer andere

voorzorgen worden genomen tegen de Dajah's van Batang

Loepar en de Maleijers van Boenoet.

§ 9. Gemeenschap te ivater en te land. De natuur heeft de

onderlinge gemeenschap buitengemeen bevorderd door ontel-

bare groote en kleine rivieren (33) , maar behalve de natuur

heeft ook niemand zich veel om de middelen van kommunikatie

en transport bekommerd. Goede, gelijke wegen, 1 Vo vadem breed,

worden in de nabijheid der parits en Ghinesche woningen aan-

getroffen, maar zijn alleen van plaatselijk nut. De paden, welke

door de Maleische kampongs loopen, zijn zeer smal, ongelijk,

met gaten en modderig. De wegen der Dajah's zijn ook niets

dan smalle voetpaden door de bosschen, waar men niet eens

de moeite genomen heeft om de lagere takken weg te hou-

wen, zoodat men dikwijls gebukt moet gaan. Nu eens gaat

de weg door een moeras , waarin , wanneer het te diep is

,
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boomstammen gelegd zijn, dan door rivicrijcs, dan weder door

vcrlalcnc ladangs, waar men onder het hoogc gras de omge-

houwen boomstammen niet meer ziet en er gedurig over valt;—
niet zelden ook moet men vrij lioogc heuvelruggen, welker wan-

den zonder helling als afgesneden zijn, zonder andere hiilp dan

eenen ingesneden boomstam op- en afklimmen. Voor den Eu-

ropeaan zijn deze wegen uiterst vennocijend , tniiar de Dajah's

leggen er met veel gemak groole dagreizen langs af- De eenige

goede Dajahsche weg is die van Manrjkoppa naar de balei Ke~

toewat (Sangouw).

Binnenlandsche gemeenschap bestaat, gedeeltelijk te w^ater

,

gedeeltelijk langs Dajahsche paden, lusschen al de verschillende

staatjes en hunne naburen.

De meest gebruikelijke wegen zijn:

Van Landak naar Sambas over Benfjoekei ; van Landak naOiT

Mampauwa over Mandor ; van Landak naar l^ajan

:

1*^. Van Sehirang naar de Batang Tarang , één dag loopens.

2^. Van Karangan naar de Batang Tarang (Moeja), even eens

één dag.

Van Tajan naar Sangomo :

1°. Van de Batang Sabal naar de gewezen Chinesche kam-

pong te Sangouw, 4 dagen.

2°. Van de Batang Sengarit tot achter de woning van den

panembahan van Sangouw, 4 dagen.

3'^. Van Boenan en ook van de Batang Sengarit naar de

Bedoewei {Gallei) aan de Sekajam, 3% dag.

Van Meliomo naar Simpang :

P. A'an de Boven-Meliouw naar Kwallan [Simpang), 1 dng.

2°. Van de Boven-Kloengei naar de Boven-Meliouw, 1 dag en

verder naar Kwallan;

3°. Van de Amboean naar de Meliouw, 1 dag en verder als boven;

4°. Van de Bovcn-Bojan naar Kwallan, 'A dag.

(33) Gedurende een gedeelte A'.in de oostmoesson
,
gewoonlijk ran Mei tot

Julij, zijn alle kleinere rivieren droog en is de gemeenschap veelal geheel

afgebroken.
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Tusschen Sangouic en Sekadomv bestaat weinig gemeen-

schap ; met Blitang meer , maar langs welke wegen is mij on-

bekend.

Van SekadouiD naar Elattan loopt een weg over Begintje

en Kriouw. Tusschen Sepomo , Blitang en Sintang bestaan

onderscheidene wegen.

Uit het Sintangsche gaat een weg naar Silat van de Ba-

tang Kajan [Tehicla] naar de Boven-Silat.

Langs de Mekmi en Pinoh en verder over land, gaat een

weg naar Kottaringen en ook naar Mattan.

Van de Bovcn-Melawi naar de Boven-Katingan gaat een

weg, langs welken de Biadjoes naar Sintang komen. Van Sin-

tang gaat zelden iemand naar het Bandjersclie.

Met de meer oostelijk gelegen rivier van Bandfer (Barito)

bestaat tot nog toe geen geregelde gemeenschap.

De bovenlanden van Silat , Soehaid , Salimhouw en Boenoet

hebben over land gemeenschap met elkander.

Naar de tot Broenai behoorende landschappen bestaan de

volgende wegen:

Van Landak naar Sarawak over Soenkoeng.

Van Sangouw naar Sarawak langs de Sekajam en verder

over land van Soengkoeng , of ook van Ampocjoe. Deze drie

wegen zijn voor het transport van goederen niet geschikt, de-

wijl men 6 of 8 dagen over land moet gaan.

Van Sangouii) naar Sadong , langs de Sekajam tot Poe-

noer , beneden Sintas ; verder over land 5 of 6 uur gaans

tot aan de Boebien, een' tak van de Sadoeng, en voorts de Soe-

bien en de Sadoeng af naar zee.

Een tweede weg naar Sadoeng , even eens langs de Seka-

jam tot de Kioalla Rewoean , verder te voet c. c. 3 uur gaans tot

aan de Roebien. Langs dezen en den laatst vermelden weg

loopt de gewone kommunikatie met Serawak. Van de Sadoeng

worden de waren over zee naar de Sarawak overgevoerd.

Een derde weg gaat van Paus aan de Sekajam over land,

één dag gaans tot aan de Kedoeg , een tak van de Sadoeng

;

deze laatste weg wordt weinig gebruikt.
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Van Sinlamj naar Broenui vaart mcu do lialocngouw op

tot Bantin; verder gaat do weg over een' lagen heuvel geen

halven dag gaans tot aan een' lak van do Batang Loepar en deze

rivier af tot aan zee.

Een andere weg slaat bij Bantin links af en leidt door laag

land naar de KemcUhkan, een' tak van de Sadoeng. Eenige

jaren geleden heeft het plan bestaan , om de Katoengoim op

deze plaats door een kanaal in verbinding te brengen met de

Sadoeng.

Van Soehaid, of liever van de meren Scriang en Locicar

,

loopt een weg naar BroenaL Ka een halven dag gaans komt

men aan de Batang Loepar.

Van de bovenlanden van Malo loopt een weg naar de bo-

venlanden van de Batang Loepar en ook naar die van de Seribas

en Keleka, welke niet ver van elkander ontspruiten en ook niet

ver van elkander aan de noordkust in zee loopen.

Van de bovenlanden van de Kapoeas naar de bovenlanden

van de Merekham [KoeteiJ bestaat geene geregelde kommunikatie.

Lastdieren en voertuigen zijn aan de Dajah's geheel onbe-

kend en zouden op hunne wegen niet te gebruiken zijn. Te

land worden de goederen vervoerd in manden , welke door

eenen band voor het voorhoofd gedragen of als een randsel

met de schouders gehouden worden.

De Dajah's dragen weinig te gelijk en staan in dit opzigt

en in den tijd dien zij op weg blijven, ver beneden de koelies

op Java.
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II. Bevolking.

§ 1. Getal inwoners. Het cijfer der bevolking , ten minste

van de Dajahsche, voor zoo ver zij aan vreemd gezag on-

derworpen is, zou vrij naauwkeurig bekend kunnen zijn, in-

dien de vorsten daaromtrent met de AA^aarheid overeenstem-

mende berigten wilden geven, w^ant, daar elk huisgezin be-

lasting schuldig is , zoo is ook bij den vorst, zoo al niet het

getal zielen, dan toch het getal huisgezinnen bekend en door

de telling van de tot een zeker aantal lawangs behoorende Da-

jah's , zou men de hoegrootheid der bevolking bij benadering

kunnen berekenen.

De opgaven welke hieronder worden medegedeeld zijn , of

van de vorsten of van personen , die door hunnen stand of

door veelvuldige aanraking met de oorspronkelijke bevolking

het meeste vertrouwen verdienen (34).

(34) De heer Von Kessel geeft eene bevolking op van 522,730, of met

Sangouw, dat door hem in den staat vergeten is, bijna 550,000 zielen. De
opgaven, die ik gekregen heb, waren daarentegen meestal nog kleiner dan

die in don tekst.

Wat komt het naast aan de waarheid? De heer Von Kessel heeft

velen van zijne opgaven op de plaats zelve kunnen erlangen en de heer Van
Lijnden heeft die van Maleijers, meest op de hoofdplaatsen woonachtig en

geneigd om alles te verzwijgen. Zoo dit al meer vertrouwen doet stellen

in het eerste getal, is het toch mocijelijk te gelooven dat de opgaven,

welke ik, en zeker ook de heer Van Lijkden, niet van één persoon, maar

van verschillende uit andere plaatsen kreeg en die vrij wel overeenkwa-

men , zoo eenstemmig bezijden de waarheid zouden zijn.
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Namen der landen belioorcndc

tot het stroomgebied Yan
de Kap o e as.
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Pontiünak. («)

Koeboe. (b)

Livndak. (c)

Tajan. (rf)

Meliou^Y. (e)

Sangouw.
Sckadouw.
Sepomv.
Blitaiig. (ƒ).

Sintang. (g)
Silat. (/*)

Sochaid.

Salimboiiw.

Prassa.

Djongkong. (i)

Bocnoet.

De Dajah Kantouw tnsschen

Silat eii Salimbouw.
De Dajah Koejan beueden

Soehaid.

21G

18

8

10

n

ii

51

15

267

7270
300

2000
300
240

3200
IGOO
250
200

4500
300
150

COO
180
lOi)

500

1714
25

40
176

14

40
400
25

319

70

12

21690 2835

105 9305

51 325
20020 22073
3900 4384
1300 1554

2G000 29250
13000 15000

975 1250

9750 9950
52000 56834
9100 9470
650 800
1300 1900

., 180
975 1075
1170 1682

2600 2600

325 325

143170 167962

Voorts nog de Dajah's van 3IaIo 2925 en die van Sibouw,

Taman oï Mantoeari, Madei, Beketan, Poenan, Kojan , enz.

welker aantal geheel onbekend is.

Aanmerkingen.

a. De bevolking van Pontianah is opgegeven volgens de Inlandsche tel-

ling. Onder de Arabieren zijn alleen do mannen gerekend; da vronwea

zijn bij de Maleijers geteld. Onder Maleijers zijn, behalve de Javanen en

andere vreemdelingen, ook de Boeginezen begrepen. Deze laatsten kunnen

op c. c. 2400 zielen worden geschat.

Onder de Chinezen zijn ruim 600 mannen, die het hoofdgeld betalen.

Van Mandor wordt hier geene melding gemaakt. De Dajah's van Pontianak

zijn van Mampainca herwaarts verhuisd ; zij wonen aan de Ambaicang.

h. In Koeboe zijn geen Dajah's.

c. Ter bereliening van de Dajahsche bevolking, is elke laicang op 6i

zielen gerekend. Door deeling Tan 6|. krijgt men het aantal ïaicangs,

d en e. Deze opgaven zijn volkomen te vertrouwen.
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/. Onder de Dajah's van BUtang zijn vele vrije, die geen schatting be-

talen. De oiDgave is overdreven.

g. De Dajali's van Siniang zijn berekend als volgt:

Katoengouio 2000 deuren.

Beneden- Melawi 4000 „

Tamponal; Seba-oeang en andere riviertjes 2000 „

8000 deuren, vermenigvuldigd

met 61 geeft 52000 zielen.

h. Daaronder zijn vele vrije Dajali's , die gcene schatting betalen.

t. Vrije Dajah's aan do Embouiv,

De Maleische bevolking wordt gezegd eenigzins toe te nemen

,

hetgeen gedeeltelijk toe te schrijven is aan het aantal vreem-

delingen, vooral Bocginczen, die zich inzonderheid te Pontianak

en aan de kust (Soengei Iteh en Soengei Kaliap) komen ne-

derzetten.

In de bovenlanden nemen de Dajah's somtijds den Islam aan,

om zich aan de knevelarijen der vorsten te onttrekken en wor-

den dan tot de Maleijers gerekend. — Ook de tot slaven ge-

maakte Dajah's en hunne kinderen worden gewoonlijk moham-

medanen en vermeerderen de Maleische bevolking. De Chine-

zen nemen toe noch af. Ten gevolge van de mindere winsten

op het wasschen van goud in het 3Jandorsc1ie worden thans

minder Chinesche nieuwelingen aangevoerd, hetgeen niet alleen

op 31andor, maar ook op de Maleische bevolking van de Ka-

poeas van invloed is. In de bovenlanden wordt de vermeer-

dering der Chinezen buitendien tegengegaan door de kneve-

larijen, waaraan zij van de zijde der vorsten onderworpen zijn.

De Dajah's worden te zeer onderdrukt en de kleine, niet

zeer bloedige, maar gedurige oorlogen, welke zij onderhng

voeren, hebben eenen te nadeeligen invloed op den rijstbouw

,

hun eenig middel van bestaan, dan dat zij sterk zouden kun-

nen vermenigvuldigen. Daarbij komen jaren van hongersnood,

zooals het tegenwoordige, waarin verscheidene Dajah's door ge-

brek aan voedsel of door slecht voedsel zijn omgekomen, ja-

ren, welke natuurlijk ook voor de reproduktie niet gunstig zijn.

Bij een beter bestuur en meerdere rust kunnen de Dajah's
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in welvaart en , als gevolg daarvan , uok in aantal toenemen
;

thans sciiijnen zij te verminderen instcde van te vermeerderen.

01' de kinderziekte, Avelke 16 jaren geleden te Sangouw en

elders in de bovenlanden sterk moet gewoed hebben, cenen

thans nog merkbaren invloed op het cijfer der bevolking ge-

had hebbe, zooals door sommigen wordt beweerd, zou moeije-

lijk te bewijzen zijn. Zeker is het, dat de beweging der be-

volking, door verhuizingen veroorzaakt, onbeduidend is, want

zoo menigvuldig als deze ook zijn binnen het distrikt, door el-

ken stam ingenomen, zoo zeiden verplaatst zich de Dajah naar

andere distrikten en nog minder naar een ander land.

§ 2- Verbreiding der bevoUdng. De Dajahsche stammen

wonen zeer verspreid , somtijds één en twee dagreizen van

elkander verwijderd. In vergelijking van Java en andere ei-

landen van den archipel is de bevolking uiterst gering en daar

zij bovendien zich op vele plaatsen meer landwaarts in heeft

terug getrokken , is in het oogvallend het gering aantal menschen

en praauwen, dat men in sommige rivieren ontmoet. Gedurende

eenen geheelen dag oproeijens zagen wij in de Katoengouw

niet meer dan drie sampans met zeven menschen. Van Boe-

noet tot aan de Ollah Pamo (Malo), ruim twee dagen roeijens,

ontmoetten wij den eersten dag niemand, den tweeden een tien-

tal Dajah's, die op een vlot de rivier afzakten. Onmogelijk is

het, de juiste verhouding op te geven tusschen de grootte van

het land en die der bevolking. Aannemende, volgens de beste

thans aanwezige kaarten, dat Sangouw benoorden de Eapoeas

(bezuiden zijn geen Dajah's) eene uitgestrektheid heeft van om-

streeks 1700 D palen of ongeveer 70 /g D geographische mijlca

en dat het aantal Dajah's werkelijk zoo is, als het hier boven

is opgegeven (26000) , dan verkrijgt men men 370 zielen voor

de D geographische mijl, hetgeen nog niet het Y^ gedeelte uit-

maakt van de bevolking in Drenthe, de minst bevolkte onzer

provinciën , terwijl daarentegen in vele tropische gewesten, en

ook op Java, de bevolking op de meeste plaatsen talrijker is

dan in eenig land van Europa.

De Maleijers wonen, zooais vroeger reeds gezegd is, voor

II. 38.
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het grootste gedeelte op de hoofdplaatsen. In Sangouw treft

men boven Mongkiang geene Maleische woningen meer aan. In

Sintang hebben zij zich in grooter getal langs de Beneden-Me-

laioi gevestigd. In de Eatoengoiav zijn er geene. Langs de Ka-

poeas vindt men ze verspreid in zeer kleine kampongs of en-

kele woningen. Boven Boenoet zijn er geene meer.

De Chinezen wonen, behalve te Pontianak en Soengei Ajah

(Sekadouw) , verspreid op de plaatsen, waar ze goudwassche-

rijen hebben, en op de hoofdplaatsen bij getallen van 3 tot

30 bij eikander. De Chinesche kamp te Pontianak bevat on-

geveer 1200 en die te Soengei Ajah 250 zielen.

§ 3. Bestanddeelen. Er zijn er die beweren, dat de geheele

archipel oorspronkelijk door Papoe's zou bevolkt zijn geweest.

Op Borneo is thans daarvan geen spoor meer te \inden. De

oudste (Chinesche) berigten , welke wij van dit eiland heb-

ben, maken er geene melding van (zie Bijdragen tot de ken-

nis van Sumalra door S. Muller) en moeijelijk is het te voor-

onderstellen dat de Papoe's door de Dajah's zouden verdron-

gen zijn , daar toch het onderscheid in beschaving tusschen

die twee stammen niet zoo bijzonder groot is en laatstgenoem-

den, zoowel als de eersten, veel geschikter schijnen om be-

heerscht te worden , dan om te heerschen. Waarschijnlijker

komt het voor, dat de Dajah's de eersten zijn geweest, die

Borneo bevolkt hebben en die alzoo als autochthonen kunnen

worden beschouwd. Zij behooren tot het Polijnesische ras en

komen naar getuigenis van hen, die met (Swma^ra bekend zijn,

in vele opzigten met de Battah's overeen. Ook de bevolking

van Timor en de Alfoeren van Celebes en de Molukken zijn

waarschijnlijk stamgenooten der Dajah's.

De Daiah's van de Kapoeas behooren, dunkt mij, in twee

famihën te worden onderscheiden:

Ie, de Dajah's van de Beneden-Kapoeas, van Boenoet tot aan

Pontianak, aan de beide oevers der rivier en aan hare zijtak-

ken, ïot deze familie behooren ook de Dajah's van Sarawak

en Sadoeng en waarschijnlijk die van Sambas

;

2de, de Dajah's van de Boven-Kapoeas, van de Malo tot aan
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Koek'i, langs do lioofdrivicrou on in do kloincro lakken; ook

aan de Hoven-Mrlawi (?). Daartoe behoorcn do Kctan, Kajan

en Pocnan, Avolke laalslcn do minst beschaafden zijn, dio zicli

nog niet op do rijslkulliuir toeleggen, maar in de bossclieii

rondzwerven; ook do Dajali Kajan van Ollah Jjimpo)ig moeten tot

deze familie gerekend worden. Het zijn nitgowekonen van de

kust van Koetei of Paasir. Zij verschillen in taal, kleeding, ze-

den en gebruiken van de eerste ffiniilio , meer dan onderling

van elkander.

Do Dajah Kantouw zijn van de noordkust herwaarts overge-

komen en onderscheiden zich van de beide boven bedoelde fa-

miliën; zij behoorcn tot die van Batang Locpar of Scicranr/

,

dezelfden, waartoe de Dajah Seribas, Keleka, enz., gerekend

worden.

De Dajahsche bevolking is onvermengd gebleven; de Malei-

sche daarentegen is een mengelmoes van schier alle volken

van den archipel en "van het naburige vasteland ; daartoe wor-

den alle mohammedanen gerekend. De vorsten, behalve de Ara-

bieren van Ponlianak en Koeboe, stammen gedeeltelijk van

Matlan af en zijn van Javaanschen oorsprong, .gedeeltelijk zijn

zij afstammelingen van Dajahsche vorsten, die het mohammeda-

nisme omhelsd hebben. De mindere klasse is voortgesproten uit

eene vermenging van Maleijers van het Maleische schieieiland

[Trengano, Pahang , Djohor , enz. en van Sumatra), uit ra-

jats van de eilanden Linga en van Blitong , uit Javanen, in-

boorlingen van Soembmva (slaven) , vele Boeginezen, Arabieren,

Klingalezen, Abyssiniërs (negerslaven), inboorhngen van Broe-

nai, Bandjerezen, Chinezen, Dajah's , enz.

De Chinezen vermengen zich met Maleische en Dajahsche

vrouwen , wanneer er gebrek is aan Chinesche afstammelingen

van het vrouwelijk geslacht. Zijn dezen er dan worden zij

voorgetrokken.

§ 4. Taal. De taal, door de gemengde Maleijers te Pon-

tianak gesproken , is vrij zuiver en onderscheidt zich daardoor

boven die, welke op Java in gebruik is. In de bovenlanden,

van af Tajan, wordt een met Dajahsch vermengd patois gebe-
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zigd , hetwelk voor vreemden bijna onverstaanbaar is. De vor-

sten en meer beschaafde inwoners spreken echter, ook zeer

verstaanbaar Maleisch. De sulthan van Sekadouw is de eenige,

aan wien dit moeite kost en dien ik dikwijls om eene uitleg-

ging van zijne woorden moest verzoeken. Eene eigenaardige

uitdrukking der Maleijers van de Kapoeas is, dat zij de rigting

van eenig voorwerp, niet zoo als wij, door links en regts of

zoo als op Java , door de hemelstreken aanduiden , maar daar-

toe de woorden ka lawut en ka darat (naar den waterkant, naar

de landzijde) bezigen. Hebben zij dit van de Dajah's overge-

nomen of is dit een gevolg van bun verblijf aan- en, om zoo

te zeggen, in de rivieren ?

Enkele woorden herinneren de Javaansche afkomst der vor-

sten, zoo als het in de bovenlanden zeer gebruikelijke ing-

gih, waarmede de mindere aan den meerdere te kennen geeft,

dat hij hem verstaan heeft en zijn bevel zal opvolgen. De

Maleijers van Pontianak worden door die van de bovenlanden

Djawei lawut genoemd; indien dit Z>;'oi^e« hetzelfde moet betee-

kenen als Djatoa, pleit het voor het groot verkeer, hetwelk,

ook volgens de verhalen der inlanders, met Java moet heb-

ben plaats gehad.

De Dajabsche talen zijn blijkbaar met de Maleische verwant

en de veranderingen van vormen , door voorzetsels en aan-

hangsels, heeft in de eerstgemelde zoowel als in de laatstgemelde

plaats. Van Dajahsche dialekten bestaat eene groote verschei-

denheid en bijna elk di strikt heeft het zijne, zoodat er b. v. in

Landak drie of vier, en in Sangouw even zooveel zijn. De

door aanneming van Maleische woorden meest verbasterde dia-

lekten zijn die van de Dajah's van de Beneden-Melawi ^ van

de Tamponak en Seberoeang.

De zendelingen van het Amerikaansche genootschap hebben

zich veel moeite gegeven voor eene grondige kennis van de

Dajahsche taal, maar hebben haar daarbij alleen beschouwd

als middel om elkanders denkbeelden uit te drukken, hetgeen

voor hun doel genoeg was.

Volgens sommigen bestaat tusschen de taal der Dajah's van Malo
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en de overige dialckten beneden liocnont grooter verschil dan

lusschen deze laatslcn onderling. Zij zouden , hetgeen echter

bevestiging verdient, velo lioegincschc woorden hebben over-

genomen , en is dit zoo, dan zou men tot de vooronderstel-

ling komen, dat zij van de oostkust [Koelei en JPassir) ^ welke

vroeger onder Boegineesch beheer stond , naar het westen

verdrongen of verhuisd zijn, en dat welligt een Alfoersche

stam van Celebes herwaarts is overgekomen en zich met de

Dajah's heeft vermengd.

De Dajahsche dialekten zijn mij voorgekomen harder en min-

der vloeijend te zijn dan het Maleisch. Echter luiden hunne

klagende gezangen in den mond der vrouwen niet onaange-

naam. De Dajah's van Bandjer schijnen, behalve de dagelijk-

sche, nog eene soort van gewijde taal (even als bij de Java-

nen het kawi) te hebben. Het is mij onbekend of dit langs

de Eapoeas ook het- geval is.

Tot welke taal het woord Dajah behoort en wat het betee-

kent, wist niemand mij te zeggen. In de bovenlanden wordt

het weinig gebruikt en de Dajah's worden daar dai^at (die land-

waarts in wonen) , en de Maleijers latout (die aan de kusten

wonen) geheeten.

§ 5. Ligchaamsgesteldheid. De Dajah's behooren even als

de overige inwoners van den archipel tot de volken van la-

gen hgchaamsbouw. Van 100 door mij gemeten mannelijke

individu's uit de omstreken van Sintang , was de langste

1,700^1, de kleinste l,462m. De middelbare lengte bedroeg

1,566°!. Van deze honderd behoorden 48 tot de Dajah's van

Melawi en 20 tot die van Katoengomv. Deze laatsten hebben

met die van Eajan en van de Bovcn-Kapoeas den naam van

de langsten te zijn. De 20 door mij gemetenen hadden eene

middelbare lengte van 1,583°^; de langste was 1,698™, de

kleinste 1,488™. De Dajah's van Melawi hadden eene gemid-

delde lengte van slechts 1,561™, de langste was 1,700™; de

kleinste 1,462™,

De Dajah's hebben een minder rond hoofd dan de Maleijers, het

jukbeen is even als bij deze uitstekend en hoog en de wangen
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zijn daardoor hol ; maar de kin is minder breed en minder vier-

kant en de neus béter gevormd. De tanden zijn , even als

bij alle inlanders, groot en wit, wanneer ze niet zijn geviijld

en opzettelijk zwart gemaakt; het haar is even als bij de

Maleijers zeer lang maar wreed en niet zelden gekruld., altijd

z^art even als de oogen; bakkebaarden en knevels zijn ook

bij de Dajah's zeldzaam. Armen en beenen zijn veelal slank

en mager, zoowel bij mannen als vrouwen. Eene uitzonde-

ring maken de Dajah's van Ollah Lampong en Malo, die beter

gespierd zijn. Misschien was de magerheid der Dajah's van

Sangoim en Sintang het gevolg van gebrek.

