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VERSLAG
NOPENS DE

Gouverneme n ts-K i n a-O n d e riï e m i

n
g op Java,

OVER HET JAAR 1876.

CM ET 3 BIJLAGEN.)

Over het algemeen was de weersgesteldheid in het jaar 187G

voor de kinacultuur gunstig. Regen en droogte wisselden tel-

kens met elkander af, waardoor de goede ontwikkeling der

planten gebaat werd. Voor hel drogen der basten werd ook

voldoend fraai weder getroffen, zoodat de oogst in het laatst

van September kon gesloten worden. In de maand Januari

en in de laatste dagen van December hebben stormen op som-

mige etablissementen — vooral Ie Nar/rak — veel schade aan

de plantsoenen toegebracht.

SI.

Vermenigvuldiging.

Het aantal der in den vollen grond staande planten bedroeg

op ultimo 1875 1.832.451 ; met het sluiten van 1876 was dat

cijfer slechts weinig hooger geworden, daar het toen t.845.403

bedroeg.

Er werden echter ruim 56000 hoornen, bijna uitsluitend

van inferieure soorten uitgegraven, die weder vervangen zijn

1



door Ledgeriana-planlen, zoodat, al klimt hel cijfer der in de

plantsoenen voorkomende boomen absoluut niet veel , het ge-

halte der plantsoenen toch gestadig beter wordt, door de ver-

wisseling van slechtere soorten door betere.

In den vollen grond vindt men nu 166,889 Ledgeriana's

waarvan 140,169 zaad- en 26,720 stekplanlen. Onder deze

zaadplanlen zijn nog ongeveer 5000 oorspronkelijke Ledgeriana-

boomen begrepen.

Er is in dit jaar veel Ledgeriana-zaad geoogst, en terwijl de

kvveekhuizen op de verschillende etablissementen op ultimo

1876 gevuld waren met 205,051 fraaie zaadplanlen der beste

variëteiten, kon ook aan alle aanvragen om Ledgerianazaden

ruimschoots voldaan worden.

Eene proef om C. Calisaija-Ledgeriana te enten op C. Calisaija-

Schuhkraft, werd slechts gedeeltelijk met goeden uilslag be-

kroond; van 275 enten slaagden er 70. Daar het echter op

die wijze mogelijk is de beste variëteiten van Ledgeriana te

vermenigvuldigen, zonder dat er vrees behoeft te beslaan

voor achteruitgang in alcaloïd- (kinine) gehalte, zal de proef

nog verder worden voortgezet. Ze werd genomen in de open

lucht met een jong plantsoen van C. Calisaija-Schuhkrafl , dat,

grenzende aan het oorspronkelijke Ledgeriana-planlen te Tji-

bêrêm , daarvoor later , zoodra de boompjes zouden gaan bloeien

,

een gevaarlijke nabuur dreigde te worden, daar het dan al-

licht kon gebeuren dat de Ledgeriana-bloemen bevrucht wer-

den door de inferieure Calisaija-Schuhkraft. Het zal ook daar-

om zeer nuttig zijn, zoo het gelukt, dit tuingedeelte door enting

in een Ledgeriana-planlsoen te veranderen.

Het stekken van Calisaija-Ledgeriana wordt sleeds voortgezet.

Een proef, om door het ombuigen van jonge lakken en het

maken van kleine insnijdingen in den bast, het ontstaan van

uilloopers te bevorderen, gelukte zeer goed en ook hierdoor

wordt een uitmuntend materiaal voor stekken gewonnen.

Onder de in den vollen grond overgebrachte slekplanten

beerscht echter veel sterfte, waardoor het aantal niel zoo snel



toeneemt, dan anders het geval zonde zijn, daar er telkens

weder ingeboet moet worden.

Ontginningen Onderhoud

De ontginning te Nagrak is in het afgeloopen jaar gesloten,

en dit etablissement zal nu niet verder worden uitgebreid. Te

Tjibêrêm wordt nog een strook bosch ontgonnen lusschen dit

etablissement en Tjibiloeng gelegen. Op de andere elablisse-

nienlen zijn alleen kleine stukken bijgetrokken, lot afronding

der reeds beslaande plantsoenen.