Mannen en vrouwen hebben een goed figuur en de laatsten

vooral overtreffen daardoor , zoowel als door fijnere gelaats-

trekken, zeer ver de korte ingedrongene vrouwen van Java.

Haar gang daarentegen heeft, welligt ten gevolge van hare

naauwe kleedjes en van de koperen ringen om armen en

beenen, iets gedwongens en onbevalligs en haar gelaat is,

even als dat van den man, zonder uitdrukking. De kleur van

de huid is bruin. De vrouwen zijn bijna allen zeer ligt ge-

kleurd; zwart bruine, zoo als op Java niet zeldzaam zijn,

heb ik geene gezien.

De spierkracht schijnt bij de Dajah's niet bijzonder ontwik-

keld en zoo goede loopers als zij 'zijn , zoo slechte dragers

zijn zij. Overigens kunnen zij vermoeijenissen en gebrek bui-

tengemeen goed doorstaan en' blijven zij dagen lang in de

bosschen rondzwerven , zonder eenige bedekking dan eene

mat en zonder ander voedsel , dan wilde planten met een wei-

nig rijst of sago en zout.

Mismaakte Dajah's zijn zeldzaam. Een dwerg met verdraaide

armen en beenen zag ik te Paus. Eene geheele familie van

albino's is thans te Pontianak. Kropgezwellen worden zeer

dikwijls aangetroffen bij de Dajah's van Melawi. Oog- en vooral

huidziekten zijn zeer algemeen. Op de 5 a 6 individu's vindt

men er een met eene schurftige huid ; ook de vrouwen zijn

met deze kwaal behebt , maar niet zoo algemeen. Deze

kwaal schijnt weinig te worden geteld en ze erft ook niet
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over. De Maleijers onderscheiden de huidziekten in

A. Koerah. B. KcduL

1.
11

ajam. 1. „ poelih.

2.
11

boenga. 2. „ andjing.

3. 11
lossong.

4. 11 hessi.

Venerische ziekten zijn bij de Dajah's en ook bij de Maleijers

in de bovenlanden schier onbekend ; te Pontianak echter zijn ze

niet vreemd. Tot de gewone ziekten van den inlander behoo-

ren de koortsen, voornamelijk in de westmoesson en deze

houden dikwijls lang aan maar zijn niet kwaadaardig. Buik-

ziekten ontstaan niet zelden door slecht plantenvoedsel , en

doen in tijden van gebrek veel Dajah's omkomen.

§ 6. Verstandelijke vermogens. Wil men de Maleijers ge-

looven , zoo staan de Dajah's op eenen zeer lagen trap , wat

hunne verstandelijke- vermogens aangaat. Dit oordeel schijnt

partijdig. In alle zaken van het dagelijksche leven toonen zij

veel verstand en een goed oordeel ; de zendelingen verze-

keren , dat zij vlugger van begrip zijn dan de Maleijers en in

korten tijd leeren lezen en schrijven.

Hunne verstandelijke vermogens zijn echter weinig ontwik-

keld en hunne tegenwoordige levenswijze en de onderdruk-

king, waarin zij verkeeren, is daartoe ook niet gunstig. Een

eigen schrift hebben zij niet (35) en vreemde schrijfteekens zijn

hun ook onbekend. Van rekenkunde hebben zij geen begrip

en zij kunnen niets berekenen, dan hetgeen zij voor zich zien.

Afwezige voorwerpen vertegenwoordigen zij zich door houtjes

of steentjes. Zij die met de Maleijers of Chinezen meer in

(35) Echter hebben zij vele overleveringen. Een daarvan is mij merk-

waardig genoeg voorgekomen om hier ter neder te stellen; zij is van de Dajah's

van Soenicoeng, die het noorden van Sangouiu bewonen. Eene menigte Dajah's,

was in eene groote praauw en kwam van waar weet men niet. Zoo op een

groot water drijvende, raakten deze Dajah's vast op den, tegenwoordigen

berg Soenjang en konden niet los komen. "Weldra zagen zij , dat het bij

hunne praauw droog werd en het water langzaam zakte. Toen zij nu allen

uit de praauw gegaan waren en op de klip stonden, en zij gevaar liepen
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aanraking geweest zijn, maken hierop eene uitzondering.

Van eene tijdrekening weten zij niets af. Den tijd van den

dag duiden zij aan door met de hand aan te wijzen op welke

hoogte de zon stond. Zij schijnen eene eigene verdeeling van

het jaar in maanden te hebben , maar hetgeen ik daaromtrent

heb kunnen vernemen , was niet duidelijk. Hunne maanden

hebben geene -namen maar worden de l^, 2e enz. genoemd.

Allen kwamen daarin overeen, dat de padi in de 8ste maand

gezaaid wordt, maar het tijdstip van af hetwelk zij beginnen

te tellen en het aantal dagen in elke maand, konden zij mij

niet juist opgeven. Op den 4den December zeiden zij dat zij

in de elfde maand waren, zoodat het nieuwjaar weUigt met

het Chinesche overeenkomt. De achtste maand kennen zij aan

de sterren en op de overigen slaan zij weinig acht. Zij rekenen

niet bij jaren, maar bij oogsten en het veranderen van ladangs,

hetwelk om de drie jaren geschiedt; zoo zeggen zij dat dit of dat

drie oogsten (3 jaren) of driemaal verwisselen van ladangs (liga

kali beroemahj , dat is 9 of 10 jaren geleden is. (36)

In de geneeskunde hebben de Dajah's het ook niet ver ge-

bragt. Geneesmiddelen worden zelden aangewend en zij be-

palen zich gewoonlijk om, door het slaan op de keteboeng , te

trachten de hantoes te verdrijven , aan welke zij alle kwaad

van honger om te komen , riel er van boven één groote rijstkorrel. Deze

maakten zij fijn, gebruikten de helft voor voedsel en plantten de andere helft.

Door het klein maken van de groote korrel waren natuurlijk de korrels

van de rijst, die zij oogstten, klein. Intusschen viel het water al meer en

zij gingen al voort de helft van hunne oogsten te eten en de helft te planten.

Zij vermenigvuldigden en naarmate er meer grond boven water kwam

,

verspreidden zij zich over Lanclak, SarawaJc, Sangouw , enz.

' Ziet dit op den zondvloed of op eene andere, misschien gelijktijdige, ge-

beurtenis , de langzame opheffing van Boj-neo uit de diepte der wateren ?

(36^ Zij hebben gecne woorden om den tijd van den dag aan te wijzen.

Vraagt men, wanneer iets gedaan zal worden, bijv. wanneer zij zullen

heengaan of terugkomen, dan wijzen zij hoe hoog of waar op dien tijd

de zon zal. staan. Vraagt men hoever eene plaats verwijderd is, dan

wijzen zij den stand, dien de zon heeft als zij , van 6 uur 's morgens loo-

pende , er zijn.
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toeschrijven [hebelian). Doekoens zijn zeldzaam. Van de kracht

der Europesche geneesmiddelen hebben zij liooge begrippen ,

en dagehjks vroegen zij ons middelen tegen allerlei kwalen ,

tegen muizen en het voor wel doen slagen van den oogst.

In den omgang met Europeanen, welke de meesten hun-

ner thans voor het eerst zagen , toonden zij zich veel vrijer

en ongedwongener dan de hollelijkc en deftige Maleijers. In

hunne gesprekken waren zij in het begin achterhoudend

,

maar spoedig werden zij vertrouwelijker en onder het drin-

ken van genever zelfs zeer luidruchtig. Aan velen ontbrak het

niet aan geest. Ook de vrouwen waren vrijmoedig, onbedeesd

en voorkomend zonder onbeschaamdheid.

§ 7. Smaak en aanleg voor schoone kunsten. In het algemeen

toont de Dajah weinig stnaak. Hij groote gelegenheden is hij

met eene menigte vederen, kralen en tanden opgeschikt, die

hem een zeer bont voorkomen geven en van zijnen wansmaak

getuigen. De kleeding der vrouwen is even smakeloos. De korte

gespannen kleedjes en de koperen arm- en been- ringen geven

iets stijfs en onbevalligs aan al hare bewegingen; wansmakig zijn,

vooral in onze oogen, de vele, 8 tot 11 ringen, welke de man-

nen bij de Dajah Kantouw boven elkander in den zoom der

ooren dragen, en de door zware koperen ringen uitgerekte

oorlellen der mannen bij de Dajah's van Kajan en der vrou-

wen bij de Dajah's van Malo.

In de schoone kunsten hebben de Dajah's het dan ook niet

ver gebragt; zoowel hunne treur- en krijgsgezangen als die, welke

de uitwerkselen der liefde uitdrukken, zijn allen in denzelfden

klagenden melancholischen toon. Gewoonlijk is er een die voor-

gaat en de rest valt in. Hoort men deze gezangen te midden

van de oorspronkelijke bosschen, des avonds bij den haard on-

der doodskoppen, dan maken zij voor de eerste maal eenon on-

beschrijfelijken indruk op den Europeaan, maar die indruk

gaat spoedig door de eentoonigheid verloren en ongelukkig we-

ten de Dajah's, zoowel mannen als vrouwen, wanneer zij eens

aan het zingen {besamoen) zijn, van geen uitscheiden. Ik heb

geene redelijke vertaling van hunne liederen kunnen krijgen
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en kan dus over de waarde hunner poësie volstrekt niet oor-

deelen.

Hunne muziekinstrumenten zijn zeer eenvoudig en dezelfde

welke bij alle onbeschaafde volkeren terug gevonden worden.

Daartoe behooren de trom van een uitgehold stuk hout, aan

de eene zijde open; zij wordt met de hand geslagen en is voor

verschillende gelegenheden van verschillenden vorm. Gaan zij

uit koppensnellen of komen zij daarvan terug, dan worden

de teganoeng, eene zeer lange, en de sobang , eene kleine

trom, geslagen, welke met het vel van den oelar sawah over-

trokken zijn. Bij ziekten gebruiken zij tot het verdrijven der han-

toe's, de keteboeng van ijzerhout met het vel van de kalam-

pioiiic.

Voorts de ngrebab, eene soort van viool, gemaakt van eene

laboe met het vel van de ikan boental overtrokken. Deze

heeft één en soms twee snaren van rottan of ananasdraad ;

de strijkstok is ook daarvan gemaakt. Aan de Sekajam draagt

dit instrument den naam van gela, hetgeen doet vermoeden dat

het oorspronkelijk Dajahsch en «eene navolging is van de ele-

gante ivoren rebab met twee snaren van Java. Ook hebben

zij eene soort van fluit , welke echter zeldzaam is.

De koperen gongs en tjanangs zijn bij de Dajah's zeer ge-

zocht en worden van Java ingevoerd, doch schijnen meer tot

een bewijs van rijkdom dan tot eenig ander einde te moeten

dienen.

De ketjapi, rebana en kromong hebben zij waarschijnlijk

van vreemden overgenomen. De beide laatstgenoemde instru-

menten worden zelden aangetroffen.

Een zeer eigenaardig instrument, eene soort van harmonika,

vindt men bij de Dajah's van Kajan. Het is eene uitgeholde

laboe, waarvan het boveneinde tot mondstuk dient en waarin la-

ger, waar de vrucht zich uitzet, eene opening gemaakt is, waarin

6 pijpen van dunne bamboe, ter lengte van ongeveer 1 '/a voet,

zijn bevestigd, welke op verschillende hoogten zijn ingesneden;

het draagt den naam van keledien is bij de Dajah's aan de

zijde van Eoetei in gebruik. Zij bespelen dit instrument bij hunne
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krijgsdansen; de kpijapi bij do dansen der vrouwen.

De Dajahsclie dansen liebb(Mi, wat de bewej^ing van han-

den en voeten aangaat, ccnigc overeenkomst met bet tundak

der Javanen; door liet uitsteken der armen en de buiging van

bun ligchaatn trachten zij de hoerong lang na te bootsen, wan-

neer deze bij paren in kringen door de lucht zweven. Danse-

ressen van beroep , zooals de beliangs in bet Bandjersclie beeft

men hier niet.

In het vak der beeldende kunsten zijn de Dajah's zeer ten

achteren. Het bandvatsel van hunne paramjs heeft bijna altijd

dcnzelfden vorm en is van veel groveren arbeid en minder

smaakvol dan de Javasche kapala his. De afbeeldingen van

den kaaiman, welke men op de deuren en langs de waanden in

elke woning, zoowel boven als beneden Boenoet aantreft , zijn

weinig natuurlijk evenmin als de gedaanten boven aan den

trapbalk in de huizen langs de iValo. Het zijn menschenhoof-

den of menschen met groote hoofden en zeer kleine, magere

armen en beenen, van welke men zou kunnen denken dat zij

de Franschen op het denkbeeld gebragt hebben van sommige

hunner diablerim. Met meer zorg bewerkt zijn de houten, onge-

veer 3 voet hooge afbeeldingen van afgestorvenen, welke in het

Mampauwa'sche , in Landak en langs de Sekojam op sofnuiige

graven geplaatst zijn. De ledematen en gewrichten zijn minder

stijf, de gelaatstrekken juister aangeduid; maar hoofd, hals en

ledematen staan zelden tot elkander in de vereischte evenre-

digheid en ook deze voortbrengselen getuigen, dat de kunst bij

de Dajah's nog in hare kindschheid is. Aan de menschelijke

gedaanten, welke zij op hunne schilden teekenen, wordt met

opzet een wanstaltig voorkomen gegeven. Andere proeven van

teeken- of schilderkunst heb ik niet aangetroffen.

§ 8. Zedelijke hoedanigheden. Een verkeer van weinige da-

gen is te kort om veel te leeren omtrent de zedelijke hoe-

danigheden van een volk en weinig valt er dus door mij , in

dit opzigt, van de Dajah's te zeggen.

Gedwee van aard, verdragen zij de van jaar tot jaar toene-

mende knevelarijen en onderdrukkingen der Maleische vorsten,
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zonder dat zij zich daartegen met de daad verzetten. Zeer zeldzaam

en alleen bij zeer grove verongelijkingen, hebben zij met de wa-

pens in de hand regt verlangd, of zichzelven regt verschaft,

doch hebben zij daarna weder, even als vroeger, onder het juk

moeten bukken. Gebrek aan moed draagt daartoe bij. Bij hunne

wijze van oorlogen komt list meer dan dapperheid te pas,

en de Dajah's hebben dan ook niet den naam van een

moedig en dapper volk te zijn. Eene ontmoeting in het open

veld vermijden zij zoo veel mogelijk en ook eenen aanval op

hunne woningen, zelfs wanneer die versterkt zijn, houden

zij niet lang uit, maar trachten spoedig te kapituleren. De

oorlogen in den laatsten tijd door Boenoet met Illalo gevoerd,

hebben dit bewezen. De Dajah's van Kajan worden om hunnen

moed boven de andere stammen geroemd en de naburige vor-

sten hebben hen , bij het voeren van hunne kleine oorlogen,

gaarne tot hunne bondgenooten.

Behalve bij de Dajah's van Tajan is het koppensnellen (ngo-

JoeJ oxeral in gebruik, doch de meeste stammen, ten minste

beneden Sintang , zijn overigens minder wreed en ruw dan de

Dajah's van de bovenlanden van de Bandjer en Merekham (37).

Alleen te Sinlang en hooger op heeft nog de gewoonte plaats,

dat bij het overlijden van vorsten en grooten één of meer Da-

jah's, gewoonlijk slaven, gedood worden. Beneden Sintang

schijnt dit nimmer gebruikelijk te zijn geweest en ook in de

Katoengomo niet. Te Sintang is het welligt ingevoerd sedert

dat land door vorsten van Malo beheerscht wordt. Dit ge-

bruik heet hoelin. Vroeger moest . wanneer de vorsten in de

("37) Twee Dajah's van Kantouw, die bij het gevecht tusschen onze troe-

pen en de Chinezen te Pemangkat waren, vroeg ik, of zij die schoone

gelegenheid niet hadden waargenomen om eenige Chinesche koppen te krij-

gen. „Waarom zouden wij die genomen hebben, het zijn immers onze vijan-

den niet", was het antwoord.

Dat zij om te kunnen trouwen een' kop zouden moeten snellen, werd

door allen tegengesproken. Alleen is hij, die mannelijke daden vcrrigt heeft,

meer geacht bij de Dajahsche schoonen en zal daardoor eerder tot een hu-

welijk komen.
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binnenlanden vrede sloten, door elke parlij een mensch gele-

verd worden, die bij die gelegenheid door de menigte met lan-

sen doorstoken werd (djuum). Zonder zoodanig bloedig feest

werd geen vrede duurzaam geacht. In het vorige jaar is over-

een gekomen, dat geene tnenschcn meer geslacht zullen wor-

den, maar dat zij door kaïbouwen zullen worden vervangen.

De hersenen der gesnelde hoofden worden algemeen en bij alle

stammen, met toeioak vermengd, gegeten. De Dajalrs van Janrjhang

{Sangot(w)z[\n de eenigen, welke ook de wangen, de handpalmen

en eenige andere gedeelten hunner verslagen vijanden gebrui-

ken. Zij zijn werkelijke anthropophagen. Matigheid in spijs en

drank is eene deugd, welke algemeen aan alle Dajah's toege-

schreven wordt. Misbruik van sterken drank {toewak) heeft

alleen bij feesten plaats. Dronkaards zijn er niet bekend.

In het dagelijksche leven zijn zij spaarzaam, maar bij gelegenheid

van feesten even verkwistend als de Maleijers. Zonder uitzon-

dering zijn zij allen herbergzaam en gastvrij en de vreemde-

ling wordt, zoo lang hij bij hen blijft van de noodige levens-

middelen voorzien. Van eigendom en van hetgeen ieder toe-

komt, hebben zij een veel juister begrip dan de overige volken

van den archipel.

Geschenken van tabak en zout, aan de bevolking eener Da-

jahsche woning gegeven, werden altijd met de grootste billijkheid

en juistheid verdeeld. Diefstal is genoegzaam onbekend, ook

zegt men dat onder hen geene handelingen van twijfelachtige

eerlijkheid plaats hebben, welke nog wel niet stelen genoemd

kunnen worden , maar die toch den eerlijken man niet passen

en die zelfs onder de hoogere en meer gegoede klasse van

Maleijers en ook van Arabieren zoo gewoon zijn en zoo schaam-

teloos bedreven worden.

Daar zij gewoonlijk en in den regel maar eene vrouw hu-

wen en zeer zelden goendiks houden, hebben er in den huis-

selijken kring minder onaangenaamheden plaats dan bij de mo-

hammedanen en het gevolg daarvan is, dat zij ook huisselijker

zijn dan deze. De vrouwen worden goed behandeld en zijn

vrij in hare levenswijze (38). Echtscheidingen zijn niet zeer
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talrijk en er bestaat in het algemeen, zoowel bij gelrouwden

als ongetrouwden , minder losbandigheid dan bij de Maleijers.

Aan overdrevene voorstellingen van Dajahsche kaischheid behoeft

echter geen geloof te worden geslagen. De in het Bandjersche

voor de goede zeden zoo verderfelijke beliangs en habassirs

worden hier nergens gevonden.

De Dajah is gehecht aan het distrikt van zijnen stam en ver-

laat het zelden om elders fortuin te zoeken. Dat sommige familiën

zich, zooals de Dajah's van Seberoeang, voor een groot gedeelte

ver van hunne oorspronkelijke woonplaats hebben nedergezet,

is niet uit verkiezing geschied. Zij zijn daartoe door de vor-

sten gedwongen.

§ 9. Godsdienst. De godsdienst der Dajah's is eene soort

van Pantheïsme. Elk distrikt, elke berg, elke plaats heeft eene

eigen godheid , die den generischen naam djewata of djebata

draagt. Ook boven en beneden ons zijn djebata. De djebata

zijn de hoogste godheden; zij beloonen en straffen met regt-

vaardigheid en worden aangeroepen bij den eed; zij beschik-

ken over ieders lot.

Verder zijn er booze geesten, die eene groote magt schijnen

te bezitten en er op uit zijn om den mensch op alle mogelijke

wijzen te kwellen. Een der voornaamsten schijnt zekere Boe-

DJANG Brani te zijn (39). Kinderziekten , koortsen en in het

(38) Zij worden zelfs met onderscheiding behandeld. Als ik iets gaf,

n-erden daarvan de vrouwen eerst bedeeld en als het bijv. sigaren of iets

anders was, waarvan ik slechts weinig bij mij had, dan werd alles aan de

vrouwen afgestaan.

(39) Mij is gezegd, dat de Dajah's van Landah, Sangouio gedeeltelijk

en van Katoengouw zeven voorname goden hebben, te weten;

Djewata, de opperste god, die alles beveelt.

Panitta.

Panampa.

Pajadjoe, de uitvoerende magt.

Pagingoh, geleigeest. Zoodra hij den mensch verlaat sterft deze.

Verder de goede en de kwade geest.

Die van de Melaivi en Seberoeang zouden alleen de twee laatsten er-

kennen. Behalve deze zijn er vele goden of geesten van minderen
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algemeen alle ziekten en kwalen worden loegesclireven nan

hnnloé's, eene soort van geesten, welke plaatselijk schijnen

te zijn en zich voornamelijk op de bei"gen, op de graven, euz.

ophouden.

Wordt iemand met ziekte en dus door den hanloe gekweld,

dan zoeken zij dezen door gedurig slaan op de keLöoeruj te ver-

drijven.

Van eene opperste godheid hebben zij geene of slechts zeer

onvolkomene begrippen en al wat sommigen hunner daarvan

verhalen, hebben zij waarschijnlijk van de mohammedanen of

van christenleeraars gehoord.

Hunne denkbeelden omtrent de onsterfelijkheid der ziel , de

opstanding der ligchamen en omtrent het volgend leven zijn duis-

ter en verward. Als een bewijs voor een voortdurend bestaan

voeren zij aan, dat de gestorvenen hun niet zelden in den droom

verschijnen. Het leven, dat zij in hunne vooronderstelling hier

namaals zullen leiden, zal nagenoeg gelijk zijn aan dat in

deze wereld. Bunnen hemel plaatsen zij op zekeren Boekit Se-

bajan. Bij de verschillende stammen bestaan overigens hier-

omtrent verschillende denkbeelden.

Eene openbare eeredienst en daaraan gewijde dagen hebben

zij niet. Zij zijn allen zeer bijgeloovig , vooral wat het ver-

trouwen aangaat op voorteekens. In alle hunne handelingen

van eenig belang raadplegen zij den vlugt van onderschei-

dene vogels , vooral van den kuikendief {lang) en van den

kleinen vogel ketto , en is deze niet gunstig , dan stellen zij

hun voornemen zoo vele dagen uit als door den vogel wordt

aangewezen. Ook door het zamenknoopen van verscheidene

stukjes touw [tali penerit) en uit de wijze, waarop deze al-

dus verbonden worden, zoeken zij de toekomst te vernemen

[tenong]. Vrees voor de hantoes weerhoudt hen , de hoogere

bergen te beklimmen en de begraafplaatsen te bezoeken, en

rang; deze zijn of plaatselijk of regeren orer zekere handelingen, ziekten,

enz. Onder hen bekleedt zeker de god , dien zij bij den rijstbonw aan-

roepen, PoELAN Kana, eene \oorname plaats.
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zij zijn daartoe door geene belooningen over te halen , vast

overtuigd, dat zij er eene ziekte bij zouden oploopen.

Aan de posten liunner deuren of op den weg, welke naar

hunne woning leidt (pangkalan) plaatsen de Dajah Sekajam hou-

ten, zeer ruw uitgesneden poppen van 1 tot 3 voet lengte, /towfo

genaamd. De Dajah Katoengouw doen dit alleen wanneer kinder-

ziekten of andere plagen heerschen en noemen deze ruwe beelden

ampatoeng. Zij hopen, dat de /iawfoe, zulk eene pop ziende, zich

vergissen zal en de pop in plaats van hen zelven zal komen kwel-

len. Deze ampatoeng of konto hebben niets met het wezen der

godsdienst gemeen, zoodi]s \an de ampatoeng \an Bandjer wordt

gezegd (Tijdschr. voor Neêrl. Indië 8^ jaargang 8^ aflevering).

Sporen van hindoeïsme vindt men onder anderen in den naam

djewatq, (dewata) en in de onthouding van koevleesch. In de

bovenlanden echter schijnt voor de koe geene geheihgde vrees

meer te beslaan, ten minste heeft men mij te Silat verzekerd,

dat de Dajah's aldaar, zoo zij het krijgen kunnen, koevleesch

eten. Bij velen bestaat een vooroordeel tegen het vleesch van

herten; zij, meenen dat zij door daarvan te eten, zich aan

allerlei ongevallen [sial] en aan gek worden bloot stellen.

Dat Hindoesche kolonisten of veroveraars , hetzij regtstreeks,

hetzij van Java of van elders, herwaarts overgekomen zijn en

zich hier eenigen tijd opgehouden hebben, bewijzen de monu-

menten, welke zij te Sangouw hebben achtergelaten en die be-

staan hebben uit eene ruwe Ganesa, eene nandi en een lin-

gam, welke thans allen verdwenen zijn. Deze voorwerpen

waren op eenen heuvel geplaatst, digt bij Sangouw, de Sekajam

opvarende regts, waar thans alleen sporen van eenen muur van

zandsteen overblijven.

Aan dezelfde zijde, iets hooger op, is een (met kawi?) be-

schreven steen en -aan den overkant der rivier op den zooge-

naamden Mongo Batoe, waarop thans de benting van den pan-

gerang TEHBor: staat, vindt men eene menigte puin van gebak-

ken rooden steen (40).

(40) Van dit alles is nu niets meer over dan de beschreven steen Baioe

Sampei genaamd.
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In nlics wat de godsdienst betreft, zijn de Dajah's vrij oii-

vcrscliillig en toch is liet alleen het gevolg van meer dan ge-

wone verdrukking en kncvelarijen, wanneer zij besluiten den

islam aan te riemen. Tot het christendom hebben zich geene of

slechts zeer weinigen bekeerd.

§ 10. Karaktertreiken van de vreemde bestanddeelen der be-

volking. In de laatst voorgaande vijf § § is alleen melding

gemaakt van de Dajah's, het hoofdbestanddeel der bevolking.

De Arabieren, Maleijcrs, Boeginezen, Chinezen, enz. zijn te

bekend om er veel van te zeggen. Alleen in zoo verre zij

van hunne landgcnooten in den archipel verschillen, kan het

nuttig zijn , dit verschil aan te duiden.

De Arabieren te Pontianak hebben eene belagchelijke ver-

waandheid over zich. Bij den nationalen trots en dien van som-

migen op hunne ware of voorgegevene maagschap met den

profeet fde Saids), ko-mt nog de omstandigheid, dat de sulthan

van Pontianak zelf van Arabische afkomst is, zoodat zij zich

hier geheel te huis gevoelen en veel meer in te brengen heb-

ben dan op Java. Overigens is er niets bijzonders ten hun-

nen nadeele te zeggen. In pohtiezaken zijn zij zelden ge-

mengd maar des te meer geld- en handels- kwestiën hebben

zij onderling en met anderen. Wat hunne godsdienst aangaat

zijn zij , ofschoon zij zich strikt aan de voorschriften hunner

wet houden , noch dweepziek , noch onverdraagzaam , hetgeen

overigens een natuurlijk gevolg is van hun beroep als handelaars,

en van den omgang, dien zij als zoodanig dagelijks met onge-

loovige Chinezen en met in de leer weinig gevorderde Maleijers

hebben. In zaken van godsdienst hebben zij eene beslissende

stem en toen, vier jaren geleden, een Javaansche hadji te San-

gouw eene soort van hervorming wilde invoeren door de gebe-

den in het Maleisch, de ook voor vele afstammelingen van A-

rabieren alleen verstaanbare taal , te doen overzetten en de

dienst in het Maleisch te houden, zijn de Arabieren en daar-

onder ook de vorsten van Pontianak, daartegen opgekomen en

heeft de hadji zich moeten verv\'ijderen. Merkwaardig is het,

dat, hoewel de tegenwoordige suUhan den naam heeft van bui-

11. 39.
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tengemeen vroom te zijn, geen zijner naaste bloedverwanten

de bedevaart naar Mekka heeft ondernomen.

De voornaamste kooplieden op de hoofdplaats en ook in de

bovenlanden zijn Boeginezen; zij zijn, naar men zegt, gierig en

hebzuchtig, maar in den handel hebben zij meer probiteit en

zijn zij meer solide dan de overige natiën. Diefstallen en an-

dere misdaden worden , ook door de mindere klasse onder

hen, zelden gepleegd.

De Maleijers behooren tot het slechtste gedeelte der bevol-

king en tevens tot het armste. De meeste slaven en pande-

lingen zijn Maleijers; zij zijn lui, verslaafd aan spel en opium

en bezitten in ruime mate al de ondeugden aan hunne stam-

genooten eigen. Ook de Maleische vrouwen hebben geenen

gunstigen naam en worden beschuldigd van losbandigheid, lui-

heid en zucht tot verkwisting. De Maleische vrouw oefent

eenen grooten invloed op haren man; hare heerschappij is,

vooral bij de vorsten en grooten, in het oog loopend en

strekt zich uit tot de aangelegenheden van het land. De polij-

gamie, door de godsdienst geoorloofd, is te Sintang door bur-

gerlijke instellingen of liever door den willekeur der vorsten aan

ieder behalve aan het vorstelijke gezin , verboden. De an-

deren mogen wel meerdere goendiks, maar slechts één echte

vrouw hebben. Een ander zonderling en tegen de zedelijkheid

strijdend gebruik te Sintang bestaat daarin , dat , wanneer ie-

mand een' ander beschuldigt van te groote vertrouwelijkheid

met zijne vrouw , deze 64 realen betalen en de vrouw over-

nemen moet.

De Chinezen te Pontianak, Mandor en in de bovenlanden

zijn meestal keKs en slechts zeer weinigen o/^oY Zij behooren tot

de laagste klasse des Chineschen volks, zijn twistziek, ruw

en onbeschaafd en moeten met gestrengheid geregeerd worden;

maar zij zijn arbeidzaam en in handel en landbouw veel meer

ervaren dan de Maleijers. Waar zij de gelegenheid hebben
,

zuigen zij de eenvoudige Dajah's uit, door het geven van voor-

schotten op hooge interessen, betaalbaar in padi, zooals dit

vroeger in Landak is gebeurd, waar zij zich buitendien aan
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vele gewelddadige handelingen hebben schuldig gemaakt. In

geldzaken zijn zij zeer bedreven en even als elders zijn ook

hier de pachters meest Chinezen. De Chincsche vrouwen wor-

den vóór haar huwelijk minder afgezonderd gehouden dan op

Java. De getrouwde vrouwen gaan voor ijverig en bekwaam

in de huishouding door, doch worden niet even algemeen als

voorbeelden van huwelijkstrouw geroemd. Haar gedrag geeft

menigmaal aanleiding tot twisten en vechtpartijen, maar zelden

zijn die van ernstige gevolgen. De Chinezen zijn niet bijzon-

der jaloersch.

§ //. Kleeding, levensimjze en feesten der DajaJCs. DeDajahsche

mannen hebben gewoonlijk geene andere bedekking, daneenen

langen , iets meer dan één span breeden band van boombast

(Kapoea) of van blaauw Chineesch, Bengaalsch of eigen gemaakt

katoen. Deze* wordt boven de heupen om het lijf gewonden

,

tusschen de beenen doorgehaald en achter vastgemaakt , zoodat

voor en achter een slip uithangt. De linkerzijde is altijd ge-

wapend met eene parang of korten houwer, waarvan de scherpe

zijde naar boven gekeerd is, zoodat men te gelijk met het

trekken, en zonder omkeering van het wapen, gereed is eenen

horizontalen houw toe te brengen. Deze parangs zijn beneden

Sintang krom, makende de rug van het lemmet met het hand-

vatsel eenen hoek van ISO*'. De vorm is dien van een scheermes,

breed van rug en van voren stomp. Boven Sintang en aan

de Melawi zijn regte en aan het uiteinde spits toeloopende

parangs in gebruik. Be beste zijn die van de Dajah Kajan.

De parang van de Dajah Kantouw heeft veel overeenkomst met

eene infanterie-sabel met een rond, geelkoperen handvatsel; de

kleinere verscheidenheden van parangs zijn zeer menigvuldig.

Tot de kleeding van den Dajah behooren voorts twee of drie

kokertjes van bamboe met sirih, tabak en kalk en een klein mesje

(piso rawoetj tot het snijden van rottan , enz. Deze zijn met

eenen afzonderlijken band om het lijf gebonden of aan de

parang vastgemaakt. Somtijds draagt hij een' borstrok van

eigen maaksel en gewoonlijk heeft hij een stuk boombast of

katoen om het hoofd gewonden, zoodat de kruin bloot blijft.
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Het grootste verschil in kleeding onder de Dajah's bestaat

,

behalve in de parang, in de oorringen der mannen. De Dajah

Kajan dragen zware, roodkoperen of tinnen ringen, welke de

oorlel tot beneden den schouder uitrekken. De Dajah Kan-

touw hebben 8 a 11 oorringen van koperdraad met kleine

hoorntjes, in verschillende gaten boven elkander, in den zoom

van het oor. De overige Dajah's dragen slechts één ring of

kraboe in elk oor, maar hebben een ander gat boven in den

zoom van het oor, waarin zij gewoonlijk hunne sigaren ste-

ken.

Bij feestelijke gelegenheden schikken zij zich op met hals-

banden van kralen en tanden van dieren en menschen en met

de vederen van den argusfcsant.

Gaan zij uit koppensnellen, dan trekken zij eenen met ka-

toen gevulden borstrok aan en daar over een zoogenaamd ha~

djoe soelauw , d. i. een smalle streep boomschors of katoen

,

geheel bedekt met knoopen. welke uit eene soort van zee-

schelp geslepen worden. Het bedekt gedeeltelijk de borst en

den rug. Anderen dragen een badjoe van vischschubben , of van

de schubben van den tenggiUng of ook van gevlochten touw,

zoodat zij tegen sabelhouwen beveiligd zijn. Het hoofd wordt

door eene muts van gevlochten rottan beschermd en in de

hand dragen zij een klein ovaal of langwerpig rond, of ook

een groot, vierkant, omgebogen schild van hout en eene

lans (41>

Een' voorraad rijst en zout neemt hij mede in een mandje

op den rug. De vrouwen dragen eene korte naauwe kain,

die de knie niet bedekt. Somtijds hebben zij nog eenen borst-

rok aan, die niet zelden fraai bestikt is, maar meestal blijft

het bovenlijf onbedekt. Boven de kain, op de heupen, hangen

verscheidene banden van koperdraad, roodgeverwde rottan en

kralen. Armen en beenen zijn met koperen en ivoren rin-

(41) Tot de uitrusting behoort nog de blaaspijp met vergiftige, houten

pijltjes. Velen beginnen echter gebruik te maken van het geweer.
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gen versierd en ook aan de vingers dragen zij rin^'en. Tlarc

hoofddoek is nagenoeg dezelfde en wordt ook op dezelfde wijze

gedragen als die der mannen.

De vrouwen van Malo liebben bij feesten hare kaïns en ba-

djoes bestikt met kleine kralen van allerlei kleuren en dragen

zeer zware oorringen van geel koper. De vrouwen van Ka-

jan hebben een ruimer en iets langer kleedje, hetwelk aan do

linkerzijde open is. Bij de Dajah Malo zijn de mannen op

enkele plaatsen van de borst, de armen en beenen getatoeëerd.

Bij de Dajah Kajan beprikken de vrouwen hare armen en

beenen. De teekening der verschillende lijnen is zeer regel-

matig en zuiver en de blaauwe kleur er van steekt goed af

bij de meestal blanke huid der vrouwen. Onder de overige Da-

jah's vindt men geene getatoeëerden.

Over de inrigting der Dajahsche woningen is vroeger (I § 8)

reeds een en ander gezegd. Aan de deurpost van elk ver-

trek hangt een stuk van een wespennest, een weinig gedroog-

de djali en eenige andere planten en aan de Sekajam ook

de konto (II § 9), alles ten einde de booze geesten te verdrij-

ven en af te weren.

In de afzonderlijke woningen of kamers heerscht meer orde

dan in de Maleische woningen. Langs den wand zijn al de schat-

ten van den bewoner opgehangen of neergezet: metalen gongs,

schenkbladen ftalamj, soms lilla's, verscheidene manden met klee-

deren en kleinigheden , het weefgetouw dat niet horizontaal

,

zooals op Java , bij de Boeginezen en Maleijers , maar verti-

kaal aan den zolder vastgemaakt wordt, kommen van Chineesch

aardewerk en nieuwe en oude tampajans, welke voorname-

lijk bij de Dajah's den man van eenig vermogen aanduiden.

De tampajans hebben de hoogte en bijna de kleur (geelbruin)

van groote keulsche potten , maar zij zijn kleiner van opening

en grooter van buik. Op sommigen zijn draken afgebeeld; ze

zijn verglaasd en naar alle waarschijnlijkheid van Chineesch

maaksel, maar dagteekenen van vroegeren tijd. De Dajah's

hechten er eene ingebeelde waarde aan en houden ze voor het

werk van geesten of demo's; ze hebben geen ander nut dan
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om bij feesten als pronkstukken voor den dag gehaald te wor-

den. Er bestaan verscheidene soorten van en ze zijn eea

aanzienlijk voorwerp van binnenlandschen handel.

Tot die, welke in de bovenlanden van de Eapoeas en

in het Broenaische het meest gezocht zijn, behoort de zooge-

naamde dawon toeivak, welke tot f 2000 verkocht wordt , de

soerat baroe ƒ 600, de tjenanoem f ^00, de betitik /"ISO, de ing-

ka, waarvan vele soorten zijn, van f200 tot /"8, de roessalaki

f 100 en de perampoean /"50. Door de Dajah's van Bandjer

wordt meer werk gemaakt van de bla'ga; de hoogste in prijs

is de laki of brehit f 2000 ; de Manga perampoean geldt maar

de helft. De biadjoes komen ze bijna jaarlijks te Sintang op-

koopen.

De leefwijze der Dajah's is hoogst eenvoudig; mannen en

vrouwen gaan bij het aanbreken van den dag zich baden in

de rivier; de laatsten halen te gelijk water, hetwelk hier even

als op Java in kokers van bamboe, of waar deze ontbreken, in

uitgeholde pompoenen (laboe) geschept wordt. Daarna wordt

een sober maal gebruikt van rijst of sagoe met varens, jonge

rottan, spruiten van bamboe, palmkool ( oemboet ) of andere

groenten, welke de bosschen opleveren. Het grootste gedeelte

der bevolking van het gemeenschappelijke huis gaat vervol-

gens aan den veldarbeid en komt tegen den middag terug, om
na een tweede maal weder de rijstvelden te bewerken.

De te huis gebleven mannen houden zich bezig met het ma-

ken van sampans, wapens of vlechtwerk, de vrouwen met het

stampen van rijst of sagoe en met het weven en maken van

kleedingstukken. De avond wordt met buurpraatjes bij het licht

eener dammarkaars of aan den publieken haard doorgebragt»

Hunne wijze van zitten is bijna dezelfde als van de Malei-

jers; de mannen met de beenen kruiselings over en de vrou-

wen met de beenen naast elkander. Even als gene eten zij

met de handen. De huwelijken worden in minder jeugdigen

leeftijd voltrokken dan bij de Maleijers. De huwelijksplegtig-

heid bestaat gewoonlijk alleen daarin , dat het hoofd der wo-

ning, cp verzoek van den jongman, de toestemming van bei-
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der ouders vraagt en dat hij, deze verkregen hebbende, brui-

degom en bruid, wanneer zij op den trouwdag naast elkander

gezeten zijn, met de vleugels eener levende kip bestrijkt. Daarna

kaauwen zij te zamen sirih, waarmede de plegtigheid is af-

geloopen. Zijn het gegoede Dajah's, dan worden er feesten ge-

geven. De bruidschat is zeer gering en wordt soms in het

geheel niet gevorderd.

De dooden worden in een kleed gewikkeld en uren lang

door de nabestaanden luidkeels beweend. Ze worden ver-

volgens door den doodgraver, een' bijzonder' persoon, op den

rug naar het kerkhof (in Sangouw pengarin) gedragen en be-

graven. Niets anders dan eenige omgekapte of kromgebogene

takken of bamboe, duiden bij de armen de begraafplaats aan.

De rijkeren doen kleine tampajans of de in hout gesneden

beelden der afgestorvenen op de graven plaatsen.

Aan de Malo worden de lijken niet begraven, maar in kis-

ten hoog boven den grond op palen nedergelegd. Op vele plaat-

sen heeft ook de gewoonte bestaan de lijken te verbranden.

ïe Sepoitw zijn vroeger vele potten met asch en beenderen

gevonden.

Onder de feesten der Dajah's zijn die, welke na het kop-

pensnellen gegeven worden, de voornaamsten. Met de afgesla-

gen hoofden in de hand, dansen mannen en vrouwen als ware

wilden in eenen kring, binnen welken eene oude tampajan ge-

plaatst is; op sommige plaatsen ook om eenen paal boven

welke het afbeeldsel van den vogel laloio is vastgehecht (ticing

sandoeng bij de Dajah Katoengouw, en pantar bij de Dajah

Melawi. Zij maken zich daarbij vrolijk door het drinken van

toewak of palmwijn. Over hunne dansen ea gezangen is vroe-

ger reeds gesproken. Behalve het hanengevecht hebben zij, voor

zoo verre ik weet, geene kansspelen.

§ i2' Middelen van bestaan.

a. Landbouw. Bij de Dajahsche bevolking is de landbouw

bijna het eenige middel van bestaan; zij zijn allen rijstplanters.

Sawah's zijn hun onbekend en worden alleen door de Chinezen

langs het strand bij Pontianak en Mampauwa aangelegd. De
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Dajaii's hebben geene andere dan drooge velden (hoemal) oU
zooals de Maleijers zeggen, ladang. Deze worden aangelegd

tegen de helling van de heuvels en, waar geene heuvels zijn,

ook in de vlakten, welke laatste echter, langs de Eapoeas althans,

meer door Bïaleijers dan Dajah's bebouwd worden. Het hooge

geboomte wordt daartoe weggekapt, zelden nabij den grond,

maar op eene hoogte van 1 of 2 vademen, waarschijnlijk omdat

daar de dikte van den stam en dus ook de arbeid minder is.

De takken, het kleine hout en het gras, dat onder de boomen

zeer dun staat , worden vervolgens zoo schoon mogelijk afge-

brand en het grootere hout blijft half verkoold liggen.

De grond ondergaat geene verdere bewerking; zij kennen

patjol noch ploeg. Met het invallen van de regens, dat is in

het laatst van September, vangt men aan te zaaijen (noegal).

De mannen stooten met eenen langen, aan het ondereinde twee

duim dikken, afgepunten stok (toegal) op ongeveer 1| voet af-

stand van elkander gaten in de aarde en de vrouwen en meisjes,

welke hen volgen, werpen in elk gat, op het gevoel af, 12 of

16 korrels padi. De tijd van rijp worden is onderscheiden naar

mate van de meer of min gunstige hgging der velden
; gewoonlijk

rekent men 5 of 6 maanden (42). De opbrengst is in goede

jaren 50-voudig, maar zijn de saisoenen niet gunstig of zijn

er muizen, dan krijgt de landman hoogstens lOmaal het

gezaaide terug. Voor het slagen van den oogst is het een

volstrekt vereischte, dat de regens niet te vroeg invallen,

omdat dan het hout en onkruid niet kunnen worden ver-

brand en de gronden gedeeltelijk onbezaaid moeten blijven

liggen, hetgeen hongersnood ten gevolge heeft, want de

Dajah teelt niets dan rijst of' het is in zoo geringe hoeveelheid,

dat het niet in aanmerking komt. Zij verbouwen roode en wit-

te rijst en ook die soort, welke op Java ketan en hier poeloet

genaamd wordt. De rijst wordt met een mesje gesneden

fgetamj even als op Java. De Chinezen maaijen met den

sikkel. Even als op Java helpen de buren bij den oogst, ten

(42) Meestal is die tijd 4 a 5 maanden.
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minste is dit in do bovenlanden bij de Malijors en Dajalfs hel

gebruik.

De snijders krijgen |- voor hunne moeite, en dus veel meer

dan op Java; van de overige J wordt door den eigenaar geen

bepaald gedeelte, aan wien het ook zij, meer afgegeven ; alleen

krijgen de vorsten bij den aanvang van den oogst van elke

deur een geschenk van een gantang bras en een gantang

poeloet , hetgeen pemharoe heet. De korrel wordt met de

hand van het stroo ontdaan en ontbolsterd door het stampen

in de Icsoeng , een houten vijzel van smaakvoller fatsoen dan

de loempang of lesoeng op Java en met slechts één rond gat.

Zij wordt vervolgens in manden gewand. De Chinezen

hebben kleine handmolens uit 2 horizontale, ingekorven

,

houten cijlinders bestaande; hunne wanmolen komt volkomen

met dien overeen, welke bij onze boeren in gebruik is. Wan-

neer de padi door het stampen en wannen slechts de helft

verliest, zeggen de Maleische en Dajahsche landbouwers, dat

zij de kosten en moeite van het toemboeken er uithalen fpoelang

toemboekj ; gewoonlijk krijgt men van 100 pikols pafZj slechts

40 pikols 6ra5 of zuivere rijst, zoodat 5- verloren gaat.

Na de rijst is het hoofdvoedsel van den Dajah de sagoe.

De sagoeboom Avordt in het wilde aangetroffen en zelden ge-

plant. Nadat de boom omgehouwen en gespleten is, worden

de binnenste vezels en het meel met houten hamers van het

buitenste hardere hout afgezonderd. Het meel wordt eveneens

door kloppen en wrijven van de vezels gescheiden en herhaal-

delijk gewasschen tot dat het bezinksel geheel zuiver is.

Klapperboomen worden door de Dajah's en ook door de

Maleijers slechts in geringe hoeveelheid aangekw^eekt. De bo-

venlanden ontvangen het grootste gedeelte der benoodige klap-

pers [niorj van de Pontianaksche handelaars en deze weder van

Soengei Iteh aan het zeestrand bezuiden dé Kicalla Ponlianak,

waar Boeginezen uitgebreide tuinen hebben aangelegd.

De Dajah's van Sh^taiig, vooral die langs de Nelaici, welke

een meer zwervend leven leiden en meer verspreid wonen

,

hebben zeiden tuinen rondom hunne woningen. Elders plan-
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ten zij, maar in geringe hoeveelheid, djagong djelei (djalij, kla-

di, oebi of kribang , katjang , komkommers, terong , pom-

poenen, tjabeh, enz. Zwarte peper (sahang) wordt alleen in

geringe hoeveelheid in de nabijheid van Pontianak [Soengei

SnhangJ aangekweekt. Pcleh en djenkol zijn minder talrijk

dan op Java; pimmg en sirih vindt men in elke kam-

pong. De bereiding van en de handel met gambier van den

gambierboom is , zooals vroeger gezegd , bijzonder in Meliouw

te huis. De boom groeit in het wilde maar wordt ook aange-

kweekt. De Dajah's maken den bekenden bedwelmenden drank

toeivak of palmwijn en ook suiker van het vocht van den aren-

palm, hier 7iauh geheeten. Deze suiker is donkerder van kleur

en minder zuiver dan de Javasche. De nauh wordt vooral in

Tajan gekultiveerd en de suiker heet daarom goela Tajan.

Ook van suikerriet maken de Dajah's op sommige plaatsen

door uitpersing in een blok en koking in ijzeren pannen eene

donkerkleurige suiker, welke alleen dient tot eigen gebruik.

Te Pontianak wordt eene vrij aanzienlijke hoeveelheid riet

door Chinezen aangekweekt. Deze hebben er twee of drie

kleine molens met houten cijlinders; de rijksbestierder heeft

eene suikerfabriek met ijzeren en de gezaghebber te Tajan,

Wan Hassan, ook eene kleine met ijzeren rollen (43). Het

suikerriet slaagt hier buitengemeen goed. Wan Hassan maakt

van 1000 stokken 2y2 pikols suiker. Deze suiker wordt ge-

deeltelijk te Pontianak verbruikt, é^deeltelijk naar Singapore

uitgevoerd. Den koffljboom vindt men bij de Dajah's van Lan-

dak , Tajan en Sangouw. De boomen staan goed , maar hun

aantal is uiterst gering en ze schijnen meer uit aardigheid te

worden aangekweekt.

Tabak wordt in kleine hoeveelheden bijna overal geteeld

tot aan de Malo en waarschijnlijk nog hooger op. De Dajah-

sche tabak is veel minder zwaar dan de Javasche, hetgeen

waarschijnlijk grootendeels aan de bewerking ligt. De kleur is

vaal bruin, eenigzins groeöachtig. De tabak is voor den Da-

(43) De eerste ia geheel vervallen, de laatste bestaat niet meer.
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jah bijna even zoo onontbeerlijk als rijst en zout. De Javasche

is de nneest gewilde. De Chinesche wordt alleen door Chine-

zen verbruikt.

Katoen (kapas) is schaars en ook de kapokboom (hier ka-

hoe) is niet zeer menigvuldig. Tot verwen van hunne kleeding-

stukken gebruiken de Dajah's de indigo ftaroemj voor het

blaauw en de bangkoedoe voor het rood, hunne eenigste kleu-

ren. De indigo wordt voor beter gehouden dan die, welke van

Java wordt aangevoerd , maar even als de hamjkoedoe wordt

ze alleen voor eigen gebruik aangekweekt.