Hel opperbesluur heeft aangedrongen op de uitbreiding van

den aanplant der Cinchona Succirubra. Zoo daartoe mocht be-

slolen worden, zal hel noodig zijn eene grootere uitbreiding aan

de gouvernements-kina-onderneming te geven , door op nieuw

oorspronkelijk bosch Ie onlginnen.

Aan hel onderhoud der tuinen werd de nood ige zorg besteed.

Vooral ook bij het schoonhouden der planlsoenen de aandacht

gevestigd op de alang-alang, die zich in deze nu openliggende

terreinen sterk tracht te ontwikkelen en die steeds zooveel mo-

gelijk uitgeroeid wordt, daar zij een hoogst nadeeligen invloed

heeft op het omringend plantsoen.

Het onderhoud der Snccirubra-luinen wordt zeer gemakke-

lijk, daar deze boomen, spoedig met de kruinen ineen groei-

jend, zoo weinig licht doorlaten, dal in een 6 a 7 jarig

plantsoen dezer soort bijna geen onkruid meer groeit.

De bekende ziekte vertoonde zich weder nu en dan, en was
in het laatste gedeelte des jaars vooral sterk uitgebreid in de

planlsoenen van Tjiniroean, waar de jonge Ledgeriana's wer-

den aangetast. Door oplettende snoeiing wordt getracht de

kwade gevolgen — heeslerachlige ontwikkeling der planten —
te voorkomen.

§ UI.

Ontwikkeling. Groelkraeht.

De ontwikkeling der kinahoomen, hoewel zeer ongelijk, is



over het algemeen bevredigend. In de nu reeds herhaaldelijk

uitgedunde Calisaija en Succirubra-tuinen van Tjiniroean en

Tjibêrêm, komen een aantal uilmuntend fraaie hoornen voor,

die in de laatste jaren, nu. ze zooveel licht en ruimte hebben

,

zeer sterk in omvang toenemen.

Om den groei van enkele hoornen aan te toonen
, gedurende

een geheel jaar, kan de label B. dienen.

§ iv.

Oogst van kina.

De geheele hoeveelheid in 1876 geoogste kina heeft bedragen

46,110 kilogram kina-bast en 851 kilogram kina-poeder. Daar-

van zijn voor verkoop in Nederland bestemd 44,852 kilogram

kina-bast en 792 kilogr. kina-poeder, die verpakt zijn in 181

kisten en 498 balen. Voor den geneeskundigen dienst in Indie

werden bovendien 1100 kilogr. bast verzonden, terwijl onder

de goederen , bestemd voor de internationale tentoonstelling van

tuinbouw in 1877 te Amsterdam, nog voorkomen 158 kilogr.

bast en 39 kilogr. kina-poeder, 925 kilogr. versche succirubra-

bast (gelijk staande met 508 kilogr. droog) en nog 28 kilogr.

droge Hasskarliana-bast werden ter beschikking gesteld van

den Heer Eijdman , militair apotheker 5° kl. te Weltevreden
,

ten einde een nieuw procédé tot het maken van ruw alcaloid

en van zwavelzure kinine te kunnen beproeven.

Tot verkrijging dier hoeveelheid product zijn 56,000 hoornen

opgeofferd. Slechts de Ledgeriana en Oflicinalis-boomen zijn

niet ontworteld, maar op ongeveer twee decimeter boven den

grond afgekapt om een tweeden groei te verkrijgen, die, zoo

als reeds in de plantsoenen uit tal van voorbeelden blijkt, uit-

muntend slaagt. Er zijn nu reeds vele jonge stammen van

vroeger afgekapte Ledgeriana's , die drie en meer meter hoog

zijn , bij een leeftijd van 5 a 4 jaar.

Op raad van den heer Jobst, kinine-fabrikant te Slidlgard,

die altijd getoond heeft, zeer veel belang in de Java-kina te

stellen en zeer veel tot de verspreiding eener juiste kennis dier



basten heelt bijgedragen , is dit jaar een deel van den oogst

in langere pijpen gesneden. De reden, waarom deze in den

handel de voorkeur zouden hebhen, is, dat ze in dien vorm

meer gelijken, op de Amerikaansche basten, waaraan men ge-

wend is. Er zijn 67 kisten met lange bastpijpen verzonden

van de soorten Calisaija, Hasskarliana en Oflicinalis.

De liasten waren in hel laatst van September alle verpakt.

De afvoer ging echter langzaam, daar de transportaannemer alle

beschikbare middelen in gebruik had genomen voor het over-

brengen van den buitengewoon grooten kolfijoogst naar Tjicao.

Met het einde des jaars was echter alles naar Batavia verzon-

den , met uitzondering \an een 55lal balen van het etablisse-

ment Nagrak. Er is in dit jaar voor het eerst op eenigszins

aanzienlijke schaal geoogst en de afvoerwcg — een vrij goede

binnenweg — die bij hel poststation Tjimalri uitkomt, is nog

weinig bekend aan de karrevoerders , die daarom bezwaar maak-

ten de kina-balen van daar al" te halen. Bij het einde des jaars

was echter eene overeenkomst getroffen , waardoor ook de

spoedige verzending dier balen gewaarborgd wordt.

Het transport der basten tot Tjicao heeft in dit jaar gemid-

deld óVioo cent per kilogram kina-bast (netto) gekost

Den l
en Juni werd te Amsterdam de zesde openbare veiling

van Java-kina gehouden. Daarop zijn verkocht 255 kisten en

248 balen Java-kina-bast en 75 kisten kina-poeder, bevallende

54228 kilogr. kina-bast en 7553 kilogr. kina-poeder, voor den

geneeskundigen dienst in Nederland waren gereserveerd 9 kis-

ten, inhoudende 594 kilogr. kina-bast.

De HH. Oudemans en Stellingwerf onderwierpen de aan-

geboden partij kina aan een onderzoek, en hun oordeel was

zeer gunstig. Omtrent het gebruik der balen constateerden de

heeren deskundigen, dat de bast daarin niet geleden had en

dat er geen bezwaar legen het vervangen der kisten door jute-

zakken geopperd kon worden. Alleen het moeielijk weder

sluiten der balen, die tot het steken van monsters geopend
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waren, werd besproken, — een euvel dat bezwaarlijk of niet

te verhelpen zal zijn.

Eenigen tijd na de veiling is door ecu der koopers te Rot-

terdam geklaagd , dal de 2 of 5 buitenste rijen pijpen in de

halen (de partij in kwestie bestond uit succirubra-hast) ge-

broken waren en dal zulks - een gevolg zijnde van de ver-

pakking in jute-zakken, die hij hel transport de basten niel

genoeg beschermen — zou maken dat voorlaan de op deze wijze

verpakte basten minder hooge prijzen zouden bedingen.

De bovenbedoelde commissie van de heeren Oudema.ns en

Stbllingwerff begaf zich naar Rotterdam om daar de bescha-

diging te constateeren , en vond die ook werkelijk. Zij meende

echter, uil ecne vergelijking van hel uiterlijk der balen vóór

de veiling en nu te Rotterdam . de beschadiging der basten

vooral te moeten toeschrijven aan een buitengewoon ruwe be-

handeling bij het vervoer van Amsterdam naar deze plaats.

Wat daarvan zij , het zal door gebrek aan hout— zoo men

althans niel de oorspronkelijke bosschen daarvoor wil spoliee-

ren— moeielijk zijn, weder lot de kisleu als algemeen ver-

pakkingsmiddel lerug te keeren en de balen zullen behouden

moeien blijven ook met de daaraan verbonden kleinere nadeden.

Mei eenige balen is een proef genomen om ze, door een kruis-

verband van bamboe , nog meer voor beschadiging Ie behoeden.

De Nederlandsche Handelmaatschappij stelde in 1876 vbor

een ieder monsters beschikbaar: vroeger werden ze alleen aan

bekende kinine fabrikanten afgegeven.

De uilkomsten der veiling waren zeer bevredigend: er is

bes leed

:

voor C. Succirabra 110 a 161 els. p.
l
j2 kilogr.

C. Micranlha 128 » 154 »

» C. Pahudiana 110 » 168 . »

» C. Hasskarliana .... 121 » 161 »

» C. Oflicinalis 255 » 265 » »

C. Calisaija anglica ... 156 » 152 » » »

» C. Calasaija Schuhkr. . . 121 » 155 » » »



voor 0. Galisaija Java». . . . 71 a 211 ets. p. V2 kilogr.