Volgens de beschrijving van sommigen moet die soort van man-

gostan, welke de guttegom oplevert, hier in het wild groeijen.

Wanneer er immer aan gedacht wordt om op Borneo de kuituur

te bevorderen van produkten, geschikt voor de Europesche markt,

dan zullen naar mijn oordeel voornamelijk in aanmerking moeten

komen het suikerriet, de katoen en de kakao; laatstgenoemde

boom is hier nog onbekend, maar het is te vooronderstellen

dat hij in het vruchtbaar moerassig terrein langs de Kapoeas,

zeer goed zal slagen.

Met de kuituur van vruchtboomen houden de Dajah's zich

bijna in het geheel niet op en de ftlaleijers zeer weinig. De

doerian groeit thans in het wild ; bij de hoofdplaatsen worden

bovendien aangeplant de nangka, de tfempedak, de langsah, de

mampelan (mangga), hatjang en kahmatten, de kleine limao {djerok

tipis) , de djamboe, de bcteh (papaia) , de ramboctan, de

^;v^.terme\oen ' fsemangkaj , de pisang, enz. De ananas wordt be-

neden Silat overal in de Dajahsche tuinen aangetroffen en heeft

er den oorspronkelijken naam van ananas (niet yianas) behouden.

Bloemen worden in de bovenlanden bijna in het geheel niet

gekweekt. Men vindt er noch de melatti, noch de tjampaka, noch

de tandjoeng noch eenige andere , behalve de kembang sepatoe

fkambang rajaj. Te Pontianak wordt meer werk gemaakt

van bloemen. Ook van groenten ismen daar vrij wel voorzien;

deze worden door Chinezen geteeld.

b. Veeteelt. Veeteelt bestaat zoo te zeggen in het geheel niet.

Te Pontianak houdt de sulthan een twintigtal buffels en eenige
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weinige koeijen. De pangerans Bandaharar en Moedah en de

kapitein Selawatan der Chinezen hebben ook eenig rundvee.

In Landali, Sekadouio en Sintang vindt men bij de vorsten en-

kele buffels, alleen in Landak ook koeijen. De Dajah's be-

zitten ze niet, evenmin als geiten, welke door sommige Malei-

jers gehouden worden. Schapen zijn alleen te Pontianak he-

kend, waar ze even als de koeijen van Java worden aange-

bragt. Deze laatsten en de buffels worden niet tot transport

of tot den veldarbeid gebruikt, maar dienen alleen om bij fees-

ten geslagt te worden. Het slagten van een' buffel is eene

gewigtigc gebeurtenis en wordt in de bovenlanden door drie

schoten aangekondigd. Yoor het vee wordt geene de minste

zorg gedragen , loopcndc het nacht en dag zonder opzigt in

het wilde rond.

De Dajah's houden allen eenige varkens, welke gewoonlijk

hun verblijf onder de huizen hebben en met zemelen en sago

gevoed worden; deze worden alleen bij feesten geslagt.

Paarden zijn op de westkust in het geheel niet bekend; hoen-

ders en eenden zijn schaarsch.

Bijenteelt bestaat niet, maar overal in het wild worden vele

bijen gevonden , waarvan de honig en was worden ingezameld.

In de bosschen, welke niet te ver afgelegen zijn, heeft elke

boom met bijen zijnen eigenaar, hetzij door dat die op zij-

nen grond staat, of door dat hij dien het eerst gevonden en

daaraan een teeken heeft gemaakt. Zeer veel was wordt gewon-

nen door de Maleijers, die in de nabijheid der nieren Seriang

en Loewar wonen. In de maanden November en December

hangen zij langs den oever in de boomen , welke het meest

door de bijen gezocht worden, een langwerpig, eenigzins uit-

gehold hout, waaraan eene dwarspen is vastgemaakt (ïeMow^).

De bijen maken daarin haar nest; twee of drie maanden la-

ter komen de eigenaars der tekkong , verbranden of verstikken

de bijen en nemen was en honig weg. Deze tak van nijver-

heid is dus meer eene soort van jagt.

c. Het zoeken van delfstoffen. IJzer, goud en diamanten zijn

de eenige voortbrengselen uit het delfstoffelijke rijk, welke tot
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dusverre op de westkust gezocht worden. IJzcrocr wordt alleen

door de Dajah Kajan, in Soehaid en aan de Seberoeang gc-

zoclit, gezuiverd en verder bewerkt (44J ; de andere Dajah's

gebruiken, even als de Chinezen en Maleijers, zweedsch en

Engelsch ijzer.

De goudwasscherijen [pnrit] (want eigenlijke goudmijnen

heeft men hier niet), zijn meest allen in handen van Chinezen.

De volgende opgave is niet volledig, maar overigens zeer

iitlauwkeurig en getrouw (45).

(44) Ik heb de bewerking niet gezien. Naar mij verhaald is, wordt de

erts door houtskool en een' Chinescheu blaasbalg, tot bij het smeltpiint A'er-

hit en dan gehamerd, welke bewerking herhaald wordt tot het zuiver is.

Er Averd bij gezegd, dat zij, om hard ijzer (staal) te krijgen, houtskolen

van hard hout gebruiken, voor zacht ijzer kool van zacht houtj van dit

ijzer worden uitmuntende paramjs gemaakt.

(^45) Aan deze opgaven moet men niet te veel hechten, omdat er ge-

durig verandering in komt; hier worden parits verlaten, daar nieuwe of

vroeg.er verlatene weder ouder eencu anderen naam ontgonnen.
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Landschap.

Pontianak i

en Koeboe.

Landak.

Naam der plaat-

sen Avaav de

goudwassche- Aantal,

rijen gelegen

Door hoeveel
inan elke goud-
wasseherij be-

werkt Avordt.

Belasting, welke
door de vorsten

geheven wordt.

Tajan.

Meliouw.

Sangouw.

Sekadouw.

Sepoiiw.

Blitang.

Sintang.

Geene.

Van Landak zijn nog gee

grootste goudmijn is die v

Bocnau.
'Scmendoe.
'Tjempedeh.

'Socngei Meirali

en Tapa Seu-

dang, takkenvan
'Ic Bojan.

(2) Onbekend.

(2)

(7)

(O
(3)

(2)

uc juiste berigten ontvangen. De
an het gouvernement te Belentian.

,
Eoengko

1 In gis

jPenjaga
Biang_
[Moenti
jStauting

jSoengei Ba-
toe. (2)

[^Bajoc. (2)

'SoengeiKroessin

id. Bangkang,
Ibcide bij Soen-

igei Ajah.

Silat.

Kleinere op de-

. zelfde plaats.

Saringon.

Geene.
Pendoelang.
Soengei Katjang
Somkoeang.
Soengei Milah.

Batoe liutang.

Gandis.

Kibah.
Banin.

Ganin.
Menjoerei.

Kebioitw.

Soeng. Kedouw.
,, Kedouw
id. [besar.

Soengei Belian.

Soengei Darali.

id. id.

Socng. Gelirang

id. id.

id. id.

Poenai.

Silat.

3-5 Chinezen.
2-3 id.

2 - 3 id.

3 Chinezen.

•J
thail, serail oube-

id. id. [kend.

id. id.

Onbekend.

Onbekend.
Het aantal goudwasscherijen en

dat der werklieden kan eenigzins

worden afgeleid uit het aantal hui-

zen , hetwelk naast den naam van
elke plaats is opgegeven. Waarschijn-
lijk is op de meeste plaatsen slechts

een wassclierij met 2-4 werklieden

,

allen Chinezen.

3.5 Chinezen. Elk2thailenserah
40 id. van rijst tot een

bedrag van 20
boenkals; 200 gan-
tangs worden met
een boenkal be-

taald.

Ithail ensommigen
niets; serah onbek.

3 a 4.

Onbekend maar
gering.

Chinezen.
id.

id.

id,

5 id.

5 id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

2 Maleijers.

2 Chinezen.
1 id.

5 Maleijers.

6 Chinezen.
id.

2 id.

5 Chinezen.
U id.

Onbekend.

1 thail, geen serah.

1 id. ». thail.

1 id. geen.

Onbekend.
2 id. 8 thail.

2 id. 12 „
i id. i id.

Niets.

1 id. geen.

Onbekend,
id.

thail.

id.

1 id.

id. 1

i id. 1

Niets.

1 tbail

Niets.

id.

I thail.

Nog niet, zijn eerst

onlangs aangelegd.

^ thail; geen serah.

id. id. id.
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Boven Silat wordt geen goud door Chinezen gezocht , maar

hier en daar door Maleijers en Dajah's in geringe lioeveelhcid.

De Chinesche goudwasscherijen zijn allen , niet nilzondering

van die van Bdcntian [Landak) , zoogenaamde sansali, gcene nam,

zoo als te Mandor en Montrado. Bij de Maleijers wordt de be-

werking dezer sansa , koentjouw genoemd.

Om te onderzoeken of de goudgrond genoeg inhoudt om de

moeite te beloonen, graaft men eenen kuil en spoelt de daar-

uit verkregene aarde.

Het goud wordt gewoonlijk reeds op 1 of 1 ^3 vadem gevon-

den. Ligt het veel dieper, dan zoekt men eene andere plaats. Het

voornaamste en gewoonlijk het kostbaarste werk bij den aan-

leg eener goudmijn , is de verzamelplaats van water (pagong).

Daartoe wordt een riviertje opgestopt of een poel of plas met

eenen dijk omringd, ten einde het regenwater , dat van de om-

liggende heuvels afstroomt, op te zamelen en bijeen te houden.

Heeft men geen water in de buurt, dan is ook de rijkste goud-

grond onnut, want de zuivering geschiedt alleen door water.

Van de pagong wordt eene waterleiding gegraven naar de

plaats , waar men goud zoeken wil. Deze is ongeveer drie

\oeten breed en even zoo diep en digt bij de mijn of parit met

eene schutsluis voorzien. A^an af deze sluis wordt de leiding met

eene kromming vervolgd , maar behoudt slechts eene breedte en

diepte van 1 '/a si ^ voet , terwijl de zijden en de bodem met

planken voorzien zijn. Dit tweede gedeelte van de waterleiding

loopt ongeveer negen vademen regtuit en buigt zich dan in eenen

regten hoek naar de naastbijzijnde rivier, waarin zij uitloopt.

Zoodra de bovenste, geen goud bevattende grondlaag, ge-

woonlijk humus (46) of geel leem, met den tjangkoel losge-

maakt en weggewerkt is, begint men bij de schutsluis ook de

("46) In Sintang in de parit bij Icampong Banning werd mij verhaald, dat

daar de zwarte bovengroud mede gewasschen wordt en dikwijls het meeste

goud inhoudt. Echter ligt die groud boven den hoogsten staud van het ri-

vierwater.
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goudhoudende aarde (47) los Ie maken en in de met planken

voorziene waterleiding te werpen, haar tevens goed omwer-

kende en de klonten stuk stootende. Het goud bezinkt dan en

het grove zand wordt naar de rivier weggespoeld. Daarmede

gaat men voort zoolang er water is, indien de pagong door

regenwater, en het geheele jaar dóór, indien deze door een ri-

viertje gevuld wordt. Tweemaal 's jaars (tegen het Chine-

sclie nieuwjaar en tegen het vertrek der wangkangs, in Februari]

en Julij), wordt het goud afgescheiden van het zand, met het-

welkhctin deSa 9 vademen lange waterleiding is blijven liggen.

Hiertoe wordt de in die leiding zich Ijevindende aarde in eenen

doclang of platten in het midden ongeveer 2 duim diep toe-

loopenden schotel van kctapan-hout gedaan. Deze doelang wordt

met beide handen op de oppervlakte van het water, en zóó

dat dit telkens van de eene of andere zijde er inloopt, rond-

gedraaid , waardoor de aarde wegspoelt. De steenen worden

met de hand weggenomen , en na 3 of 4 minuten spoelens

blijft het goud alleen over. Het is in schilfertjes of zeer kleine

korrels. Beneden den elleboog, waar de leiding naar de rivier

afloopt, wordt zeer weinig goud meer gevonden. De eigenaar of

eigenaars van de mijn geven zich de moeite niet het te verza-

melen, maar de vrouwen en kinderen zoeken er soms nog iets

uit. De opbrengst eener mijn behoort gewoonlijk aan den on-

dernemer of geldschieter; de overigen zijn gewoonlijk dagloo-

ncrs, die evenwel somtijds ook een aandeel in de onderneming

krijgen.

Diamanten worden niet door Chinezen, maar door Dajah's

en soms door Maleijers gezocht. Waar zij vooronderstellen dat

diamanten te vinden zijn, graven zij een gat van 3 voeten dia-

meter en tot 20 en meer voeten diep. De uitgegravene aarde

wordt in mandjes naar boven gehaald en vervolgens in doelangs

(47) In alle parits die ik gezien heb, wordt het goud in lage, bolronde

heuvels gevonden en wordt de grond slechts tot het horizontale vlak, waarin

de waterleiding ligt, weggegraven. Deze moet natuurlijk hooger liggen dan

de hoogste waterstand der rivier, waar die leiding heen looi^t.
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gespoeld, bijna op dezelfde wijze, maar mei meer voorzigtig-

heid, dan het goud. De uitkomsten van dezen tak van nijver-

heid zijn even wisselvallig als het spel. De laatst overleden

waarnemende panembahan van Landak, heeft jaren lang diaman-

ten doen graven te Djamboe en goede zaken gemaakt ; maar de

meeste andere vorsten, die diamanten doen graven, hebben er

bij verloren, althans niet gewonnen.

Steenkolen (^8) worden tot dusverre niet gegraven.

d. Jagt en visscherij. De jagt wordt noch als middel van be-

staan, noch als liefhebberij uitgeoefend (49). Beeren, tijger-

katten , herten, bantengs en wilde varkens worden van tijd tot

tijd geschoten of met lansen afgemaakt, doch alleen wanneer

men weet dat ze in de buurt zijn. Er wordt geen jagt op gemaakt.

Een ieder die niets of niets beters te doen heeft, houdt zich

bezig met visschen , hetzij met den hengel , met fuiken {boehoe)
,

het werpnet (djala), of de lee^ {tanggok). Visschers van beroep

vindt men alleen aan de kusten; het zijn Chinezen en Boegi-

nezen. Met den vloed wordt een gedeelte der zee, door eene

omheining van gespleten, digt bij elkander gebonden, bamboe-

stokjes {Mat) , ingesloten , en met de eb wordt de visch ge-

noodzaakt daarachter op het drooge te blijven. Deze wordt

eiken morgen van Pontianak in zee afgehaald en op de markt

verkocht, of gedroogd.

Het belang van dezen handel kan eenigzins worden opge-

maakt uit den pachtschat, welke jaarlijks betaald wordt, en

die in de laatste vijf jaren bedragen heeft

:

in 1844 f 3820 in 1847 f 4152

„ 1845 „ 3570 „ 1848 „ 3732

„ 1846 „ 3950

(48) In 1847 is door den pangeran Bandakaka ongeveer 300 ton ont-

graven uit de heuvels even beneden Salimhouw , gelegen aan het riviertje

Makadoe ; later is er niet meer gewerkt.

(49) Vele Chinezen vinden een bestaan in de jagt op wilde varkens.

Deze dieren zwemmen somtijds in groote troepen de rivier over. De jager

zit aan den wal en wacht tot hij zulk eenen troep ziet, gaat er dan met sam-

pans op af en maakt ze met eene lans af. Voornamelijk wordt dit ge-

daan om het vet.

II. 40.
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De pachter heft '/lo ^^ natura of van de waarde in geld,

zoowel van den levenden als van den gezouten'
, gedroogden

,

gepekelden of ingelegden visch, garnalen, trassi, enz.

In de oostmoesson begeeft zich een groot gedeelte der be-

volking van Soehaid , Salimbouic, Piassa , Djongkong en omstre-

ken, naar de meren Seriang en Loeicar , welke dan voor het

grootste gedeelte droog liggen. Uit de overgeblevene kommen

en plassen wordt zonder eenige moeite de visch geschept.

De eenige, welke in tel is, is de vrouwelijke ikan biawan,

welke gerookt, en waarvan de kuit (telor biaioan) gezouten

wordt. In sommige jaren is de vischvangst zoo voordeelig, dat

een groot gedeelte der vangst moet weggeworpen worden en

alleen de kuit genomen wordt. De gezouten kuit is een aan-

zienlijk artikel van binnenlandschen handel (50).

e. Ambachten, handwerken, enz.

Timmerlieden. Op de hoofdplaats zijn het meest Chinezen.

In de bovenlanden Dajah's en Maleijers. De eersten gebruiken

geen ander instrument dan den dissel (belioeng) en krijgen niet

meer dan twee planken uit eiken boom. Nadat zij dien ge-

hebben, splijten zij hem veld en houwen uit elk stuk eene

plank.

Houtzagers zijn alleen te Pontianak; het zijn Chinezen. Het

hout krijgen zij van boven en de planken worden gedeeltelijk

weder in de bovenlanden verkocht.

Groote bandoengs en zeepraauwen worden alleen te Pontia-

nak gemaakt door Chinezen en Maleijers (51). De Pontianak-

sche schepen van Europeesch model zijn allen op Java, meest

te Grissee, gebouwd. Sampans van 2 tot over de 9 vademen lang,

worden door de Dajah's uit één boom vervaardigd ; zij hollen

den stam uit en rekken dan met behulp van vuur de beide

("50) De Dajah Seberoeang halen uit eenige diepe spleten boven in den

Gocnoeng Klam, zwarte vogelnestjes, die de pangeran Eato voor geringen

prijs van hen koopt,

(51) Eene Chinesche bandoeng kost, uitgerust, van 8 kojangs ƒ 600, van 5

kojangs ƒ 400. Van de eerste is de kiel 42 voet lang, het hout onder

water marbouw.
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zijden van elkander. Eene grootc sampan kosl / 30. De besten

zijn \an Sangomv , Sekadouw, Süut en Ollah Lampong. Die van

Silat zijn van 2 stukken en de stevigsten.

Smeden. Te Pontianak zijn er 8 of 9, allen Ciunezcn. Hun

werk is niet bijzonder goed. Zij maken lange ijzeren lilla's van

klein kaliber, het eigenaardig geschut der Chinezen (fjenloe),

chinesche wapenen
,

parangs , tjankoels , belioengs en andere

voor dagelijksch gebruik benoodigde werktuigen , behalve spij-

kers, welke van Blüong of Singapore worden aangebragt. Ook

buksen worden te Pontianak gemaakt en dezen, zegt men, staan

gelijk met de Bandjersche ; voorts krissen , pieken , enz. De

Dajah's 2ijn allen smeden en maken hunne eigene pieken, pa-

rangs en helisoengs. Zij gebruiken Europeesch ijzer, hetgeen

zij van de vorsten moeten nemen. Alleen de Dajah Kajan

bewerken het ijzer , dat zij voornamelijk, van de Seberoeang

halen.

Schrijnwerkers ; draaijen en snijden in hout. Zij zijn niet

talrijk en hun werk moet verreweg voor dat der Javanen on-

derdoen. Scheden en handvatten voor krissen, en versierselen

voor praauwen en bidars is hun voornaamste arbeid. Inland-

sche kisten, sirih-doozen, enz., komen van Java en Palem-

bang.

Schilders. Te Pontianak zijn 2 of 3 Chinesche schilders.

Sommige Chinesche huizen zijn van binnen verlakt en geschil-

derd. Veel ander werk is er niet voor hen. In de bovenlanden

is verw onbekend.

Goudsmeden. De bekwaamsten vindt men te Pontianak; in

de bovenlanden zijn ze zeldzaam. Eet zijn Chinezen of Ma-

leijers; hun werk is minder goed dan dat van de Javanen.

Geelgieters. Te Pontianak worden kleine lilla's gegoten,

maar zij zijn veel minder goed dan die van Broenai of

Palembang. Gongs kunnen zij niet maken en worden van

Java aangevoerd, even als de koperen sirih-doozen, schenk-

bladen (talams) , bekers , enz. De kleine koperen bakjes voor

sirih-doozen worden te Pontianak gemaakt, maar ook van

Palembang ingevoerd. De koperen ringen en banden, welke
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een voornaam gedeelte van de kleeding der Dajah's uitmaken

,

zijn het werk van Maleijers te Pontianak en in de bovenlan-

den. Onder de Dajah's vindt men slechts weinigen , die het

bewerken van koper verstaan.

Kalkbranders. Deze oefenen hun ambacht op eene zeer klei-

ne schaal uit. De kalk wordt alleen bij de sirih gebruikt

en wordt van schelpen gebrand. De kalksteen wordt niet ge-

bezigd en is bij den inlander niet eens bekend als geschikt

om tot kalk gebrand te worden.

Pottehakkers zijn alleen te Menjoerei even boven Sintang. Zij

maken eene soort van komforen {tjengkrangj en kookpotten

(kipsouwj, maar noch gendies, noch tampajans. De eersten komen

van Java, maar zijn zeldzaam; de anderen worden door de wang-

kangs aangevoerd, even als kommen en ander grof aardewerk.

Matten- en mandemakers. Rottanmatten worden hier niet

gemaakt en ook niet gebruikt. De fijnere pandan-matten ko-

men van Java. Grove matten van nipa- of andere palmbladen

,

maken de Dajah's van Tajan en hooger op. Boven Sintang

en vooral te lioenoet worden matten van boomschors met rot-

tan gemaakt. De Dajah Sangouw vlechten manden van bamboe

[bakkoel Sangouio) , welke in groot aantal de rivier op en af-

gevoerd worden en ook te Pontianak een goed debiet vinden.

Voorts verdienen velen de kost met het maken van kadjang

van nipa-bladeren of het splijten van sirappen van ijzerhout;

het eerste is het werk van Maleijers langs de kust, het tweede

van Dajah's in de bovenlanden. Op de hoofdplaats zoeken

sommigen een bestaan als koelies, waardoor zij een' halven gul-

den daags verdienen, of met het kappen van brandhout, of zij

houden tamhangan praauwen. Deze laatsten zijn meest slaven,

die zelven den kost moeten zoeken en dagelijks eene zekere

som aan hunnen heer moeten uitkeeren (gewoonlijk 30 duiten).

De Dajah's houden zich gewoonlijk bij uitsluiting met den

landbouw bezig en alleen te Sintang vindt men velen hunner,

die kadjang -matten, vaatwerk, sirappen, gespleten rottan,

touw , enz. verkoopen of koeli-diensten doen.

De Maleische vrouwen weven katoenen en zijden kleedjes.

k
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De Dajahsclie vrouwen aan de ICaloengouw en de Boven-

Kapoeas maken ook grove kleedjes van hetzelfde fatsoen en

dezelfde patronen als die van de Baiang loepar , welke eenen

grooten naam hebben in de bovenlanden. Aan de Sekajam

zijn het alleen de vrouwen van de kampong Kamoeng, die zich

op het weven toeleggen.

f. Handel. Pontianak en Soekadana zijn vrijhavens , maar

de toegang tot de overige plaatsen op de westkust is gesloten

voor andere dan Nederlandsch-Indische vaartuigen, welke daar-

enboven eene vergunning moeten hebben van de plaatselijke

autoriteiten op de westkust. De overige bepahngen betrekke-

lijk den handel zullen hier achter hare plaats vinden.

De binnenlandsche handel te Pontianak wordt gedreven:

1°. Over zee; met Peniti , Soengei Poeron, Paniraman

,

Soengei PinjoCy Soengei Doeri, Soengei Raj'a en Sinkawang

,

welke plaatsen alleen door Chinezen bewoond zijn, hetgeen te

weeg brengt , dat ook de handel grootendeels in handen van

Chinezen is; voorts mti Sambas, Mampauwa, Soengei Iteh, Tan-

dj'ong Saleh , Koeboe , Simpang , Soekadana en Mattan , door

Boeginezen, Maleijers en eenige weinige Chinezen.

2°. Langs de Kapoeas en hare zijtakken met de bovenlan-

den, namelijk met den Chineschen staat Mandor , door Chine-

zen , en met Landak , Tajan , Meliouw , Sangouw , Sekadouw

en Sintang, door Boeginezen , Maleijers en Chinezen. De han-

delaren van Pontianak gaan zelden hooger dan Sintang.

De handel langs de Kapoeas is door de menigvuldige kleine

vorstjes langs die rivier aan vele moeijelijkheden onderworpen.

Vroeger moesten de Pontianaksche vaartuigen, welke de rivier

opgaan , te Sangouw ƒ 60 , te Sekadouio f 50 en te Sepouio

f 25 betalen. Volgens de in 1847 gesloten overeenkomsten

betalen zij thans alleen te Sangouw f 30. De vorsten vorde-

ren geschenken van klappers en andere kleinigheden , en het-

geen het drukkendste is, zij verlangen, dat de handelaren hunne

waren het eerst aan hen te koop bieden. Zij nemen dan het-

geen hun aanstaat, betalen niet of slechts gedeeltelijk en be-

boeten hem die zijn geld komt invorderen , of die door de on-



622

dervinding geleerd, weigert hun krediet te geven.