» C. Galisaija Ledg 300 » 440 » » »

» G. Gemengd kina-poeder. . 30 » 80 » » »

» C. Poeder van Galis. Ledg. 250 » 250 » » »

De middenprijs der baslen was 162 5 tegen 1455 jn t875 en

125 5 in 1874. De bruto opbrengst was / 111514.16. De

suceirubra-bast is zeer in waarde gestegen en zal, daar men

hem bij voorkeur in Nederland voor apolheek-basl wenselil Ie

gebruiken, waarschijnlijk nog duurder worden. De middenprijs

der geheele partij van deze scort kina was 158 60
/10 o cent per

hall' kilogram tegen 85 ir,

/ioo in 1875. Ook voor sommige der

partijen Galisaija javaniea werden zeer hooge prijzen besleed;

daaronder bevonden zich ook baslen, die veel kinine bevatten.

Oiïicinalis- en Ledgeriana-bast werden volgens hun kinine-ge-

halle betaald: de hoogste en inderdaad zeer hooge prijs, voor

deze basten gegeven, was 440 cent per half kilogram.

Het poeder bracht zoo weinig op, — gemiddeld 0.58 per V2

kilogram — dat te naauwernood de onkosten van bereiding en

verzending vergoed werden. De in dit jaar verzonden hoeveel-

heid is daarom zeer beperkt, en er is de voorkeur aan gege-

ven , om den afval — als zoodanig — in balen te stampen en

zoo naar Europa te zenden.

§V.

Verspreiding der Hina.

Aan de Japansche Regeering , die de cultuur des kina-booms

wenscht te beproeven, is een wardsche kist met verschillende

kina-soorten gezonden, die in uitmuntenden toestand Yokohama

bereikt heeft. Het bestuur van Ceylon vroeg Ledgeriana-slekplan-

ten; en een wardsche kist met 116 fraaie stekken werd — om
aan dat verzoek te voldoen -- aan den Directeur van den botani-

schen tuin te Peradenya gezonden. Deze planten hebben op de

mailreis geleden , zoodat slechts een gedeelte levend aankwam.

Voor den Assistent-Resident van Bawean werd een kist ge-

zonden met Succirubra- en Officinalis-planten. Ledgeriana-zaden



zijn in grooten getale verzonden aan de ïi. H. Holle, Hofland,

de Sturler, Bosch, Bik, Boutmij, von Balluseck , Scüeffer,

VAN GOGH, TRIVELLI, VAN DER VeN , LeIPOLDT , KLINKHAMER,

Ploem, van Vollenhovk, van deu Leeuw, van der Plas, Zuur.

DoRREPAAL, BAYLEY, FeRGÜSON, PlETERMAAT, Op DE LAEY , VeLT-

man , van Renesse van Duivenbode, Gelpke en Tan Bong Pian.

Succirubra- en Officinalis-zadeh zijn in zeer groole hoeveelhe-

den afgestaan.

De lust lol vrijwillige kinaleelt onder de inlandsehe bevol-

king blijft uiterst gering, zoo ze niet geheel ontbreekt. De

particuliere kina-ondernemingen echter breiden zich meer en

meer uit en de oudste daarvan , die der Hoflandsche landen , zal

reeds spoedig een eerste oogsl , voor de Europesche markt ge-

schikt, kunnen opleveren.

§ VI.

Personeel materieel, geldmiddelen.

In de formatie van het personeel is gedurende dil jaar geen

verandering gekomen.

Op 51 December 1876 was hc! vaste inlandsehe personeel

samengesteld als volgt: 2 manlri's kina. 9 mandoers, 1 tim-

merman, 1 pakhuismandoer levens postbode en 125 bocdjangs.

Door vrije arbeiders werden 38787 dagdiensten verricht.

Op sommige etablissementen ondervond men moeielijkheden in

hel verkrijgen van werkvolk : een gevolg van de vestiging van

uitgebreide, particuliere, landelijke ondernemingen in de onmid-

delijke nabijheid der kina etablissementen.

De kweekerijen en het materieel verkeerden in goeden slaat.

Gedurende 1876 is ten dienste der kina-onderneming uitgegeven

;

Tractement voor hel Europ. personeel ƒ 19600.—

Schrijfbehoeften voor idem. » 500.

—

Reis- en verblijfkosten voor idem » 1467.86

Tractement voor het vast inlandsch personeel... » 12200.08

Bezoldiging van daglooners » 7757.40

Idem van den tuinman Pioskamp » 900.

—
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Transport van den oogst / 1428.84 s

Aankoop van kosten » 70.55

Diverse materialen ,
— onderhoud van gebouwen ,

als kweekloodsen . etc » 959.99

Onkosten van de verzending van verzamelingen her-

barium en kina-bast voor België en voor de

intern, tentoonstelling van tuinbouw te Amster-

dam, planten voor Japan, Ceylon enz » 177,40

Diversen ; transport van geld en basten voor onder-

zoek » 68.95

Transport van verschen kina-bast voor de proeven

van den heer Eudma.\ » 54.70

Dagelijksehe benoodigdhcdcn voor het laborato-

rium » 165.40

Bedienden bij hel laboratorium » 180.

—

ƒ 45.310.97»

of ƒ 7259.02 5 minder dan bij de begroeting voor 1876 werd

uitgetrokken.

$ VII.

Kennis der op «lava gekweekte kinasoortcn.

In zijn onlangs uitgegeven werk:

• Quinology of the East-Indian plantations ," 2« en 5« deel, heelt

J. Elliot Howaiiü eenige der voornaamste vormen van de op Java

gekweekte Galisaya's afgebeeld. Hij behoudt daarbij, ter on-

derscheiding , de hier gegeven namen als : Calisaya Ledgeriana

,

Calisaya Javanica , Calisaija Angliea.

In het vorig jaarverslag werd meegedeeld, dat Howard meen-

de, de Calisaya Ledgeriana Ie kunnen identifieeeren met deCin-

chona Calisaya var. microcarpa van Weddell. Bij nader on-

derzoek van het uit Java gezonden herbarium , is hel hem

echter gebleken, dat ze nog een afzonderlijke groep vormt, de

Cinchona Calisaya var. Ledgeriana Hovv., die weder verschillen-

de variëteiten bevat, die in vorm nog al verschillen, maar
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gezamenlijk gekenmerkt worden deer een zeer hoog kinine-

gehalle.

De zoogenaamde Calisaya Javanica , — planten afkomstig van

HasskaiTs zending, — vormen een groep die, volgens Howard
,

verwant is aan C. Joscphiana Wcdd., doch zich daarvan on-

derscheidt door een hooger alcaloïd-gehalte en door dat ze den

vorm van hoornen hebhen , terwijl de C. Josephiana een heester

blijft. Ook de hier als C. Scbnhkraft bekende boom is, vol-

gens Howard, een vorm van tl. Joscphiana. Maar zij onder-

scheidt zich in habitus zeer van de Calisaya Javanica en heeft

op Java ook een zeer bepaalden boomvorm.

De zoogenaamde Calisaya Anglica houdt Howard ook voor

een hybride van Calisaya mei Succirubra.

üe weinige, onder den naam van C. Cardifolia voorkomende

planten, die, in hun uiterlijk veel op C. Caloplera gelijken,

hebben nog niet gebloeid, zoodal de juiste diagnozc tol nu toe

niet mogelijk was.

§ VIII.

Scheikundige oiidcvzoeklngeii

De scheikundige onderzoekingen hadden voornamelijk ten doel

om hel kinine-gehalte van bloeiende en zaadgevendc Ledge-

riana-boomen te leeren kennen. De analyses n°. 1 l/m. 54 zijn

van zulke basten. Uiterst merkwaardig is het gehalte van 15.55

pel. Kinine in n°. 5, dat zeker nog nimmer te voren in een

kinabast is aangetroffen.

Verder zijn nog eenige hybriden onderzocht, die alle min-

der alcaloid bevatten dan de beste der hoornen, waarvan ze

afstammen.

Terwijl hel van Succirubra bekend is dat de geregenereerde

bast, althans in den eersten lijd, rijker aan kinine is dan de

oorspronkelijke, heelt een proef met geregenereerde Ledgeriana-

bast aangetoond, dat zulks bij deze soort niet het geval was.