De handel met de Dajah's is daarenboven geheel of gedeel-

telijk een monopolie der vorsten (52). In het algemeen kan

men den binnenlandschen handel beschouwen als in drie ver-

schillende handen :

1. De waren, welke over zee te Pontianak worden aange-

bragt , worden van hier langs de Eapoeas naar de hoofdplaat-

sen der onderscheidene rijkjes in de bovenlanden vervoerd en

daar aan de vorsten en kooplieden verkocht of verruild tegen

de voortbrengselen van het binnenland, welke weder naar i'on-

tianak afgevoerd worden. Deze handel is, op één oftweebin-

nenlandsche kooplieden na , geheel in handen van Boeginezen

en Chinezen, die te Pontianak te huis behooren , maar dikwijls

ook vrouwen hebben in de bovenlanden, door welke huwelij-

ken zij dezelfde voorregten verkrijgen als de ingezetenen der

bovenlandsche rijkjes en minder te lijden hebben van de kne-

velarijen der vorsten.

Van Pontianak worden naar de bovenlanden gebragt: zout

uit het gouvernementspakhuis, Europesche lijnwaden, Chi-

neesch aardewerk, koperdraad en koperwerk (gongs en ta-

lams), zwart linnen, ijzer, tabak, ivoor, kralen, kruid, on-

derscheidene kramerijen , klappers, enz.

Van de bovenlanden worden naar Pojitianak afgevoerd

:

rijst (vooral van de Melawi), rottan, stofgoud, diamanten,

tengkawan- olie, damar, vischkuit (telor biawang) en gedroogde

visch, honig en was, matten, mandewerk, enz. ; garoe, laksa en

ebbenhout komt voornamelijk van den zeekant, niet van boven.

2. De waren van Pontianak aangebragt, als: zout, tabak,

zwart linnen en ijzer , worden door de vorsten aan de Dajah's

geleverd tegen buitensporige prijzen, te voldoen in rijst, teng-

(52) De handel langs. de Kapoeasmag door ieder gedreven Avorden, die

een vergunnings-billet van den sulthan van Pontianak heeft.

De vorsten staan den handel in hun eigen rijk langs de zijtakken der

Kapoeas, alleen aan onderdanen van hun rijk toe.

Somtijds ook houden zij dien geheel aan zich, als bijv. aan de Ka-

toengouvj , waar alleen de pangeran Koening van Sintang mag handelen.
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Onder deze vaartuigen zijn een schip en een schooner, welke

op vracht varen tiisschen Java, Palembang , China , enz. De

overigen worden allen gebruikt in den handel van Pontianak

met Java, Blitong en Singapore. De vreemde vaartuigen,

welke op Pontianak komen handel drijven, zijn meest praauwen

van Soemanap, de eilanden Boengoeran, Tambelan en Serassan

en 2 of 3 Chinesche wangkangs.

In 1843 tot en met 1846 zijn aangekomen en vertrokken de

volgende op de Europesche en ïnlandsche wijze getuigde vaar-

tuigen, daaronder gerekend Pontianaksche en vreemde. Zie

staat A.

Het bedrag van den in- en uitvoer in de laatste vijf jaren

aan koopmansschappen en specie , wordt door nevensgaanden

staat B aangetoond. Daarbij valt op te merken;

dat de guldens, waarin de waarde der koopmansschappen

beteekend is, guldens van 120 duiten zijn;

dat de guldens koper, onder de rubriek specie, in de jaren

18i3, 44 en 45 zijn guldens van 100 duiten, en in 1846 en 1847

van 120 duiten;

dat onder het in- en uitgevoerd zilver geen andere munt

begrepen is, dan spaansche matten, welke berekend zijn tegen

2 gulden 35 centen het stuk (54).

(54) Aan de Kapoeas zijn de koperen duiten zeer gewild. Bij betalin-

gen doet de spaansche mat 420 zulke duiten of ,'3i gulden recepis, doch de

wisselaar geeft er uaauwelijks f 3 voor.

De munt, waarbij overal gerekend wordt, is de reaal van twee gulden of

240 duiten ; deze wordt verdeeld in 4 soekoe, en deze weder in twee

stalt. Guldens van 100 duiten zijn niet bekend.

De algemeen gebruikte leagtemaat is de vadem, doch deze is gewoonlijk

slechts 5 a 5-1- voet.

Voor inhoudsmaat is de gantang, die echter in grootte verschilt, zoodat

zij naar boven kleiner wordt; 130 gantangs van Sintang zijn gelijk 100 te

Fontianah, Eijst wordt altijd gerekend bij de 100 gantang; de waarde daar-

van is te Sintang f 12| of, zooals daar gezegd wordt, 6 reaal en een soekoe.

Op de vraag hoeveel is dit of dat waard? wordt meestal niet geant-

woord, zoo veel geld, maar zooveel gantangs ("rijst).
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Hl. liegering,

§ y. Regeringsvorm en regenten. Van Pontianak tot Boenoet

regeren thans Maleisclie vorsten, liet is niet veel langer dan 3;J0 of

400 jaren geleden, dat zij nog Dajah's waren, even als de bevolking.

Sommigen der bovenlandsche radjah's zijn verwanten van de

vorsten van Sockadana of Mattun, die zich reeds vroeg ver-

scheidene van de vrije Dajahsche staatjes aan de Kapoeas schat-

pligtig schijnen te hebben gemaakt en die leden van hun gezin

uitzonden om de schatting te heffen.

Deze hebben zich allengs onafhankelijk gemaakt en eigen

rijkjes gesticht. Zoodanig is de oorsprong van Tujan en Meliouw

en ook onder de overige rijkjes zijn er, w^elke door huwelijken

aan Matlan verbonden of die door Mattan onderworpen zija

geweest en zich later met dit rijk vermaagschapt hebben, zoo-

als Lanclak, Sangouw, Sintang , enz. alle welke staten bij het

verval van het Mattansche rijk zich weder geheel aan diens

opperheerschappij hebben onttrokken. Andere bovenlandsche

vorsten, zooals van Sah'mbomo en Boenoet zijn Dajahsche hoof-

den, die eerst in veel lateren tijd den islam aangenomen hebben.

De regeringsvorm in alle deze rijkjes is eenigzins verschillend.

Over dien te Pontianak is breedvoerig gesproken in het rapport

van den kommissaris inspekteur aan het gouvernement van den

22 Julij 1845 No. 166.

De sulthan raadpleegt met den rijksbestierder en soms met

de oudsten en aanzienlijksten. Hij is echter geenszins gehou-

den hunnen raad op te volgen. In de verschillende kampongs

is het bestuur aan hoofden opgedragen , die regtstreeks door

den sulthan worden aangesteld, zonder door de bevolking ge-

kozen te zijn. Deze volkomen absolute vorm is een gevolg van

den stand van zaken bij de stichting van Pontianak in 1795.

Er was hier geene oorspronkelijke bevolking , geen orang ne-

gri , zooals de Maleijers zeggen.

Gewigt is bij veleu niet bekend. De eenheid is de katti; deze wordt

verdeeld in achtsten. De pikol is 100 katti's en voor pvaanwenmaat is de

kojang op 40 pikols gesteld.
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De tegenwoordige bevolking bestaat geheel uit de volgelin-

gen en slaven der vorsten of uit vreemden, die zich hier heb-

ben nedergezet.

De Chinezen staan onder kapiteins, welke door het gouver-

nement worden aangesteld.

Te Sekadouiö heeft de tegenwoordige sulthan zich ook eene

onbepaalde magt toegeëigend , maar in de overige rijkjes

zijn de vorsten allen meer of min gebonden aan den raad

van hunne mantries, gewoonlijk 4 of 5 in getal en van de oud-

ste en aanzienlijkste ingezetenen der hoofdplaats.

Voor alle, zelfs voor de minst belangrijke zaken worden raads-

vergaderingen belegd, welke in de bovenlanden a?^m geheeten

worden en waarin de gevoelens dikwijls zeer verschillen, zoo-

dat men eerst na verscheidene dagen tot eene beslissing komt.

De mohammedaansche radja's voeren gewoonlijk den titel

van panembahan of pangeran. Eene opgave der vorsten langs

de Kapoeas volgt hier onder;

Pontianak, Sulthan Osman Bm Abdul Rachman Alkadri.

Koehoe, Toean Sjarif Ismael Bin Abdul Rachman Eidroes.

Landak, Panembahan Nog niet aangesteld.

Tajan, id. Mangkoe Negara Soekia Kasoema.

Meliomo, Pang. adipati Zonder verderen naam.

Sangouw, Panembahan Mohamad Kesoema Negara.

Sekadouw, Sulthan Anoem Mohamad Kamarsedien.

Sepouw , Pangeran Laksamana, zonder verderen naam.

Blitang , id. id. Osman Kasoema di Laga.

Sintang , Pang. depati Mohamad Djamaloedien.

Pinoh , Depati Onbekend.

Süat , Pang. Anoem Mangkoe Negara.

Soehaid , id. Soemad Laga Khahar Mangkok Negara.

Salimboiiw, Pangeran Mohamad Soeria Negara.

Piassa , Kiai

Djongkong, Raden Natta.

Boenoet , Panembahan Adi Soeta di Wangsa (55).

(55) Nu en dan was het moeijelijk te weten, wie eigenlijk regeert
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In den regel worden do vorslon door de Ijcvolking gekozen en

wordt deze keus door het gouvernement bekraclitigd. De Dojali'.s

hebben hun eigen bestuur. Klkc kampong heeft een hoofd,

hetwelk in Tajan en JMcUouh) demang wordt gcheelcn en dat

twee pesirahs onder zich liccft. Op andere plaatsen hebben

deze hoofden geen' naam, waardoor him ambt bcteekend wordt;

maar zijn zij alleen onder hunne eeretitcis bekend: zoo als lanfj,

matjan, mafjcmg Icijang , maljang pintoe , singa , singa moeda,

lajang moeda, enz. De ondergeschikte hoofden voeren dan ge-

woonlijk den titel van patili. De Dajahsche hoofden worden

door de bevolking der kampongs gekozen. Er is geen inter-

mediair tusschen hen en de vorst, want hoewel er een zeer

naauwe band bestaat tusschen de kampongs , welke tot eene

familie of een distrikt behooren , zoo heeft zoodanige familie

toch geen gemeenschappelijk hoofd.

In de bovenlanden-, waar men vrije Dajah's vindt , is elk

kampongshoofd een onafhankelijk vorst , en maakt ook elke

kampong een onafhankelijk staatje uit. Dagelijksche zaken en

huishoudelijke geschillen worden door de Dajahsche hoofden

afgedaan. Alleen zaken van groot gewigt , zooals geschillen

tusschen twee stammen enz. worden aan de beslissing der Ma-

leische vorsten onderworpen. Overigens bestaan er niet dik-

wijls geschillen onder de Dajah's en zijn de misdrijven onder

hen zeer zeldzaam.

Bij de Maleische bevolking worden alle geschillen door de

kampongshoofden of den vorst beslecht. Alle overtredingen

worden ook door den vorst gestraft. Inlandsche reglbanken

bestaan niet.

§ 2. Wetten en instellingen. De bevolking bestaat uit vrijen.

Zoo was te Slntang een pangeran Dipati en pangeran Rato. Elk sprak

alleen oyer den laatste , hoewel de eerste als regerend vorst bekend is. Ein-

delijk hoorde ik, dat hij dit werkelijk was, doch dat de pangeran Rato, als

meer bemind en krachtiger, het bestuur in handen had. Te S//a^ waren drie

prinsen, die zich regerend noemden. Hij, dien ik bij onderzoek bevond de

regthebbende te zijn, was in eenen ellendigen toestand.
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slaven en pandelingen. Slaven zijn of in vroegere jaren van

Soembmoa, Endeh, Boegis, enz. aangevoerd of uit slaven gebo-

ren of Dajah's die tot den slavenstand vervallen zijn. De Da-

jah's worden (volgens hun eigen adat) 's vorsten slaven wan-

neer zij in den oorlog gevangen genomen worden, of wanneer

zij bloedschande begaan hebben, of zich schuldig gemaakt heb-

ben aan tooverij, of wanneer zij in drie jaren geene inkomsten

aan den vorst hebben opgebragt. Buitendien worden vele Da-

jah's zonder wettige redenen en alleen onder voorwendsel dat

zij schulden hebben, door den vorst opgeligt en verkocht. Vol-

gens de Arabische wet geldt even als bij ons de regel partus

ventrem sequitur, maar in de bovenlanden worden ook de

kinderen van vrije vrouwen, wanneer de vader slaaf is, slaven.

Volgens de mohammedaansche wet kan elke slaaf zich vrij

koopen door den koopprijs terug te betalen, maar in de bo-

venlanden wordt dit zelden toegestaan. Slaven, In huis van

hunnen meester geboren {anak mas), kunnen zich volgens het

gebruik vrij koopen voor 60 reaal 6 soekoe of f 123.

Pandelingen zijn dezulken, die eene schuld hebben aangegaan,

van welken de interest niet in geld, maar in arbeid wordt vol-

daan [oetan badan, zeggen de Maleijers).

De schuldenaar wordt geen pandeling dan met zijn goed-

vinden en door overeenkomst met den schuldeischer. Gewone

koop- of speelschulden foetang wang) maken den schuldenaar

niet tot pandeUng. De pandeling kan in den regel zijne schul-

den betalen , wanneer hij wil. De schuldeischer daarentegen

kan de voldoening der schuld niet vorderen.

De vrouw en kinderen van den pandeling zijn gewoonlijk

borg voor de schuld en komen, na den dood van den pande-

ling , in diens plaats. De pandeling is gehouden voor den

schuldeischer te werken zoo dikwijls deze dit in billijkheid

vorderen kan , bijv. als roeijer bij reizen , bij het bouwen van

een huis als koeli , bij feesten , enz. De schuldeischer moet

gedurende dien tijd in zijn voedsel voorzien en hem sirih en tabak

geven, maar het werk komt niet in mindering van de schuld.

Heeft de pandeling geen werk bij den schuldeischer, dan doet
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hij wat hij verkiest. Hij mag zich cfhfor zonder verlof niet

van de plaats verwijderen.

Aan de strandplaalscn is de toestand van den pandeling veel

beter dan in de bovenlanden, waar de bestaande gebruiken niol

anders in acht genomen worden , dan voor zoover zij in het

voordeel zijn van den schuldeischer. De pandclingen zijn daar

genoegzaam gelijk aan slaven.

Vrije lieden hebben allen dezelfde burgelijke regtcn ; wat

de politieke regten aangaat, wordt onderscheid gemaakt tus-

schen de oude ingezetenen {orang ncyri) en de van elders aan-

gekomen inwoners [orang menoempang). In Sangouw hebben

de oude ingezetenen zelfs eenige Dajahsche kampongs onder

zich. De Dajah's aan de Moeara Kamajan bijv. bchooren aan

den Iman te Sangouw.

De adel is zeer talrijk en voert gewoonlijk de titels van

kiai en raden; hij heeft geene of althans geene noemenswaar-

dige voorregten.

De mannelijke leden van de vorstelijke familie worden, zoo

zij geen pangeran zijn, iii Taj'an, Landak en MeUouic, gocsli; in

de bovenlanden adei en abang; te PonU'anak, oewan genoemd;

de vrouwen in Landak, Tajan en Mdiouio, oetin; in de boven-

landen, dajang en te Pontianak, oewan, even als de mannen.

Omtrent het huwelijk geldt bij de Maleische bevolking de

mohammedaansche wet. Alleen Sintang maakt hierop eene

uitzondering in zoover, dat de vorsten aldaar verboden hebben,

dat een man meer dan eene echte vrouw trouwe, welk voor-

regt wordt beschouwd alleen aan de vorsten toe te komen.

De Dajah's trouwen slechts één vrouw, zelden trouwen zij

er twee in navolging der Maleijers. Bij de Maleijers neemt de

man zijnen intrek in het huis van den schoonvader. Dit heeft

eveneens bij de Dajah's plaats , maar daaromtrent bestaan vele

uitzonderingen.

Bij de Maleijers betaalt de man aan den vader der bruid

eene soort van onderpand (antar tanda) in geld en kostbaar-

heden, geëvenredigd aan rang en vermogen, maar zelden zeer

hoog en betaalbaar in goederen, welke ver boven de waarde
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getakseerd worden. Gaat het huwelijk niet door, omdat de vrouw

zich bezint, dan krijgt de man de tanda terug; wenscht hij

zelf daarentegen zich terug te trekken, dan verliest hij de tanda,

welke aan de ouders der bruid blijft. De Dajah's betalen zel-

den antaran of bruidschat.

Echtscheidingen zijn bij de Dajah's even als bij de Maleijers

toegestaan en beide de gescheidene echtgenooten kunnen her-

trouwen.

Zijn er kinderen vóór de echtscheiding verwekt, dan vol-

gen de mannelijke de moeder, de vrouwelijke den vader. Is

er maar één kind , dan volgt dit de moeder.

Erfenissen worden bij de Dajah's gelijkelijk onder de kin-

deren en de overgeblevene echtgenooten of de naaste bloed-

verwanten verdeeld. Bij de Maleijers geschiedt de verdeeHng

volgens de mohammedaansche wet. Te Sintang en hooger op

bestaan hieromtrent afwijkingen. Zoo kunnen daar de erfstukken

(poesakaj niet door de schuldeischers worden in beslag geno-

men, maar moeten deze aan den erfgenaam komen, al zijn de

schulden niet afbetaald. Zoo ook erven de aangenomen kin-

deren aldaar boven de eigen kinderen.

Eigendom van grond is niet zeer bepaald en niet algemeen.

De erven op de hoofdplaatsen zijn de volle eigendom der be-

zitters, die daarvan een bewijs van den vorst ontvangen.

Voor ladangs in de bosschen of langs de rivier door Ma-

leijers aangelegd, worden geen eigendomsbewijzen afgegeven.

De landbouwer blijft echter een zeker regt behouden op den

grond, dien hij heeft gezuiverd van struiken en hoog hout en

de vruchtboomen, welke hij geplant heeft, blijven zijn' eigen-

dom , ook nadat hij verhuisd is en den grond verlaten heeft.

Bij de Dajah's heeft elke stam een zeker distrikt in eigendom.

Vreemden mogen zich aldaar niet vestigen of moeten betalen.

Elke kampong heeft ook zijne eigene bepaalde gronden. Of

er individueel eigendom bij hen bestaat, heb ik niet te weten

kunnen komen. ïe Sangoino beweerde men van ja, maar de

zaak is niet duidelijk.

Alle misdrijven (moord niet uitgezonderd, tenzij de moorde-
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naar van veel pcringeren stand is dan de vermoorde) worden

met boete gestraft. In de meeste gevallen echter en wanneer

het niet een der vorsten of aanzienlijken aangaat, bhjvcn de

misdadigen ongemoeid en geeft men zich niet de moeite iien

op te zoeken , vooral wanneer zij arm zijn en er niets van

hen is te halen.

Aan gegoede personen , vooral vreemde kooplieden , worden

daarentegen zware boeten opgelegd, zoodra maar geringe re-

denen daartoe kunnen gevonden worden , b. v. wanneer zij ge-

weigerd hebben aan den vorst iets Ie verkoopen , of wanneer

iemand van hun volk zich onbehoorlijk gedragen heeft, of ook

zonder eenige reden , alleen omdat de vorst geld noodig heeft

Onderwerpt men zich niet goedschiks aan deze knevelarijen

dan heeft men te vreezen 's nachts doorschoten of doorstoken

te worden, zonder dat de dader ooit zal bekend worden en

zonder dat men zich daarover zal kunnen beklagen bij den vorst.

Bij de Maleijers is alles willekeur. Bij de Dajah's bestaat

eene soort van godsgerigten. Wie van tooverij beschuldigd wordt

laat zich de vingers van beide handen aan elkander binden,

zoodat zij als een mandje uiteen staan; daarin worden zeven

sirih-bladen gelegd en in het midden gedurende weinige oogen-

blikken een klein gloeijend aambeeld geplaatst. Wie dit zonder

zich te branden kan uithouden , is onschuldig. Bij diefstallen

laten zij de hanen van den aanklager en den beschuldigde te za-

men vechten, en de uitslag van het gevecht bewijst de schuld of

onschuld. Ook gebeurt het , dat men beide partijen laat on-

derduiken, of dat men den beschuldigde een stuk ijzer uit ko-

kend water doet halen. In civiele zaken krijgt gewoonlijk die-

gene gelijk , die het meeste praats heeft , zonder dat op de

kracht der argumenten veel acht geslagen wordt. Regters zijn

de oudsten en hoofden der kampongs. De adats aan welke

zij zich te houden hebben, zijn door den omgang met Maleijers

en door de verdrukking waarin zij verkeeren
, gedeeltelijk ver-

anderd en verloren. Zij zouden alleen bij de nog onafhanke-

lijke stammen in haar geheel terug te vinden zijn en aldaar

moeten worden opgespoord.
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§ 3. Inkomsten der vorsten. De sulthan van Pontianak heeft

van het gouvernement een traktement van f 3250 , de toean

Koeboe van f 73 in de maand. De overige Daleische vorsten

langs de Kapoeas hebben geene vaste inkomsten, maar vinden

hun bestaan in de opbrengsten der Dajah's {hassü) , uit den

gedwongen handel, welke met hen gedreven wordt [serah], uit

de opbrengsten der Chinesche goudmijnen en uit den gedwon-

gen handel in goud met de Chinezen. Voorts moeten de Ma-

leijers , die in den regel niets opbrengen, eenige diensten ver-

rigten en hebben de vorsten buitendien hunne eigene rijstvelden.

In Tajan betalen de Dajah's van de Batang Tarang aan hassü

een reaal of twee guldens in het jaar.

Dit bedrag kan worden voldaan in katjang en suiker, pen-

gajouw's, enz. Met de overige Dajah's bestaat de gedwongen

handel of serah. De vorst levert hun ijzer, de 1 Vg katti

voor 20 gantangs rijst, en zout de gantang voor 10 gantangs

rijst , voorts tabak en zwart linnen voor den dubbelen inkoops-

prijs. Huisgezinnen waar geen man is, betalen niet. De ^e-

rah voldaan zijnde, kunnen de Dajah's met iedereen handel

drijven. Bij feesten en andere groote gelegenheden, moeten

zij kippen en andere benoodigdheden leveren , elke deur voor

de waarde van ongeveer f \. De Chinesche mijnen in Tajan

betalen Va thail elk. De panembahan heeft voorts ladangs

aan de Batang Taran en te Bajang. De Dajah's moeten het

hout kappen en branden en de padi zaaijen (noegal). Het

zuiveren van onkruid en het snijden der padi geschiedt door

het volk van den panembahan. Tajan is de plaats, waar

de Dajah's het minst op te brengen hebben. Het meest wor-

den zij gekneveld door de vorsten van Sinfang. Aldaar wordt

geen bepaalde hassü opgebragt, maar bestaat overal de serah;

elke deur ontvangt een ikat of 10 katti's ijzer tegen 50 gan-

tangs rijst de katti, Vg stuk zwart katoen tegen 32 reaal [y^

te betalen in gelden , de rest in goederen) en één katti tabak

tegen 20 gantangs rijst. De persoon, belast met de invordering,

krijgt van elke deur 5 gantangs. In plaats van rijst kan ge-

deeltelijk ook betaald worden met sampans
,
pen^iajouw's, enz.



633

Behalve de serah heeft men de levering van zout aan de Da-

jah's, die voor één kop zout (ongeveer V-2 batok ) 5 gantangs

rijst betalen ; dit heet pragei. Bij feesten en buitengewone

gelegenheden
, geboorten, besnijdenissen, huwelijken, sterfge-

vallen der vorsten, enz. moeten bovendien door de Dajah's

eenige kippen, kleederen , rijstblokken , slijpsteenen , enz. en

ook eenig geld worden opgebragt. Dit geschiedt ten minste

eens in het jaar en wordt pocpoel genoemd. De pangeran

ratoe, depati Anoiïm Sokma en KoEivrNG van Sintang hebben al-

len regt om de serah in te vorderen, zoodat de Dajah's nooit

iets overhouden en een jaar gebrek lijden. De inkomsten der

vorsten van Sintang van de goudmijnen , zoowel aan hassit

als aan serah zijn boven (II § c) reeds opgegeven ; sommigen

hunner hebben ook ladangs en de pangeran Koening of liever

diens zoon, raden Soeria, wordt gezegd vrij goede zaken te

maken met den handel met Saraioak.

De inkomsten der vorsten in de overige staatjes zijn van

denzelfden aard. Het eenige onderscheid bestaat daarin , dat

de een meer dan de ander zijne Dajah's uitzuigt. De Maleijers

betalen in het algemeen , zooals reeds gezegd is . niets aan

den vorst. Zij brengen hem bij voorkomende gelegenheden

eenige kleine geschenken en volgens het gebruik moet de be-

volking van de hoofdnegorij den vorst eene woning bouwen.

Aan dit gebruik hebben zij zich in de laatste jaren onttrokken

en het is daarom, dat de panumbahan van Sangouw en de

vorsten van Sintang nog geene behoorlijke woning, maar

slechts eene balei hebben.

Volgens de thans in onbruik geraakte kontrakten , moesten

de opbrengst der pachten en andere inkomsten in de boven

-

landsche staatjes, tusschen de vorsten en het gouvernement

gedeeld worden.

§ 4. TVy'^e van oorlog voeren. Geregelde oorlogen tusschen

de vorsten onderling, worden slechts zeer zelden gevoerd. Zoodra

er echter het een of ander gebeurt, dat aanleiding zou kunnen

geven tot vijandelijkheden tusschen twee rijkjes , woorden van

beide zijden toebereidselen tot verdediging en aanval gemaakt,

1!. 41.
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maar gewoonlijk zonder dat het tot dadelijklieden komt (56).

De meeste hoofdplaatsen zijn met eene ijzerhouten palissade-

ring omgeven en wanneer zij in de monding van eene der zij-

takken van de Kapoeas hggen , is gewoonlijk de rivier met

boomstammen afgesloten, bijv. te Sekadouw, Soehaid en Sali'm-

bouw. Op laatstgemelde plaats, waar men eenen aanval van

Sekadouw vreesde, had de pangeran Mooamad eene soort van

drijvend kasteel van ligte boomstammen met schietgaten doen

maken, hetwelk bestemd was om den ingang der rivier te

verdedigen.

In den oorlog moeten Maleijers en Dajah's den vorst bij-

staan met manschappen, die in hun eigen onderhoud voorzien

en ook zich zelven wapenen. Alleen vuurwapenen , kruid en

kogels worden gedeeltelijk door den vorst verstrekt ; de toe-

bereidselen en onderhandelingen duren somtijds 2 en 3 jaren.

De oorlog is zelden zeer bloedig, maar duurt lang en eindigt

dikwijls zonder dat eene der partijen beslissende voordeden be-

haald heeft. Het grootste nadeel bestaat daarin, dat de be-

volking zich gedurende dien tijd niet op den landbouw kan

toeleggen, waardoor dikwijls gebrek ontstaat.

De kleine Dajahsche strooptogten of het zoogenaamde kop-

pensnellen fngojoe of zooals de Maleiijers zeggen mengajouwj,

hebben verschillende oorzaken; gewoonlijk geschiedt het ter be-

slechting van eenen twist tusschen twee stammen , welke op

geene andere wijze is uitgemaakt kunnen worden.

(.56) De staatjes Sekadouw en Sepomo waren nu in oorlog. Er was door

die van Sekadouw eene b enting opgerigt bij Soengei Ajahi waar 50 Maleijers

met vronwen en kinderan in bezetting lagen. De negorij was versterkt en zij

durfden zich niet naar boven begeven. De vorst van Sepouw van zijnen kant

had de negorij aan de Kapoeas zoo overhaast verlaten , dat alles in de

huizen achtergebleven was, en had zich één dagreis de rivier Sepouw op

versterkt. Men zou denken, dat hier werkelijk pas een aanval gedaan,

was of spoedig geschieden zou. Och, neen, het was al twee jaar in dien

toestand, en er was nog niets uitgevoerd dan praten, en uitzenden van

Dajah's om koppen te snellen. Die van Sekadouw hadden daarbij in 3 jaren

18 koppen verloren.
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Heeft de eene stam een of meer mensclien van den anderen

gedood, dan wordt het eenigen tijd later gewroken en er is

geen einde aan het moorden. Zoo gaan bijv. de Dajah Riboen

(Sangouio) sedert circa 100 jaren bij die van Pengoeivan (Ta-

jan) koppensnellen. De Dajah's van Tajan , de eenigsten , die

van geen koppensnellen weten , wreken zich door van tijd tot

tijd in groot aantal tegen de Dajah Riboen op te trekken en

hunne kampongs te verbranden.

Dikwijls ook worden de Dajah's door de vorsten zelven aan-

gezet tot het mengajouw , omdat bij velen van die , slechts in

naam tot den islam bekeerde hoofden, nog de gewoonte bestaat,

dat bij sterfgevallen en ook bij Imwelijken eenige koppen ge-

sneld moeten worden (halioe).

Ook worden op aandrijven en somtijds onder aanvoering

der vorsten grootere strooptogten, voornamelijk tegen de vrije

Dajah's ondernomen om slaven en buit te maken. Zoo klaag-

den bijv. de Dajah Katoengouw dat de pangeran Koening hen

dikwijls uitzond om in de Melawi en elders te gaan mengajouw,

zonder dat zij er eenig ander voordeel bij hadden, dan dat zij

de afgeslagene koppen mede mogten nemen , terwijl de pan-

geran zich de gevangenen, de buitgemaakte iampajans en het

koperwerk toeeigende (57).

De Dajah's gaan met 3, 4 tot 10, en bij groote togten, soms

met 100 personen uit. Zij gebruiken daarbij alle mogelijke

voorzorgen om door den vijand onbemerkt en onbekend te

blijven en keeren eenen anderen weg terug dan dien zij geko-

men zijn, terwijl zij het vervolgen moeijelijk maken door ach-

ter zich randjoé's te planten.

De vorsten trekken zich de moorden, door vreemde Dajah's

(57) Terwijlikte Sintang v,'as, kwamen de Dajali Seberoeang van eenen togt

terug, die door hen met 1600 man naar do Boven-Kajan ondernomen was op

last van de vorsten van Sintang. Zij hadden 8 Dajah's van die plaats ge-

dood , doch slechts twee der koppen kunnen magtig worden. Zij zelve

hadden 7 dooden gehad. De aanvoerder, genaamd Matjan Tamlaga, had

zelf de koppen gesneld, en was daarvoor door den pangeran Eato met poe-

loet bestrooid, eene soort van eerbewijzing of belooning.
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aan hunne onderhoongen gepleegd, gewoonlijk aan en verlan-

gen de uitlevering dor schuldigen ofeene boete, te voldoen in

tampajans of andere Dajahsche kostbaarheden.

Het zou niet moeijelijk vallen, om binnen weinige jaren een

einde aan dezen ergerlijken stand van zaken te maken. De

Dajah's, die zich uit eigen bev^'eging aan het mm^/a/ozaü schul-

dig maken, zou men tot eenige jaren kettingarbeid te Pontia-

nak moeten veroordeelen en aan de vorsten, die hen tot moor-

den aanzetten , eene boete moeten worden opgelegd.

Bij het sluiten van vrede tusschen de onderscheidene vorst-

jes moesten vroeger, volgens oad Dajahsch gebruik, door elke

partij een slaaf geleverd worden , die door de verzamelde

menigte als een zoenoffer werd gedood [djaum). Dit is in

het verleden jaar afgeschaft en aangenomen , dat in het vervolg,

in plaats van menschen, karbouwen zullen worden geleverd en

gedood.



SCHEIKUNDIG ONDERZOEK
VAN

EENIGE OP JAVA VOORKOMENDE MINERALE V^ATEREN.

DOOR

P. J. M A I IS R;

( Vervolg van bladz. 302 , Jaarg. II ).

> Minerale bron Tjipabla , in de residentie Krawang.

Omtrent deze bron vindt men in het Natuur- en Genees-

kundig Archief voor I^. ï. Jaargang ÏII bladz. 450 het vol-

gende vermeld.

„ Deze bron ligt in het koffij-etablissement Tjattar , aan de

„ noordzijde van den Tankoeban Prahoe ter hoogte van 3i4o

„ Engelsche voeten (Hassk.) en 5 palen ten oosten van de

„ hoofdnegorij Segala herang. Zij komt met eenen sterken

„ stroom uit drie gaten eener rots te voorschijn. De moeije-

„ lijkheid om deze rots te bereiken , maakt dat het water van

„ geen gebruik is ; het loopt in het riviertje Tjipabla geheel

„ weg."

Den 23sten Oktober I8S0 bezocht ik deze bron in gezelschap

der heeren IJleeker , Van Meverden en Van den Boogaard»

Zij ligt omtrent 120 voeten lager dan Tjattar, ongeveer een

paal noordoostelijk van genoemd etablissement. In groote

hoeveelheid komt daar uit drie openingen eener rots het wa-

ter te voorschijn. Zoowel de openingen als de bedding der

bron zijn met uit het mineraie water afgezonderde bestand-

n. 42.
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deelen , met zwavel gemengd , omkorst. Omgeven van boom-

varens , melastomaceën , glaga , kitjembang aroij en andere

gewassen , is hare ligging niet onbevallig.

Het mineraalwater is helder , reukeloos , van flaauw zum'-

achtig zamentrekkenden smaak , 30*^ C. temperatum' en 1,00197

soortelijk gewigt bij 27,5° C. Reaktie zuur. In eene retort

gekookt en de dampen door barietwater geleid, vormde zich

koolzure barictaarde, terwijl de inhoud in de retort een' eenig-

zins troebelachtigen tint kreeg.

In een platinaschoteltje verwarmd, ontwikkelt het water

eene nog al aanmerkelijke hoeveelheid gasblaasjes ; op de op-

pervlakte kwamen eenige schubben te voorschijn , die gedu-

rende de uitdamping zich vermeerderden. ïot droogwordens

toe uitgedampt, bleef een geelachtig wit zout achter, dat bij

gloeijing zaren damp uitstiet, vervolgens graauw van kleur

werd en in schubachtige blaadjes van den bodem van het

schoteltje afsprong. Na volkomene gloeijing was het zout wit

van kleur en bestond, onder de loupe gezien
, grootendeels uit

een netwerk van fijne naaldvormige kristallen. Met zoutzuur

behandeld, loste het zich op eenige kiezelaarde na volkomen

op.

Gekookt en gefiltreerd water vormde met salpeterzuur zil-

veroxyde , chloorzilver ; met chloorbaryum , zwavelzure ba-

rietaarde. Met gipsoplossing bleef het helder. Zamengedrongen

zijnde en met amylumpap en chloorwater behandeld , bleef

het helder. Door chloorammonium en ammonia werd een

witachtig ,
gedroogd geelachtig, praecipitaat gevormd, uit ijzer-

oxydehydraat en aluinaardehydraat bestaande. In het filtraat

van dit praecipitaat herkende men voorts kalkaarde en een

weinig bitteraarde.

Op de gewone reeds meermalen vermelde wijze werden

potassa en soda opgespoord ; eenig water met potassa oplos-

sing behandeld en een glazen staafje met zoutzuur er over

gehouden, ontwikkelden zich eenige witte dampen.

Water met cyaanijzerpotassium behandeld , ontstond eerst

eene ligt blaauwachtig witte kleur; vervolgens werd een ge-
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ring piaccipitaat van dezeKde kleur gevormd , dat , inct de

lucht in aanraking komende , ecne fraaijc blaauwc kleur aan-

nam. Cyaniedijzerpotassium bragt dadelijk eene groenachtig

blaauwe kleur daarin te weeg (veel intensiever dan in boven-

vermelde proef) en vormde na korten tijd een blaauw prae-

cipitaat. Water, vooraf rriet chloorvvater behandeld , werd

door cyaniedijzerpotassium bruinachtig gekleurd , terwijl het

door cyaanijzerpolassium blaauwachtig groen werd, en na kor-

ten tijd een blaauw praecipitaat afscheidde. Het ijzer is

dus als ijzerprotoxyde in het water aanwezig.

Eenige proeven
,

genomen ter opsporing van phosphorzuur

of van lithia deden daarvan niets waarnemen.

Het water bevat Koolzuur, Zwavelzuur , Chlorium, Kiezel-

aarde, Potassa , Soda, Aluinaarde, Kalkaarde, Bitteraarde ,

Ijzerprotoxyde, Organische zelfstandigheden en sporen van

Ammonia.

Kwantitatieve analyse.

1. Bepaling van het Zwavelzuur.

130,528 grm. Avater gaven zwavelzure barietaarde , bij 100"

C. gedroogd 0,159 grm. wegende.

100 grm. water 0,121813 grm., waarin 0,0il855 grm.

Zivavelzuur.

2. Bepaling van het Chlorium.

130,528 grm. water gaven bij 100° C. gedroogd chloorzil-

ver wegende 0,256 grm.

;

100 grm. water 0,19613 grm., waarin 0,0i8483grm. Chlo-

rium,

'S. Bepaling der Kiezelaarde.

130,528 grm. water tot droogwordens toe uitgedampt, het

zout gegloeid, vervolgens met zoutzuur bevattend water behan-

deld, gaven Kiezelaarde, gegloeid 0,0235 grm. wegende.

100 grm. water 0,018004 grm.
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4. Bepaling van het IJzeroxyde.

Het filtraat der kiezelaarde met een weinig salpeterzuur

gekookt, met chloorammonium en ammonia behandeld , het

gewasschcn praecipitaat in zoutzuur opgelost en na koking met

salpeterzuur , met overmaat van potassaoplossing behandeld

,

gaf ijzeroxyde, gewasschen, gedroogd en gegloeid 0,0165 grm.

wegende.

Al de in het water aanwezige ijzerverbindingen, gewogen in

vorm van IJzeroxyde , bedragen dus voor 100 grm. water

0,012641 grm.

5. Bepaling der Aluinaarde.

Het potassafiltraat, in de 4de bepaling verkregen, met ge-

noegzaam chloorammonium gekookt , gaf Aluinaardehydraat

,

na gloeijing 0,034 grm. wegende.

100 grm. water 0,02605 grm.

6. Bepaling der Kalkaarde.

130,528 grm. water op behoorlijk wijze met oxalas am-

moniae behandeld , gaven hij lOO'' C. gedroogde oxalas calcis

0,066 grm. wegende.

100 grm. water 0,05036 grm., waarin 0,019396 grm. Kalk-

aarde.

7. Bepaling der Bitteraarde.

Van 130,528 grm. water verkreeg men op bekende wijze

bij 100° C. gedroogde phosphorzure bitteraarde-ammonia

0,008 grm. wegende.

100 grm. water 0,006129 grm. ; waarin 0,001577 grm.

Bilteraarde,

8. Bepaling der Soda en Potassa.

130,528 grm. water werden gedurende eenigen tijd onder

bijvoeging van het verdampende water gekookt , van het ge-

vormd praecipitaat (A) afgefiltreerd , het fikraat met bariet-
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water , vervolgens met ammonia bevattende koolzure ammonia

oplossing gekookt, gefiltreerd, uitgedampt en gegloeid. Er

bleef eene witte onzijdig reagerende, chlorium bevattende

zoutmassa over. Deze in gedestilleerd water opgelost, gefil-

treerd, het filtraat uitgedampt, gaf 0,02i grm. chlooralkaliën.

Met wijngeest en chloorplatina behandeld , werd chloorpla-

tina-chloorpotassium gevormd bij 100^ C. gedroogd 0,031

grm. wegende , beantwoordende aan

0,0091i8 grm. chloorpolassium ; bij gevolg

0,01452 „ chloorsodium.

0,02'iOO grm.

100 grm. water bevatten dus 0,007263 grm. chloorpotassium

en 0,011125 „ chloorsodium.

te zamen 0,018388 grm.

het eerste zout bevat 0,003 i53 grm. chlorium.

„ laatste „ „ 0,006715 „ „

te zamen 0,010168 „ „

9. Bepaling der Koolzure halkaarde.

Het goed gewasschen praecipitaat (A), in de 8ste bepaling

verkregen , hetwelk geen spoor van zwavelzuur bevatte , in

zoutzuurhoudend water opgelost, met eenig salpeterzuur ge-

kookt , chloorammonium en ammonia bijgevoegd , van het ge-

vormd praecipitaat afgeflltreerd en het filtraat met oxalas am-

moniae behandeld ,
gaf bij 100° C. gedroogde oxalas calcis ,

wegende 0,026 grm.

100 grm. water 0,01992 grm., waarin 0,007641 grm. kalk-

aarde ,
gevende 0,013645 grm. Koolzure kalkaa^'de.

10. Bepaling van het Koolzuur ijzerprotoxyde.

Het in de Ode bepaling vermelde praecipitaat met potassa-

oplossing behandeld, gaf eindelijk 0,0004 grm. gegloeid ijzer-

oxyde.
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100 grm. water 0,000306 grrn. ; beantwoordende aan

0,000444 grm. Koolzuur ijzerprotoxyde.

11. Bepaling der Zicavelzure kalkaarde.

100 grm. water bevatten volgens 6 =: 0,019396 grm. kalk-

aarde; hiervan afgetrokken — 0,007641 grm. kalkaarde, aan

het koolzuur gebonden, blijft 0,011755 grm., gevende met

0,016793 grm. zwavelzuur en 0,007556 grm. water, 0,036104

grm. Zwavelzure kalkaarde (gips).

12. Bepaling der Zwavelzure bitteraarde.

De bitteraarde in 100 grm. water bedraagt volgens 7 s
0,001577 grm.

,
gevende met 0,00306 grm. zwavelzuur

,

0,004637 grm. Zwavelzure bitteraarde.

13. Bepaling der Zwavelzure aluinaarde.

100 grm. water bevatten 0,041855 grm. zwavelzuur. Ge-

bonden aan de kalkaarde is 0,016793 grm.

„ „ bitteraarde „ 0,003060 „

te zamen =; 0,019853 „ ; afgetrokken

van de geheele hoeveelheid, blijft 0,022 grm., gevende met

0,0094 grm. aluinaarde 0,0314 grm. Zwavelzure aluinaarde

(AI.2O3 + 3SO3).

14. Bepaling van het Chloorijzer.

100 grm. water beantwoorden volgens 4 aan 0,012641

grm. ijzeroxyde; afgetrokken hetgeen aan het koolzuurijzer-

protoxyde beantwoordt, blijft 0,01233 grm., beantwoordende

aan 0,019568 grm. Chloorijzer (Fe Cl), bevattende 0,010934

grm. chlorium.

15. Bepaling van het Chlooraluminium.

De geheele hoeveelheid chlorium in 100 grm. water be-

draagt 0,048483 grm.; gebonden aan het potassium en sodium
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is 0,0101Ü8 grm.

aan het ijzer 0,010934 „

tezamen =0,021102 ,,; afgetrokken van de ge-

hcele hoeveelheid chloiium , blijft 0,027381 grm., gevende

met 0,007010 grm. aluminium 0,0344 grm. C/iloorahnninium

(Al 2 Cl 3).

16. Bepaling der Aluinaarde, noch aan het chlorium

noch aan het zwavelzuur gebonden.

De geheele hoeveelheid aluinaarde in 100 grm. water is

0,02605 grm.

Gebonden aan het zwavelzuur is 0,009399 grm.

„ „ chlorium „ 0,007019 „

te zamen =: 0,016418 „; afgetrokken

van de geheele hoeveelheid, blijft 0,00963 grm., welke in

vorm van hydraat door middel van koolzuur in het mine-

raalwater opgelost is.

Residtaat.

100 grm. mineraalwater bevatten grm.

Koolzure kalkaarde . 0,013643

„ Ijzerprotoxyde . 0,000444

Zwavelzure kalkaarde . 0,036104

„ bitteraarde . 0,004638

„ aluinaarde . 0,031402

Chloorpotassium . 0,007263

„ sodium . 0,011125

„ aluminium . 0,0344

„ ijzer (Fe Cl) • • • 0,019368

Aluinaarde . 0,00963

Kiezelaarde . 0,018004

Totaal der vaste beslanddeelen. . . 0,186223

Koolzuurgas . onbepaald.

Koolzure bitteraarde . sporen.

Chloorammonium . id.

Organische zelfstandigheden . id.
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Minerale bron TJipannas in de Residentie Krawang.

In het Natuur- en Geneeskundig Archief voor N. I. Jaarg.

III biadz. 450 is het volgende omtrent deze bron vermeld.

„ Deze heete zwavelbron hgt een halve paal ten oosten van

„ het etablissement Tjattar , ter hoogte van 3325 Èng. voeten

„ (Hassk.) , aan de noordelijke helling van den Tankoeban Pra-

„ hoe op c. c. 8 palen afstands beneden den krater, Kawa Domas

,, geheeten. Uit een groot rotsgat van zeer onregelmatige ge-

„daante'komt het water te voorschijn, loopt vervolgens door

„ een sleuf van 12 voeten lengte en verzamelt zich in eenen

„vijver of kom in dezelfde rots geformeerd, uit welke het

„in onderscheidene beekjes afvloeit; deze laatsten storten

„ zich allen uit in de rivier Tjipabla, welke daardoor ten ge-

„bruike geheel ongeschikt wordt gemaakt. Volgens de inlan-

„ ders kunnen daarin geene visschen in leven blijven, wordt

„het ijzer, daarin geworpen, geheel verteerd en verkrijgt

„ het zilver in de nabijheid eene koperkleur. Het water, het-

,,welk uit de rots in een minuut stroomt, zal circa eenen

,, legger bedragen (volgens informatie het geheele jaar door).

„Het bezit eene ligtblaauwe kleur, met groenachtigen tint,

„is koperachtig van smaak en laat een groenachtig bezinksel

„ vallen. Bij eene heldere lucht 's morgens ten 9 uur van

„TS*^ F. warmte, toonde het water, onmiddelijk uit de rots

,, komende, eene temp. van 110'' F. en dat, hetwelk zich in

,, den vijver verzamelt 106° F.

„ De wel ligt in een halfcirkelvormig ravijn
, geheel met

,, kruipende planten en kleine heesters bedekt; het terrein

„in den omtrek is steenachtig en droog, zachtglooijend enz.

„ De inlanders maken van dit bad in skabieuse en syphihtische

„ ziekten gebruik.''

Ik bezocht deze bron den 23sten Oktober 1850 in gezel-

schap der heeren Bleeker en Van Meverden, en vond haar

van Tjattar in noordoostelijke rigting een paal van daar ver-

wijderd. Men neemt hier eenen sterken reuk naar zwavel-

waterstofgas waar. De bedding der bron tot in den vijver toe
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is met, met een weinig kiczelzuro aluinaarde gemengde zwa-

velmelk bekleed, gevormd door ontleding van een gedeelte

van tiet zwavelwaterstofgas door het minerale water en door

ontleding van het trachietachtig gesteente, waar het mineraal-

water er over heen loopt. (In het naar Batavia medegebragt

minerale Avater was geen reuk naar zwavelwaterstofgas te her-

kennen].

Het heldere water had ecne temp. van 110° F. s ^SjSS''

C. ; eenen flaanw zuurachlig zamentrekkenden smaak en een

soortelijk gewigt van 1,00174 bij 27'^ C- temp.

In een platinaschoteltje uitgedampt, ontwikkelde het geene

gasblazen; na eenigen tijd was de bodem roodachtig aange-

loopen en begonnen zich geelachtig bruine vlokken af te schei-

den. Eindelijk verkreeg men, onder uitstooting van chloor-

waterstofzuren damp, een geelachtig zout, dat gedurende de

gloeijing eerst donkerbruin , vervolgens bruinachtig van kleur

werd en na bekoeld te zijn, zoo bleef en een netwerk daar-

stelde, bestaande grootendeels uit naaldvormige kristalletjes.

Water in een retort verhit en de dampen door barietwater

geleid, ontstond er geene reaktie. Eenig water gedestilleerd,

gaf een onzijdig reagerend destillaat. Had het water echter

eenen zekeren graad van koncentratie verkregen , dan had

het destillaat eene uiterst zwakke zure reaktie en werd met

salpeterzuur zilveroxyde troebel onder vorming van iets meer

dan sporen van chloorzilver. Het in de retort afgescheiden

praecipitaat op een filtrum verzameld , gewasschen en met zout-

zuur behandeld, ontwikkelde zich geen koolzuurgas; het loste

zich tot op eene zekere hoeveelheid kiezelaarde na volkomen op.

Met eenig salpeterzuur zuur gemaakt , gaf het water met

chloorbaryum behandeld, een praecipitaat van zwavelzure ba-

rietaarde; met salpeterzuur zilveroxyde, chloorzilver; met

gipsoplossing bleef het helder; zamengedrongen zijnde en met

amylumpap en chloorwater behandeld, kon noch jodium noch

bromium opgespoord worden.

Eenig water met chloorammonium en ammonia behandeld

,

vormde zich een praecipitaat van aluinaardehydraat en ijzer-
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oxydehijdraat; het Altraat bevatte voorts kalkaarde, bilteraarde,

soda en potassa.

Met cyaanijzerpotassium behandeld , werd het water dade-

lijk blaauw gekleurd, met cyaniedijzerpotassium iets groenach-

tig bruin , na verloop van eenigen tijd slechts sporen van een

praecipitaat gevende. Behalve ijzeroxyde of de daaraan be-

antwoordende verbindingen , bevat het water slechts sporen

van ijzerprotoxijde.

Eenig water met potassaoplossing verwarmd , en een staafje

met een weinig zoutzuur bevochtigd en over gehouden, ontstond

geene reaktie.

Het water bevat Potassa, Soda, Kalkaarde, Bitteraarde,

Kiezelaarde , IJzeroxyde
,

[sporen van IJzerprotoxyde) , Zwa-

velzuur , Chlorium en Organische zelfstandigheden.

Kwantitatieve analyse.

1. Bepaling van het Chlorium.

130,496 grm. water gaven bij 100° C. gedroogde chloorzil-

ver wegende 0,3205 grm.

100 grm. water 0,24561 grm. , waarin 0,06071 grm. Chlo-

rium.

2. Bepaling van het Zwavelzuur.

130,496 grm. water gaven zwavelzure barietaarde bij 100"

C. gedroogd 0,1915 grm. wegende.

100 grm. water 0,14675 grm., waarin 0,030423 grm. Zwa-

velzuur.

3. Bepaling der Kiezelaarde.

130,496 grm. water gaven 0,019 grm. gegloeide iTz'e^eZaarc^e,

voor 100 grm. water 0,01456 grm. bedragende.