De daarop betrekkelijke analyses zijn in den slaat vermeld
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sul» 55 en 54. Het verschil tusscheu de oorspronkelijke en

de op nieuw-gevormde basten blijkt uit liet volgende overzicht.

No. 55 No. 54

Alcaloid Oorspronkelijke bas) geregenereerd. Oorspronkelijke bast geregienereerd

.

Kinine 7.49 5.68 8.68 5.40

Ginchonidine — —
Kinidine —
Cinehonine 0.85 0.11 0.55

Amorph alcaloid. 1.41 0.61 0.85 0.67

De analyses van monsters uit den oogst geven geen aanlei-

ding lot bizonderc opmerkingen. Ze zijn alle in den hierbij

gevoegden slaat vermeld.

Op dezelfde wijze als vroeger uil afval van Ledgeriana-bast

werd nu ook een proef genomen om uit oflicinalis-bast zwa-

velzure kinine 1c maken. Daarbij is 2.5 pet. van dit sulfaat

verkregen, dal echter meer gekleurd en minder zuiver is dan

dal. 't welk uit Ledgeriana poeder was verkregen.

Door den heer de Vrij was bij de de Nederlandsche regeering

de wenschelijkheid betoogd om in de kinaplanlsoenen uit ver-

schen succirubra-bast ruwgemengd alcaloid (quinelum) te be-

reiden volgens een door hem opgegeven procédé. De lieer

Eijdman, militair apolhcker, die door de Vrij onderwezen was

,

heeft ter beproeving dier bereidingswijze 925 kilogram ver-

sclien succirubra-bast ontvangen.

De uilslag is nog niet volledig bekend , doch het is den heer

Eijdman , — volgens diens mededeeling, niet gelukl , om een

goed preparaat, op economische wijze, uit vevscheu bast te

verkrijgen.

De kwestie zal voornamelijk zijn of dat ruw-gemengde-alca-

loïd, dat zich als een noodzakelijk kwaad, in den afval der

kinine-fabrieken ophoopt , niet zuiverder en tot mindere prij-

sen in den handel te verkrijgen is , dan hel hier uil onze

fraaie en gezochle basten kan gemaakt worden.
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Iii hel verslag over 187o is melding gemaakt van eene ver-

zameling die, op last der regecring, voor de Ccnlennial-leu-

loonstelling te Philadelphia was gereed gemaakt. De verzame-

ling heelt daar de aandacht getrokken , en volgens de lijst van

bekrooningen, in de Nederl. Staats-courant gepubliceerd, werd

haar een medaille toegekend.

Voor de Belgische regeering werd op haar verzoek , een

fraai herbarium met daarbij behoorende uitgezochte basten ge-

reed gemaakt, dat waarschijnlijk zijne bestemming bereikt heeft.

Ook voor de in 1877 te Amsterdam te houden tentoonstelling

is een zeer volledige verzameling gereed gemaakt, bevattende

een compleet herbarium en basten op kartons, kisten en balen

met kina-bast, alcaloïden uit Java-basl bereid, gereedschappen

bij de kina-cultuur in gebruik, kina-hout en daaruit gesneden

artikelen, modellen van woningen, photografiën der etablisse-

menten, enz.

Door de regeering is bij haar besluit van 12 December 1876

N°. 38 bepaald, dat deze artikelen, met uitzondering van de

in kisten en balen verpakte basten, (die in 's rijks magazijn

van geneesmiddelen te 's Hage worden ingeleverd), na afloop

der tentoonstelling, aan hel koloniaal museum te Haarlem ten

geschenke worden gegeven.

De Directeur der Gouvernemenls

Kina-onderneming

,

.1. C. BERNELOT MOENS.

Batavia, 1 Januari) 1877.
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BEI100RENDE TOT HET VEKSLAG
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over 1876



Bijlage A.

.

AANTOONING van den toestand der Gouvernements kina-

LIGGING EN GEMIDDELDE

HOOGTE BOVEN ZEE

DER

PLANTSOENEN.

(De hoogte uitgedrukt in meters).

fee

es

<

PLANTEN IN DE KWEEKERIJEN.

re C
•*°.2 s «

Lembang.

Geb. Tangk. Prahoe . 1251.

Nagrak.

(ieb. Tangk. Praboe . 1625.

Tjibitoeng

Geb. Waijang 1527.

Tjibêrêm.

Geb. Malawar (0.) . 1560.

Tjiniroean

(ieb. Malawar (W.) . . 1566.

Rioenggoenoeng.

Geb. Tiloe 1625.

Kawa-Tjiwidei.

Geb. Kendeng-Patoeha . 1950.

Totaal der

afzonderlijke soorten

Totaal-Generaal

van alle soorten . . .

1874
1875
1876

1874
1875
1876

1874
1875
1876

1874
1875
1876

1874
1875
1876

1874
1875
1876

1874
1875
1876

1874
1875
1876

1874
1875
1876

200
230
350

15000
3475
24300

25500
15570
46900

24000
18916
46771

36000
34190
54140

12000
17160
38100

12200
89541

210561

13000

4000

100 45000
— 19387

14387

11000
6710
3000

>000

2000
10000
10000

14000
2400
2400

16000
29630
15030

100 101000
68127

9000
|

44817
I

2000
2150

7CJ0
6100

1000

10000
8250

223300
165918
264378

a. Hieronder z«n begrepen, 5530 uit stekken gekweekte planten.

B 26790 « » en 155169 uit zaken gekweekte Ledgeriana's (builen dj

pi. ra. 5000 oorspronkeHJke Ledger't en verder nog ongeveer 54000 Hasscarliaoa's.

c. Onder deze succirubra's z(jn omstreeks 4000 caloptera's begrepen.



plantsoenen op Java, over de jaren 1874, 1875 en 1876.

PLANTEN IN DEN VOLLEN GROND.

— c

r2 «3

.E —

Totaal-

generaal

der

planten.

Toelichtingen.

133000
133126
129271
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Bijlage B

AANTOONING
van den Groei van eenige Kina-boomen

gedurende het jaar 1876.



BBJLACE C.

VAN HET RAPPORT

NOPENS DE

Gouvernements-Kina-Onderneming

over 1876.



Bijlage C
OVERZICHT van de uitkomsten der gedurende het jaar

KINA-SOORT. Groeiplaats.



1876 verrichte scheikundige analyses van Java-Kina-bast.



OVERZICHT van de uitkomsten der gedurende het jaar

KINA-SOORT. Groeiplaats.



1876 verrichte scheikundige analyses van Java-Kina-Iuisl



VERSLAG
NOrENS DE

GOÜVERNEMENTS HNA-ONDERNEMING,

OVER HET JAAR 1877.

CWET 2 Kl.1 1 Ai. K\. )

De buitengewone en langdurige droogte, die, gedurende 1877

,

in het grootste gedeelte van den Indischen Archipel heersehle,

werd in de liooge bergslreken, waarin de kina-tuinen gelegen

zijn. evenzeer gevoeld als in de lagere kuststreken. Van Mei

tot in het laatst van November viel bijna geen regen; een

verschijnsel, dat hier slechts zeer zelden is waargenomen.

Terwijl de groole planten door deze droogte niet geleden

hebben, was ze voor de jongere planten, die in het laatst van

1876 en het begin van 1877 in den vollen grond waren ge-

bracht, zeer schadelijk, en daarvan zijn duizenden bezweken.

Bij de zeer heldere nachten en de daardoor vermeerderde uil-

straling daalde de tempera tuur dikwijls zeer laag, en twee ma-

len werd nachtvorst waargenomen, die op de établissementen

Tjipitoeng , Tjihêrêm en Kendeng Pa foen mode in het jonge

plantsoen, \eel slerlle heeft veroorzaakt. Vooral op hel laatst-

genoemde établissement werden eenige bahoe's van het jonge

oflicinalisplantsoen daardoor vernield. Aan de grootere planten

heeft deze koude geen kwaad gedaan. Eerst Jreslond rhoop,
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dat een goed deel dier bevroren planten zich zou herstellen

,

doch de mees Ie zijn afgestorven, terwijl van enkele alleen

het onder den grond zich bevindend gedeelte in het leven bleef,

en zich hier en daar uit dit overblijfsel van den stam nieuwe

nitloopers vormden.