4. Bepaling der Kalkaarde.

Het filtraat der kiezelaarde met eenig salpeterzuur gekookt,

chloorammonium en ammonia bijgevoegd , van het gevormd
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praccipitaat (A) afgcfiltrecrd , het fillraat met hot waschwater

van genoemd praccipitaat met oxalas ammoniae behandeld

,

gaf bij 100° C. gedroogde oxalas calcis wegende 0,0515 grm.

;

voor 100 grm. water 0,03946 grm. bedragende en bevattende

0,01514 grm. Kalkaarde.

5. Bepaling der Bitteraarde.

Uit het filtraat van den oxalas calcis verkreeg men op bekende

wijze 0,016 grm. bij 100° C. gedroogde phosphorzure bitter-

aarde-ammonia ; voor 100 grm. water 0,012261 grm. bedra-

gende en bevattende 0,003156 grm. Bitteraarde.

6. Bepaling van het IJzeroxyde.

Het in de 4de bepaling vermelde praccipitaat (A) in zout-

zum' opgelost, gaf, op de gewone wijze behandeld, 0,019 grm.

gegloeid IJzeroxyde.

100 grm. water dus 0,01456 grm.

7. Bepaling der Aluinaarde.

Het potassa-filtraat der 6de bepaling, gaf, met chloorammo-

nium behandeld, 0,0215 grm. gegloeide Aluinaarde.

100 grm. water dus 0,016476 grm.

8. Bepaling van het Chloorpotassium en van het

Chloorsodium.

130,496 grm. water met barietwater en vervolgens evenzoo

behandeld , als bij het water van TJipabla vermeld is, gaven

0,033 grm. chlooralkaliën. Met chloorplatina en wijngeest

behandeld, verkreeg men 0,043 grm. chloorplatina-chloorpo-

tassium, beantwoordende aan 0,01315 grm. Chloorpotassium.'

Het Chloorsodium bedraagt dus 0,01985 grm.

100 grm. water dus 0,010076 grm. chloorpotassium

en 0,015211 „ „ sodium.

te zamen 0,025287 „
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het eerste zout bevat 0,00479 grm. chlorium

„ laatste „ „ Ü,0ü918 „

te zamen 0,01397 „

9. Bepaling der Zioavehure kalkaarde.

In 100 grm. water zijn 0,015139 grm. kalkaarde

gevende met 0,021(527 „ zwavelzuur

en (),0ü973l „ water.

0,040497 „ Zwavelzure kalkaar-

de (gips.)

10. Bepaling der Zwavelzure bitteraarde.

De bilteraarde in lOO grm. water bedraagt 0,003156 grm.^

gevende met 0,006122 grm. zwavelzuur 0,009278 grm. Zwa-

velzure bitteraarde,

11. Bepaling der Zwavelzure aluinaarde.

In 100 grm. water zijn 0,050423 grm. zwavelzuur;

Aan de kalkaarde is gebonden 0,021627 grm.

„ „ bitteraarde „ „ 0,005122 „

te zamen 0,027749 „ ; afgetrokken

van de geheele hoeveelheid , blijft 0,022674 grm. zwavelzuur,

gevende met 0,009687 „ aluinaarde.

0,032361 „ Zwavelzure

aluinaarde (AI2O3 + 3SO3).

12. Bepaling van het Chlooraluminium,

100 grm. water bevatten 0,016476 grm. aluinaarde; aan

het zwavelzuur is gebonden 0,009687 grm; afgetrokken, blijft

0,006789 grm. gevende met 0,026484 grm. chlorium 0,033273

grm. Chlooraluminium ( Al 2 Cl 3 ).

13. Bepaling van het Chloorijzer.

100 grm. water bevatten 0,01456 grm. ijzeroxyde, beant-
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woordende aan 0,(J'29.-)5 grm. Chloorifzer (Fe 2 Cl 3), waarin

Ü,ül936 grm. chloriuni.

14. Kontróle der Chloorverbindingen.

100 grm. water bevatten chloriiim = 0,0G07I2 grm. ge-

bonden aan de alkaliën :=: 0,013974 grm.

„ „ „ aluminium =: 0,026 'iS'j- „

,, „ „ ijzer = 0,01936

0,00089 grm.

te zamen O,0o98lo

Resultaat.

dus verschil =:

100 grm. mineraalwater

Zwavelzure kalkaarde

„ bitteraarde

,, aluinaarde

Chloorpotassium

„ sodium

„ aluminium (Al 2 Cl o)

„ ijzer (Fe 2 Cl 3]

Kiezelaarde

bevatten grm.

0,016 '(97

0.009278

0,03-2361

0,010076

0,015211

0,033273

0,ü29o5

0,01436

Totaal der vaste besfanddeelen 0,190806

en de volgende niet kwantitatief bepaalbare stoffen

Chloorijzer (Fe Cl).

Organische zeifstandigheden.

Dat deze bron geene zwavelbron is , blijkt uit de eigenaar-

dige zamenstelling van dit water. Zwavelwaterstofgas zoude

zonder ontlted te worden, daarin niet kunnen bestaan. Even-

wel bespeurt men aan de bron eenen sterken reuk naar zwa-

velwaterstofgas en de bedding der bron is , zoo als gezegd is,

met zwavelmelk bedekt.

Het komt mij voor, dat de ontwikkeling van het zw^avel-

waterstofgas daar ter plaatse zelfstandig is en niet tot het mi-

nerale water zelf behoort. Daar ontwijkende en met het
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mineraalwater in aanraking komende, ontleedt het zekere

bestanddeelen er van b. v. het chloorijzer (Fe 2 Cl 3), waar-

door zwavel gepraecipiteerd en enkelvoudig chloorijzer ge-

vormd wordt, waai'van de sporen in het water aanwezig

zijn.

Op deze wijze kunnen met der tijd aanzienlijke hoeveelheden

zwavel gevormd worden, op welke vorming ik echter bij eene

andere gelegenheid terug zal komen.



BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER VROUWELIJKE BLOEM

RAFFLESIA ROCHUSSENII,

J. K. TSIUSMA^M en S. Bi:%'IVK^l»IJH..

In den eersten jaargang van dit Tijdschrift bladz. 425 is door

ons gewag gemaakt van eene nieuwe soort eener Rafflesia

{R. Rochussenü T. et B.). Als een vervolg daarop beschouwe

men deze kleine bijdrage, welke zich hoofdzakelijk bepaalt tot

de vrouwelijke bloem, getoetst aan die van R. ArnolcU R. Br.

(ïrans. of the Linn. Soc. XIX bladz. 221 enz.]. Hoewel in ge-

noemd werk hieromtrent reeds veel is opgehelderd, blijft er

evenwel nog veel te onderzoeken over, en ofschoon wij tot

heden in alle duistere punten niet kunnen beshssen, kan het-

geen wij hiervan gezien hebben, in verband gebragt met vroegere

onderzoekingen, mogelijk voor volgende nasporingen van veel

nut zijn.

Rafflesia Rochiissenii groeit even als de Rafflesia patina op den

AA^ortel eu stam der Cissiis, wanneer deze laatste min of meer in den

grond verborgen is. Wij vooronderstellen, dat van de eerste

ontwikkeling der knoppen af tot op hunnen bloeitijd een geruime

tijd moet verloopen, zoo als wij hiervan voorbeelden zien met

exemplaren, in den plantentuin voorhanden. Een knop in den

jongsten toestand onderzocht, dat is, wanneer de schors der

Cissus zich nog niet heeft geopend om den knop vrijen door-

gang te verleenen, maar nog slechts aangeduid wordt door
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eene kleine verhevenheid, laat niets anders van zich zien dan

een uitgestrekt en opgehoopt celweefsel, dat tusschen het hout

en de schors geplaatst is.

Daar de verdere gang dezer ontvsikkeling in het bovenge-

noemde deel der aangehaalde Transactions zoo schoon en dui-

delijk te zien is, zullen wij er hier niet verder over uitwijden,

maar ons alleen bepalen tot de beschouwing van het inwendige

gedeelte; namelijk de middenstandige kolom met hare deelen.

De heer R. Bnow.\ heeft aangegeven, dat de uitsteeksels op

de schijf de stijlen zouden zijn. Hoe aannemelijk zulks schijnen

moge, konden wij echter in de vrouwelijke bloem, die wij voor

ons hebben, niet een dezer uitsteeksels, zelfs niet de minste ver-

hevenheid op de schijf bespeuren. Tot het inwendig onder-

zoek der schijf overgaande, namen wij zeer dunne lagen van

onze gewelfde schijf af, onderzochten deze met het mikroskoop

om de verbindingen der stijlen met de ylacentae te zoeken

,

maar het geheel vertoonde slechts eene vleesachtige massa van

een wijd cehveefsel, tot dat wij op de hoogte kwamen, waar

de antherae in de mannelijke bloem zaten (zie dit Tijdschrift

Jaarg. I. 1850, Tab. 11. fig. 5). Hier vonden wij draden van

eene bruine kleur welke boogsgewijze beneden eenen halven

kring vormende, zich in de buitenste wanden van het ovarium

verloren. Ook vonden wij in het vleesachtige gedeelte der on-

regelmatig geplaatste placentae , deeltjes, niet ongelijk aan die

van den buitenrand , doch van eene ligtere kleur en verbon-

den met de vleesachtige massa boven het ovarium. Nadat de

schijf van de kolom was afgenomen zagen wij 13 kliertjes op

dezelfde plaats en bijna evenzoo gerangschikt, als waar de

antherae in de mannelijke bloem zijn vast gehecht. Deze kliertjes

waren zeer klein, terwijl men tusschen hen nog beginsels van

meerderen zag te voorschijn komen. De bruine draden, welke op

deze hoogte halve cirkels vormden, ontsproten uit deze kliertjes

;

zij waren van een wijd en onregelmatig celweefsel. De groe-

ven der kolom onder de schijf waren zeer onderscheiden van

die der mannelijke bloem; zij zijn bijzonder smal, weinig uit-

geschulpt, kort, en onregelmatig tegenovergesteld of afwisse-
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!end met de zoogenaamde kliertjes onder de schijf, terwijl

iii de mannelijke bloem, elke groef door eenen scherpen

rand is afgescheiden en tegenovergesteld aan de cmtherae.

in Juarg. 1 IBüO, bladz 429, regel 16 is abusivelijk gedrukt

15 — 19 serie, moet zijn 15 — 16.

Het is zeer karakteristiek, dat er zoo weinig ruimte bestaat

tusschen de schijf en den rand. Terwijl in de mannelijke bloem

de afstand van onder de schijf tot aan het einde der groeven

eene ruimte aanbiedt, genoegzaam om alles te kunnen gade-

slaan, is zulks in de vrouwelijke bloem volstrekt niet het ge-

val.

Wat de uitwendige vormen betreft, zoo blijven dezen zich

niet altijd gelijk. Somtijds is de mannelijke bloem min of meer

platgedrukt , spits naar het voetstuk aüoopende. De vrouwelijke

bloem daarentegen is hooger en nog spitser afloopende, doch

ook soms v/el het omgekeerde van dien , dan weder zijn beide in

vorm gelijk. Evenwel kan men aannemen, dat de afstand van

de schijf tot den kroonrand in de mannelijke veel grooter is

dan in de vrouwelijke bloem; het vlak der schijf is ook in

eerstgenoemde meer bogtig, terwijl zij in het middenpunt eene

kleine verdieping hebbende , do rand een weinig meer opstaat

en soms met een, twee of drie zeer kleine puntjes bezet is;

daarentegen waren zij in de vrouwelijke bloem , die wij tot

onderzoek gebruikt hebben, allen glad en gewelfd.

Het buitenste bloemdek verdeelt zich op de hoogte van de

schijf in twee deelen: een gedeelte is binnenwaarts gebogen

en vormt den binnen of kroonrand ; een ander buitenwaarts

gebogen verdeelt zich in vijf lobben, welke zich naar mate zij

ouder worden meer en meer buitenwaarts ombuigen.

De hoofdjesdragende wi-atten , die zich aan den voet van

het inwendige bloemdek onder den kroonrand bevinden , zijn

in beiden gelijk. In de mannelijke bloem zijn aan het onderste

gedeelte van den rand der schijf, lange en dikke haren (zie

Jaarg. I 1850, Tab. \l, fig. 9); inde vrouwelijke bloem daar-

entegen is de rand glad. De reuk, die door Dr. AitxoLDte regt

wordt beschreven als zoo onaangenaam te zijn dat de vliegen

ff. 43
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er op afkomen om er hunne eijeren in te leggen , is in deze

soort evenzoo waar te nemen.

Het onderzoek aangaande het ovarium is ons minder goed

gelukt, dan beschreven is in het meergemelde werk. Toonden

wij vroeger aan , dat de mannelijke kolom inwendig uit eene

vaste massa bestond, thans zagen wij in de vrouwelijke bloem

het ovarium met zijne placentae elk , bedekt met eene ontel

bare menigte eitjes , zittende in de holligheden van de aan el-

kander vergroeide placentae , doch niet zoo regelmatig ge-

plaatst als in de hrugmansia ZippeUi BI., welke bijna als

zuiltjes naast en achter elkander zijn gerangschikt.

Hoewel wij verscheidene exemplaren onderzocht hebben, wel-

ker bloemdek reeds ontbonden was, zoodat naar ons inzien

de tijd der vruchtzetting reeds daar moest wezen, hebben wij

nog niets anders kunnen vinden , dan de eitjes in hunnen jong-

sten toestand, zoo als ïij in de Linn. Transactions Tab. II fig. 16,

J7 en 18 zijn afgebeeld, met dat onderscheid, dat het door de

geleding van het bovengedeelte van den funkidus met het

ovulum twee deelen scheen uit te maken, en in genoemde

deelen een wijd bijna regelmatig celweefsel werd aangetroffen.

Welke moeite wij ook aangewend hebben om spiraalvaten te

vinden , is ons zulks echter niet gelukt.

Na al hetgeen wij in deze bloem gezien hebben, blijven ons

altijd nog de vragen over, of die deelen, welke wij met den

naam van kliertjes bestempeld hebben ook de stigmata zijn

kunnen , vermits er eene verbinding bestaat tusschen deze

kliertjes en h^i ovarium. Te meer rijst deze vraag in ons op,

welke wij dan ook bevestigend kunnen beantwoorden, omdat

in de Rafflesia Arnoldi B. Br. driereijen of verbindingen rondom

het oüarmm geplaatst zijn, en volgens den heer B. Bkown, ver-

oorzaakt door de menigte stijlen, welke op de schijf der kolom

geplaatst zijn, terv^'ijl men in de hloem dev Rafflesia Rochussenü

slechts een rei dier verbindingen aantreft. Eindelijk vragen

wij; hoe worden de zaden dezer parasiet voortgeplant? Wor-

den deze door insekten opgenomen om , na wederom uitgewor-

pen te zijn, even als de Loranthaceae door vogels voortge-
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plant worden , op eene geheime wijze door de schors der (Jis-

sus heen te dringen, en zicli daardoor voort te phinlen? Of

worden de zaden door het ontbonden voetstuk in het spint

gevoerd en daarna tot ontwikkeling gebragt? Dit laatste schijnt

minder aannemelijk, dewijl zij zich dan meer tot een plant der

Cissus zouden moeten bepalen.

Deze vraagstukken, van welke de beantwoording naar ons

inzien wel van eenig nut wezen kan en waarvan wij de eerste,

zooals reeds gezegd is , bevestigend kunnen beantwoorden

,

zullen ons vooreerst bezig houden; indien het ons namelijk

gelukken mag om zaden van deze parasiet te verkrijgen. Op

deze wijze hopen wij eenige duistere punten dezer zoo hoogst

merkwaardige plant op te helderen.

Buitenzorg, Oktober 1851.



ENUMERATIO PLANTARÜM

3N

HORTO BOTANÏCO NOSOCOMÏAL! BATAVÏENSI

CULTARUM.

AUCT.

Nomina systematica. Nomina indigena.

1. Cibotium glaucescens Kaulf. Pengawar djambi.

2. Lygodium circinnatum Sw. Hatta gedeh.

3. Lycopodium sp.? Koempai.

4.

5.

Cycas reToluta Thnb. l

» circiaalis L. )

PaJcoe haadji, s. Palckis,

6. Oryza sativa L. Ketan,

7. Coïx lacryma L. Hanjehreh.

8. Panicum palmaefoliurn Koen. Saughun.

9. Bambusa apus Schlt. Bamhu tali.

10. » nigra Lodd. Bambu hitam S. Awi wul

11. Saccharum spontaneum L. Glaga gedeh.

12. Anthesteria arguens Wld. Rampu kassang.

13. Aadropogoa muricatus L. j4kar wangi.

14. Flagellaria indica L. Oar tambang.

15. Polyanthes tuberosa L. Sedap malam.

16. Dracaena ferrea L. Andong hidju.

17. » » var. atrosanguin.Hssk. Alldong mejhra.

18. » sp. ? Hanjoeang heedjoh.

19. Curculigo latifolia Dryand. Tjongkok.

20. » recurvata Dryand. Marassi.

21. Crinum asiaticum L, Bakung,

22. Agave Rumphii Hssk. Nannas sabrang.

23. Fourcroya tuberosa Haw, » »
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Nomina system&tioa. Nomina indigena.

24. Ananassa sativa LinJl. Nannas.

25. Zingiber ofiicinale L. Djaheh.

26. » gramineum J31. Panglai,

27. Curcuma longa L. Kuning gedeh.

28. Araomum cardamomum L. Kappol.

29. » maximum Rxb. Hanggassang gedeh.

30. » aculeatum Rxb. Parahulu.

31. Hedychium Sp.? Gandasoli.

32. Alpinia galanga Sw. Lankwas.

33. Costus Sp. ? Patjing,

34. Maranta Jacquini R.&S. Bangban.

35. » indica L. Patat sagu s. Ararut
36. Canna indica L. Sabbeh burrum.

37. Musa paradisiaca L. Pisang.

38. Colocasia vera Rmph. yar. intermed. ïïsskl. Salempat.

39. » odorata Brgm. var. rubra Hsskl. Biru.

40- » macrorhiza Schtt. Kadjar kadjar.

41. Aglaonema simplex BI. Tjariang.

42. Homalonema rubrmn Hsskl. Tjariang burrum.

43. Raphidophora lacera Hsskl. Lolloh. kebok.

44. Paadanus inermis Rwdt. Pudak.

45. » latifolius Rmph. Pandan rampeh.

46. Freycinetia graminea BI. Sauung rienggung.

47. Pinanga Kuhlii BI. Biengbien.

48. Areca catechu L. Pinang.

49. » pumila BI. Djamheh rendch.

50. Saguerus saccharifer BI. Kawung s. Aren.

51. Caryota furfuracea BI, Sarrai.

52. Calamus sp. ? Hoéh.

53. Salacca edulis Rwdt. Sallak.

54. Daemonorhops melaaochaetes BI. Ho'éh sehlang.

55. Corypha gebanga BI. Gcbang.

56. Rhapis pumila BI. Wargu.

57. Cocos nucifera L. Kalappa.

58. Gnetum. gnemon L. Tangkil.

59. » latifolium BI. Kasiinka

60. Cha-vica officinarum Miq. Tjabeh aroij.

61. » betle Miq. Sirih.

62. » Blumei Miq. Arog kehkeb.

63. Piper nigrum L. Lada hidung.

64. Casuarina muricata Rxb, Tjamara lawut.
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Nomina systematica. Koiïiiaa miJgens^

65. Morus iadica L. Bebesaran.

66. Broussonetia papyrifera Tent. Saay.

67. Ficus punctata Thnb. Konjal peiitjang.

68. ?> lucescens BI. Loa.

69. » allutacea BI. Kitjiat.

70. » benjamina L. Jf^aringin.

71. » elastica Rxb. Karet.

72. » angustifolia BI. Kiara walin.

73. 7> politoria Lam. Ampelas lembut.

74. » hispida BI. Bisoroh.

75. Artocarpus callophylla Zoll. & Mor. Purut.

76. » polyphema BI. Tjampedak.

77. » integrifolia L. Najigka.

78. » rigida BI. Mandelika s. Pussaa)

79. » incisa L. Tiembul.

80. Conocephala suaveolens BI. Acij Kerodjoan,

81. Cudrania javanensis Trécul. Tjutjuk kaliageh.

82. Boehmeria sylvatica Hsskl. Nangsi.

83. » sanguiaea Hsskl. Kapirit lumbut.

84. » lamiifolia Jss. Tjammun.

85. Celosia cristata L, Djewer kottok.

86. Echinocaulos perfoliatus Meisn. Gammat gunung.

37. Mirabilis Jalappa L. Kembang pagi sorch.

88. Cinnamomum zeylanicum Breyn. Kaju manis.

89. j> aromaticum Nees. Kaju manis tjina.

90. » kiamis Nees. Kiamis.

91,. Persea gratissima Grtn. Djambu hollanda.

92. Machilus sp. ? Kirandja,

93. Tetranlhera Roxburghii Nees. Tangkallak.

94. » japonica Spr. Huru Japan.

95. Inocarpus edulis L. Gamjang gateL

96. Helicia robusta BI. Kandung gedch.

97. Bragantia tomentosa Bi. Singadepah.

98. Plantago asiatica L. Kiurat.

99. Plumbago auriculata Lam. Djarong boelauw.

100. Blumea lacera De. Batu liendjar.

101. » macropbylla De. Tjapu tuhur.

102. Pluchea indica Less. Baluntas.

103. Eclipta sp»? Kasiembukan,

104. Spilanthes fusca Wld.

105. » pseudo-acmella L. Jottan,
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JVii^inma systcmatica. Namica indigcna,

i06. Spilanthes oleracea Jacq. Jottan gedeh.

107. Myriogyne califolia Ilsskl. var. jay. Ilsskl. Djukut meuriet.

108. Psycliotria robusta BI. Kikorres wxingu.

109. Coffea arabica L. Koppi.

110. Pavetta sp. ?

111. Ixora sp.? Sokka.

112. Morinda citrifolia L. Tjangkudu.

113. Mephitidia sanguinea Hsskl. Kibidu lemak.

114. Ophiorrhiza sanguinea BI. Tjottung gunung.

115. Cascarilla muzonensis weddeL

116. Nauclea lanceolata BI. Angriet.

117. » ferrea Rxb. Kitjong tjorang.

118. Gardenia florida L. Katja piring.

119. Jasminum sambae L. Malatti.

120. Fagraea auriculata Jck. Kitehrong hadak.

121. » morindaefolia BI. Tjangkudu utan.

122. Ophioxylon serpentinum L, Puleh pandak.

123. » album Rmph.o

124. Cerbera odallam Hmlt. Bintaroh gedeh.

125. Alyxia stellata BI. Pulassari.

126. Plumieria acutifolia Poir. Samodja.

127. Alstonia spectabilis R.Br. Lameh awewch.

128. » scholaris R.Br. Kaju gabus.

129. » spec. nov.

130. Calotropis gigantea R.Br. Badori.

131. Tylophora cissoïdes BI. Aroy puijit hajam.

132. Marsdenia parviflora Den. Tarum aroy.

133. Pergularia accedens BI. Raknassi.

134. » odoratissima Sm. Malatti tongkeng.

135. » minor Andrw. » »

136. Ocymum basilicum L. Salassi.

137. » » Tar. B. oblongo-

lanceolata. » heurrum.

138. » brachiatum BI. » luungu

139. Pogonostemon mentoïdes BI. Dillem,

140. Leucas linifolia Sprg. Djukut sehtan.

141. Vitex pubescens Yhl. Kaju arak.

142. Clerodendrum inerme Grtr. Kembang bugdng.

143. » serratum Sprg. Siengugu.

144. » laeyifolium BI. Kibangbara.

145. CaUicarpus sp. ? Katmnpang.
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Nomina systematïca.

146. Callicarpns sp. ?

147. Duranta Plumieri L.

148. Cordia suareolens BI.

149. Convolvulus reptans L.

150. » batatas L.

151. Nicotiana tabacum L.

152. Datura alba Ruinph.

153. » nigra Rumph.

154. » arborea L.

155. Capsicum annuum L.

156. Solanum verbascifolium L.

157. » nigrum L.

158. » canescens BI.

159. » undatum Lam. var. spUacroc.

IGO. » flavescens Dua.

161. » saponaceum Dun.

162. 5> pseudosaponaceum BI.

163. Lycopersicum escuientum 5111.

164" Cestrum foetidissimum Jacq.

165. Buddleya salicina Lam.

166. Gendarussa vulgaris Nees.

167. Earleria lupulina. Linde.

168. Cyrtandra glabra Jck.

169. Maesa latifolia Frst.

170. » japonica Hrt. Cog.

171. Mirausops Bojeri. De.

172. » acuminata BI.

173. » Elengi L.

174. Hydrocotyle asiatica L.

175. Panax cochleatum De.

176. » fruticosum L.

177. Sciodaphyllum seandens LI.

178. Hedera aromatiea De.

179. » nodosa Hsskl.

180. Cissus araehnoidea Hsskl.

181. » repens Lam.

182. Yitis syhestris BI.

183. Leea rubra BI.

184. » sambucina Wld,

185. » robusta Rxb.

106. Eryophyllum calycinum Slsb.

Nomina indis;ena;

Kendal.

Aroij kangkung.

Ubi.

Tamhaklco.

Kutjubung boddas.

» kassian.

»

Tjabek gcdeh.

Totar,

Letmtja.

Tjotjorokkot.

Ilsskl. Terong pughur.

Karundung.

Magai.

Takokkok.

Bondot.

Kihirisam.

Handarussa.

liendu badak.

Kipiiet lembut.

Kipiiet Japon.

JBoea sauw.

Kaju pantjar.

Kambang tandjung.

udntannan bcner.

MamangkokiQi.

Kadongdong lawut.

Kiradjun.

Pangang puju.

Kilanghit.

Sungburutu.

Hariang aroy.

Aroy sirarep.

Gingiang burrum.

Gingiang.

Soelangkar.

Buntiries.
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187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

Nomina systematica.

Stephania rotunda Lour.

Cissampelos hirsuta ïïmlt.

Myristica fragrans Houtt.

Uvaria odorata Lam.

Anona muricata L.

» asiatica L.

» reticulata L.

Talauraa pumila BI.

Michelia Bluinei Std.

Bixa orellana L.

riacourtia sapida ïïerit.

» cataphracta Rxb.

Pangium edule Rwdt.

Momordica bicolor BI.

üpuntia polyantha Haw.

Nomina indigena.

Aroij (jurrunij boddas.

u4ruij iara ivulu.

Palu.

Kanamja wani/i.

Nangka Hollunda.

Sirikaja.

JSoea nonna.

Tjampaklca ijondolc.

Tjampakka,

Gliengum.

Kupa landak.

Lobi lobi inanis.

Pitjung.

Aroy papassang.

Tjeuli hadak tjutjuk.

Hibiscusrosasinensis.L., florerubropleno -ffemè. spatu, Burrum susun.

» » »' » flore carneo pleno. » » Boddas susun.

Abelmoschus pseudo-abelmoschus. Wil. Kaworoh.

Paritium tiliaceum Hil.

» simile Wght & Arn.

Gossypium indicum Lam.

» vitifolium »

Sida retusa L.

Durio zibethinus L.

Sterculia colorata L.

Gossampinus alba Hmlt.

Theobroma cacao L.

KleinhoTia hospita L.

Yisenia umbellata BI.

Berrya ampioniila Rxb.

Dicalyx odoratissimus BI.

Leucoxylum buxifolium BI.

Garcinia dioica BI.

» mangostana L.

» javanica BL

Mesua ferrea L.

Calophyllum sulatri Brm.

» Blumei Wght.

Hypericum monogynum L.

Triphasia sarmentosa BI.

» aurantiola Lour.

Jf^ arii laut.

Jf^aru gunung.

Kapas lembut.

Kapas gedeh.

Sidagori.

Duren.

Hantap hullang.

Randu s. Kapok.

Tjoklat.

Tang kol/oh.

Bientinu.

Kisariawan.

Kimerak.

Djawura.

Mangis.

Mangu leuwung.

Nagassari.

Sulatri.

Njatnplong.

Kiratjun.

Kiengkit.
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Nomina systematïca.

228. Murraya exotica L.

229. Citrus amara Hssk.

230. » nobilis Lour. Tar. -chrvsocarpa Hssk

231. V macracaalha Ilssk.

232. » decumana L.

233. Cedrela febrifuga BI.

234. Sapindus rarak L.

235. Neplielium lappaceura L.

236. » glabrurn Nor.

237. » litchi. Don.

238. » Noronhianum BI.

239. Salacia oblongifolia BI.

240. Ziziphus jujuba Lam.

241. » timoriensis Lc.

242. Euphorbia anüquorum L.

243. » tirucalli L.

244. » thjTnifolia L.

245. Hura crepitans L.

246. Horaalanthus Leschenaultianum A. Jss.

247. Claoxyloa indicum Endl.

248. » minus Endl.

249. » longifolium Endl.

250. Aleurites moluccana Wld.

251. Jatropha multilida L.

252. Manihot utilissiraa Plum.

253. Ricinus communis L.

254. Codiaeum variegatum BI.

255. Cheilosa montana BI.

256. Baliospermum axillare BI.

257. Croton tiglium Hralt.

258. Bridelia stipularis BI.

259. Leiocarpus arboreus BI.

260. Sauropus rhamnoides BL

261. Cicca disticha L.

262. Anisonema dubia BI.

263. Scepasma buxifolium BI.

264. Pierardia racempsa BI.

265. Rhus succedaneus L.

266. Mangifera indica L.

267. » foetida Lour.

Nomina indigena.

Kamuning.

Djerook tipis,

. Djerook tjojüok.

Djerook heduri.

Djerook bali.

Suren.

Rarak.

Ramhutaii atjeh.

Pulassan.

Litji.

Tjeroggol nionjet.

Mangcnder.

Bidara.

Lamhutang aroij.

Susura.

Tikal balung.

Nanangkaan.

Karumbi.

Ta.Uengkup.

Seriit.

Kilehdt.

Kamiri.

Djarak tjina.

Obiedangdür

.

Djarak kaliku.

Kaju puring.

JLisu lalakki.

Pantjdhan,

Kimalakkian.

Hanjereh lembut.

Ramak dagieng.

Katuk.

Tjermeh,

JV^awulutan,

Kimerak.

Menteng,

Pohoon tjat.

Manga.

Kemang.
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Nomina systematica.

268. Anacardiuni occideutale L. B., indic. Dt

269. SchiDus lerebinlliit'olius L.

270. Poupartia dulcis Comrners.

271. Acronychia arborea BI.

272. Evodia glabra BI.

273. Avenhoa bilimbi L.

274. » carambola L.

275. Terrainalia catappa L.

276. Psidium guajava. G. Radd.

277. Myrtus communis L.

278. Syzygia jambolana De.

279. Caryophyllum. aromalicum L.

280. Eugenia Micbelii Lam.

281. Jarabosa cauliüora De.

282. » maeropbylla De.

283. » bypericifolia De.

284. » Tulgaris De.

285. Melaleuca leueadendruin L.

286. Barringtonia speeiosa L.

287. » excelsa BI.

288. Punica granatum L. Tar. rubr.i.

289. » » » var. albescens.

290. Rosa indica L. var. alba L.

291. » flavescens Hrt.

292. » raauneuliformis Hrt.

293. Prunus laurocerasus L.

294. Indigofera tincloria L.

295. Agati grandiflora D\v.

296. Araehis hypogaea L.

297. Clitoria ternatea L.

298. Mueuna pruriens De.

299. » velutina Ilssk.

300. Erythrina spatacea De.

301. » secundiHora Brt.

302. » lithosperma BI.

303. Phaseolus sp ?

304. Flemingia slrobilifera Ait.

305. Abrus precatorius L.

306. » raelanospermus Hsskl.

307. Pterocarpus indicus Wld.

308. Dalbergia roslrata. Grah.

309. » anïïuslifolia Hssk.

Nomina indigeUa.

Djatnbu mojtjcl.

Kadon/jdong.

Kisarira.

Kisampang.

Bliemhieng bissi.

BUembieng manis.

Katappang

.

JDjanibu Idutuk.

Kaju puti.

Jamblang.

Tjenglceh.

Kangkar.

Kupa.

Djambu bol.

Koppo lalai.

Djambu ajer mmvartr.

Kaju puti.

Putun.

Sotigom.

Delima biirnon.

Delima kuning.

Tarum kaju.

Turi burrum.

Katjang suük.

Kembang tahlang.

Raraweha.

Kwas.

Dadap luaatigi.

Dadap tjutjuk.

Dadap blendoug.

Katjang.

Hahappadn.

Aroij saga.

Aroij sikottok,

uéingsana.

Toewagadal.

2'oeu'a laleur.
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Nomina systematica.

310. Dalbergia purpurea Rwdt.

311. » acuminata Hssk.

312. Piscldia longifolia L.

313. Caesalpinia sappaa L.

314. Guilandina bonduc L.

315. Poinciana pulcherrima L.

316. Tamarindus indica L.

317. Cassia fistula L.

318. » alata L.

319. » obtusifolia L.

320. » marginata Rxb.

321. » bicapsularis L.

322. CyQometra caulillora L.

323. Bauhinia corymbosa Rxb.

324. » tomentosa L.

325. Saraca arborescens Brra.

326. Dialiuni indum L.

327. Morioga pterygosperma Grta.

328. Adenanthera pavonina L.

329. Entada monostachya De.

330. Acacia Farnesiana "VVld.

331. Inpra bifremina Wld.

Nomina indigena^

Tuwa djenoh.

Kendal aroij.

Sctjang.

Mata hiang,

Kanbamj patra. Kom bala.

udssem djawa.

Tangooli.

Katepping badak.

Katepping leinMit.

Bungbungdellang.

Namnam.

JLroij liupu kupu.

Tali kandju,

Kembang dedesh.

Ranji.

Kellohr.

Saga kaju.

Tjariu.

Nagassari.

Djengkol.

Door de welwülenheid en wetenschappelijken ijver van den

heer J. A. Scharlee, apoüi. 3 kl. , onlangs uit Nederland alhier

aangekomen, die op mijn vei'zoek eene tneer doelmatige vol-

gorde , dan de tot dus ver gevolgde, in den katalogus van den

piantetitüin bij het militair hospitaal gebragt heeft, ben ik in

staat gesteld geworden om de enumeratio plantarum voort te

zetten, terwijl het mij tevens eene aangenaame pligtsvervulling

is, bij deze gelegenheid mijnen dank te betuigen aan den heer

Tkusmamv, eersten horiulanus bij 's lands plantentuin te Buiten-

zorg, aan wiens hulpvaardigheid wij velen der hierbovenge-

noenide planten, voornamelijk uitlieemsche, te danken iiebben,

zoo als de Hura crepitans, Cascarilia muzonensis en meer an-

deren.

Batavia 18 December 1851.



BERIGÏEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Lengte-verschil iiisschen de tijdhallen te Batavia

en te Calcutta.

In de 1ste aflevering van den 2den jaargang van dit tijdschrift

is mededeeling gedaan van het lengte-verschil, dat door den

heer A. P. Klein, tusschen de beide bovengenoemde tijdballen

bevonden is , n. 1. door tijdmeter No. 123 18"28'14"

„115 18o27'27"

Op de reis van Z. M. stoomschip Ardjoeno , kapitein luite-

nant ter zee A. J. Voet , van Batavia naar Calcutta en terug,

is weder het lengte-verschil waargenomen.

De regeling van den tijdmeter No. 84 was afgesloten den

27sten September 1851 te Batavia; het dagelijksch verloop be-

droeg -f- O, s 5.

Door waarneming te Calcutta bevond men voor het dagelijksch

verloop + 0, 5 6.

Bij de uitreis of door de waarneming te Calcutta, den 29sten Ok-

tober, werd het lengte-verschil der tijdballen bevonden 18'^29'57"

O. van Batavia; bij de terugreis of door de waarneming te

Batavia, den 2Isten November 18o30'32" O.

Sjhts.

Berigt omtrent de Kaart van Straat Makassar

van den luitenant ter zee H. D. A. Smits.

Dezer dagenis iti het licht verschenen het zuidelijkste blad der

Kaart van Straat Makassar, zamengesteld op last van wijlen den

vice-admiraal E. B. van den Bosch, door den luitenant ter zee

H. D. A Smits.

li. 44
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De bedoelde kaarl zal in haar geheel bevatten de opper-

vlakte , begrepen tusschen I!4" en 22!<^ o. I. en 1^ z. en 3^

n. b. De heer Oerlhis heeft deze kaart met zeer veel zorg en

netheid op steen gegraveerd en is thans bezig met de gravu-

re van het noordelijke blad , hetwelk spoedig ter perse ge-

legd zal worden.

De heer Smits is thans werkzaam aan de zamenstelling eener

nieuwe kaart van de Oostkust van Celebes , welke zal strekken

van 120" tot 127^ o. 1., tusschen de parallellen van 3". n. en

7° z. , door welke de Nederlandsche zeekaarten van den Oos-

tdijken Archipel tot aan Nieuw Guinca kompleet zullen wezen.

Cirkulaire van de Kommissie tot Verbetering der

Indische zeekaarten, omtrent de Winden ^V^

den Indischen Archipel.

Door de Kommissie tot verbetering der Indische zeekaarten

is de onderstaande cirkulaire gezonden aan de kommanderende

oiTicieren van Z. M. schepen van oorlog in Nederlandsch Tndie. De

iNatuurkundige Vereeniging wenscht het hare toe te brengen

om deze belangrijke onderzoeking te bevorderen, door den be-

doelden brief in haar tijdschrift op te nemen, in de hoop, dat

velen , welker standplaats de waarnemingen veroorlooft , zich

genoopt zuilen gevoelen , om de verlangde waarnemingen te

verrigten en in te zenden.

Uatavia, 11 December 1851.

,, De Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten acht

het wenschelijk in het belang van de zeevaart en der weten-

schappen, dat een onderzoek worde ingesteld, betreffende de

winden in den Indischen Archipel.

Het is toch niet genoegzaam bekend, welken invloed de land-

en zeewinden op de moessons oefenen , hoever zij zich in

zee uitstrekken , en op weikon afstand van het land zij , op

verschilleride tijdperken des dags , met de grootste kracht w-aai-
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jen , nocli ook of de inoessoiis kentci'eii te be.giniKM» van het

oosten , of wel van het westen. De naauwkeiirige kennis van

de winden en van hunne veranderingen kan veel toebrengen

tot versnclhng en verzekering der zeereizen.

Onophoudelijk voortgezette waarnemingen zouden voorzeker het

meest wenschelijk zijn, doch daar verlangd worden menigvul-

dige gelijktijdige waarnemingen in alle deelen van den Archipel,

zoo moet ook getracht worden, om de medewerking te erlan-

gen van personen, welker woonplaats aan de verschillende zee-

kusten is en van de koopvaardijschepen , welke dezen Archipel

bevaren.

Indien dagelijksche waarnemingen gevorderd Averden, zou niet

gerekend mogen worden op de hulp van velen en derhalve

heeft de Kommissie goed gedacht, eenige dagen als waarnemings-

dagen te bestemmen n. 1.

De dagen te beginnen met den middag van den Isten, 5den,

lOden, J5den , 20sten, 25sten van elke maand, gedurende welke

alle twee uren n. 1. te O, 2, 4, enz. ure de rigting en

kracht van den wind behooren te worden aangeteekend , be-

nevens, zoo naauwkeurig mogelijk, de standplaats van het schip

door waarneming ol peilingen.

De kracht van den wind wordt aangeduid door do navol-

gende getallen.

0. stilte.

1 flaauwe koelte

2 labber

3 b/z „

h' stijve b/z
,,

.*) m/z .,

6 stijve m/z ,,

7 ger. m/z „

8 dubbel ger. .,

9 digt ger. m/z ,..

De Kommissie voornoemd noodigt uit, om te willen mede-

werken tot bereiking van haar doel, en alle drie maanden sta-
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ten aan haar in te zenden, bevattende de hierboven omschreven

waarnemingen."

Namens de Kommissie voornoemd

De Sekretaris

w. £c. Smits.

Tin op het eiland Ceram.

Door de welwillendheid van het Gouvernement heeft de Na-

tuurkundige Vereeniging ter plaatsing ontvangen een opstel van

den heer C. F. A. Schnüidkr, officier van gezondheid bij Z. M.

marine, omtrent een door hem ondernomen geognostisch uitstapje

naar het gedeelte van Ce/'am'i' zuidkust, genaamd Batoe tambaga.

Dit opstel uit plaatsgebrek in dit nummer des tijdschrifts niet

kunnende worden opgenomen , heeft de Vereeniging gemeend

,

het gewigtigste resultaat van dat uitstapje voorloopig ter kennis

van het publiek te moeten brengen , zullende het opstel zelf

worden opgenomen in het eerste nummer van den 3den jaar-

gang van het Tijdschrift der Vereeniging. Bedoeld resultaat

dan is dit , dat de heer ScQNEmEn op verschillende punten der

zuidkust van Ceram min of meer rijke tingronden heeft ontdekt

en uit enkele grondsoorten van 70 tot 77 procent tin verkregen.

De lokaliteiten worden overigens zeer geroemd als gunstig voor

de exploitatie, terwijl daarbij tevens nikkel zou kunnen wor-

den gewonnen en de ontginningen gepaard gaan van die van

zwavelzuur ijzer en aluin.

Bestanddeelen van de wortelknol van Colocasia

atro-sanguinea Hassk.

In het 2de nummer van den Isten jaargang van het Tijd-

schrift der Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige 'we-

tenschappen in Nederlandsch Indië , komt voor een artikel van
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den lieer 1\ ,T. Maiüu geütcid: „ Sclieikiindiji onderzoek der ra-

„dix tuberosa van Colocasia alro-sanijiiinea llssk. /' de 'I'nl-

las hantcng der inlanders en tot liiumo voedselniiddelcn bclioo-

rende.

Uit dit onderzoek is gebleken, dat 100 yrni. versche Tallas

hantemj bestaan uit:

Water 0-i,577

Planteneiwit 0,41773

Plantenlijm 0,05830

Gom en extraiktiefstof 1,013

Onkristalliseei•bare suiker 0,8793

Am yin in 22,075

Pektinezour 0,22703

Vette olie 0,03536

Aetherische o lie sporen

Cellulose 8,959 ï

Asch (viinrvaf5te deelen)

Totaal

0,73001

98,97193

Verlies 1,02807

Het in water oplosbare gedeelte der asch bevat koolzuur ^

phosphorzuur, zwavelzuur, chloor, potasch en zeer weinig

soda; het in water onoplosbare gedeelte koolzuur, phosphor-

zuur, kalk, bitteraarde en kiezelaarde.

Nieuwe plantensoorten van Java en Sumatra.

In de eerste aflevering van de „Plantae Junghuhnianae," de

publikatie van 'welk werk in den loop van het jaar 1831 te

Leiden begonnen is, zijn de volgende nieuwe species beschre-

ven.

Podocarims Junghuhniana Miq. (Java) ; Bacri/dnim Junghuhnii

Miq. (Sumatra); Casuarina Junghuhniana Miq. (Java); Quercvs

thelecarpa Miq. (Java); Quercus polyneura Miq. (Java); Quer-

cus laurifolia Miq. (Java); Quercus varingaefolia Miq. (Java);
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CaUaeocarpus sumatrana Miq. (Sumatra); Peperomia jni-nnica

\!iq. (Java) ; Pcperomia Junnliuhniana Miq. (Java); Chavlca

frustrnta Miq. (Java); Muklera cordala ]\]iq. (Java); Elalo-

stemma Janghuiuüanam iMiq. (Siiinatra); Elatoslemma spectabile

IMiq. (Java); Elatostemma pedunculosum Miq. (Sumalra); Ela-

tostcmma vlinifoliumMki. (Java); Elatostemma cuspidiferum Miq.

(Java); Elatoslemma? succosum Miq. (Java); Pouzohia monlana

Miq. (Java); Pouzohia ovalis l\liq. (Java); Pouzohia muraiis

Miq. (Java); Ilijrfanandra javanica Miq. (Java); Ilyrlanandra

hirta Miq. (Java); Urtica grandidentala Miq. (Java); Urlica

oreophila Miq. (Java); Urtica stipnlosa Miq. (Java); Urtica

hygrophila Miq. (Java); Bendrocnide costata Miq. (Java); Gi-

rardinia hibiscifolia Miq. (Java); Boehmeria (SpUtg.) svmatrana

]\ïiq. (Sumatra); Boehmeria (Splitg.) clidemioïdes Miq. (Java);

Boehmeria (Chlorolcuce) odontophylla ]\Iiq. (Java) ; lloehmeria tri-

nervis Miq. (Java, Snmalra); Leucocnide sororia Miq. (Java);

Lencocnide a/finis IMiq. (Java); Oreocnide pilosuia Miq. (Java) ;

Orcocnide major Miq. (Java); Morus macroiira, Miq. (Java);

Conocephalus gratus Miq. (Java); Cudrania sumatrana Miq. (Suma-

tra); Stenochasma ancolanum Miq. (Sumatra); Urostigma superbum

Miq. (Java); Urostigma Hasseltii Miq. (Java); Urostigma bicorne

Miq. (Java); Urostigma crassirameum Miq. (Java) ; Urostigma

odoratum Miq. (Java); Urostigma sumatranum Miq. (Sumatra);

Urostigma tjiela Miq. (Java); Urostigma strictum Miq. (Java);

Pogonotrophe alnifolia Miq. (Java); Ficus leucoptcra Miq. (Java);

Ficas tricolor Miq. (Java) ; Ficus leucocoma Miq. (Java) ; Ficus

adhaerens Miq. (Java); F/cus oligosperma Miq. (Java); //«/s

Juiighuhniana Miq. (lava) ; F<c'as rufipila Miq. (Java) ; i^^cw.ï

sclerocoma Miq. (Java); IVcws brevipes Miq. (Java); i^/c?/s oöfw-

sidens Miq. (Sumatra); i^icw5 hypsophila Miq. (Java); /Ycms

remblas Miq. (Java) ; i^/c)<5 leucoxylon Miq. (Java) ; jF/cïw aw-

colana Miq. (Sumatra) ; .F/cm5 tadjam Miq. (Java) ; jF/c«s 5c/e-

roptera Miq. (Java) ; CoveUia didyma Miq. (Java) ; Covellia

stictocarpa Miq. (Java) ; CoveUia subopposita Miq.- ; Paraspo-

nia p'arviflora Miq. (Java) ; Ce/fe reticulosa Miq. (Java) ; C/e-

ma^?5 Junghuhniana De Vr. (Java) ; Anemone sumatrana De
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Vr. (Sumalra) ; Hydrocotyle podantha Molkb. (Java); ffijdrorn-

li/k Zollmgcri iMoIkb. (Java , Suniaü'o) ; [Hmpiitella prnafjnn

Molkb. (Jnva) ; Polhos Jitnf/huhnii l)c Vr. (Sumatra) ; Pollioa

macrophylla De Vr. (Sumatra) ; Polhos kptospadix üc \\'.

(Sumatra).

Nieuwe Crustaceën van den Indischen Archipel.

In de afdeeling Crustaceën der „ Zoologij of M. M. ship Sa-

marang/' bewerkt door de heereii Anruuii Ada53S en AnA?,i Wn.Ti-,

worden de hieronder genoemde, meestal nieuwe Ci'nstaceën

Yan den Indischen Archipel beschreven en gedeeltelijk afge-

beeld. Plaatsgebrek verbiedt de redaklie de uitvoerige diagnosen

dier nieuwe soorten over te nemen.

Chorinus acanthonolus A.W. (Maria orientalia, Borneo); iï//'-

cippe cristaia Leach (Insul. Pliilipp. Java); Zehrida Adam.fii

White (Borneo); Lambrax Jiarpax A.W. (Mar. chin. Borneo):

Lambrus carinatus M.lidw. (Borneo, Piïar. ciiinens) ; Lainbnis

longimanus Leach (IJorneo, Ins. Philipp.) ; Gonaionottts penta-

gonus AAY. (Borneo); Ceratocarcinus longimanus A.W. (Borneo,

Balambangan) ; Parthenope tarpeius A.W. (Fret. Carimat., Mar.

oriënt.); Chlorodius piiumnoïdcs A.W. (Singapore, Ins. Phi-

lipp.]; Lupocyclus rotundatus A.W. (Balambangan); Ge/a^/m^/^

porcellanus A.W. (Borneo); Gclasinms forcipatus A.W. (Bor-

neo) ; Oreophonis reüculatus A.W. (Fret. sundaic.) ; Ixa we-

gaspis A.Y\^ (Borneo, !ns. Phiiipp.) ; Harrovia ulbolineata S.W.

(Borneo, ïns. Philipp.); Tlos mnriger A.W. (Borneoj ; Cos-

monotas Gragii A.'W. (Borneo); Stcnopus hispidxs Latr. (Bor-

neo, Ins. Philipp.).
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Benoemingen.

Tot President der Vereeniging voorliet jaar 1832: P. Bleeker (herkozen).

Tot Sekretaris der Vereeniging voor het het jaar 1852: H. D. A. Smits

(herkozen).

Tot Jloofdredcücteiir van het Tijdschrift der Vereeniging voor het jaar 1852:

P. Bleeker (herkozen).

Tot Gewone leden der Vereenigiiig

,

T. AKEiëNS, koiitroleur der 1ste klasse te Mageïang.

A. ScHAKLEE, apotheker 3de klasse bij het groot hospitaal te Weltevreden,

Tertrokken.

Het Dirigerend lid der Vereeniging J. C. R. Steinmetz van Batavia naar Pad.

De Gev^fone leden J. G. X. Broekmeijer, vau Batavia naar Pasoeroean.

F. H. W. KuiJPERS, van Batavia naar Padang,

D. J. Uhlenbeck, van Batavia naar Padang.

Teruggekomen te Batavia.

Het Dirigerend lid der Vereeniging Corns. de Groot, van Billiton.

De Gewone leden der Vereeniging, O. F. "W. J. Hüguenin, van Billiton^

O. G. J. MoHsiKE , van Japan.

V. Baron van Tuijll van Seroo3-

KERKEN, van Billliton.
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