De plantsoenen te Tjibêrêm en Ie Tjinjiroean werden door brand

geteisterd.

liet vuur, uit de in ontginning zijnde gedeelten door den

hevigen oostenwind voorlgewaaid, deelde zich aan het ver-

droogde gras en aan de overblijfsels der vroegere woudboomen

mede en , ofschoon alle mogelijke voorzorgen werden geno-

men, kon er niet belet worden, dat in hel geheel ongeveer

vijf bahoe's van den aanplant zoodanig beschadigd werden,

dal de daarop slaande hoornen als verloren te beschouwen waren

en gerooid moesten worden , om althans den bast te behouden.

2.

Vermenigvuldiging.

Daar de uit plantingen tengevolge van de laatiu vallende re-

gens niet zoo vroeg als anders konden geschieden, hieven er,

met IJlt. December, een aantal groole planten op de beddingen

,

die nu eerst in Januari in den vollen grond worden gebracht.

Daardoor is hel eindcijfer der met ultimo December in den

vollen grond staande planten kleiner, dan hel anders geweesl zou

zijn. Het bedraagt 1855602 stuks , terwijl op de kweekbetldingen

nog 512518 planten stonden. Hiervan zijn 164657 Lcdgeriana-

zaad- en 52020 Ledgeriana-slekplanl.cn in den vollen grond.

De vermeerdering in aantal der Ledgeriana's gaal niet zoo

vlug, als mogelijk zou zijn, wanneer er zaad genomen werd

van minder uitmuntende hoornen. Voor den gouvernements

aanplant wordt nu alleen hel zaad gebruikt van die moeder-

hoomen, die 9 a 10 pel. of meer chiuine in hunne bast be-

vallen , en daarvan is hel zaad nog niet overvloedig voorhanden,

liet wordt echter wenschelijker geacht, meer op kwaliteit,

dan op kwantiteit te letten.
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Er is niet zooveel zaad geoogst, als oorspronkelijk verwacht

werd, ofschoon toch aan een 47lal partikuliere planters aan-

zienlijke hoeveelheden verstrekt zijn. Vele vruchten zijn ver-

droogd en afgevallen, zonder tol rijpheid te zijn gekomen.

De vooruitzichten voor het volgende jaar zijn huilengewoon

gunstig, daar, sedert December, verreweg het grootste ge-

deelte der oude, oorspronkelijke hoornen in bloei zijn geraakt.

Het laat zich dus voorzien, dat de kostelooze verstrekking van

Ledgeriana-zaad op ruimer schaal kan worden voortgezet.

5.

Ontginning. Onderhoud.

Hij Gouvernemenls Besluit van 28 Mei 1877 no. 1 werd

machtiging gegeven, om den Gouvernemenls aanplant nog niet

een millioen hoornen te vermeerderen, "dodio November werd

de uitvoering van dezen maatregel gestaakt, daar het opper-

besluur de wenschelijkheid er van niet beaamde.

Intusschen waren zeer uilmunlende gronden voor deze uit-

breiding aangewezen , liggende deels ten noorden van hel oud-CO ' cc

ste plantsoen, Mjinjiroean , waar ongeveer 5u0 bahoe's daar-

voor bestemd werden, deels, ongeveer loO bahoe's, in de

nabijheid der établissementen Tjibêrêm, Tjibitoeng, Hioen-

Goenoeng en Kendeng Patóea. -— Het ui! ges trek te terrein , ten

noorden van Tjinjiroean aan het Malawargebergle gelegen

,

zou uitsluitend bestemd geworden zijn voor de beste soorten

van Ledgeriana, terwijl aan het westelijkst gedeelte de alpak-

en droogplaats zou gevestigd worden voor al de basten van

de établissementen op het Malawar- en Wajanggebergl e, waar-

voor de ligging, in de nabijheid van den weg van Pengalengan

naar Tjikalong en dichter bij laatstgenoemde plaats, waar het

vervoer met karren begint, zeer geschikt was.

Bovendien bestond het voornemen, om aan den daar geplaatsten

opziener toe te staan , daar een veestapel te vestigen ; waar-

voor een voor kina-aanplant te laag gelegen terrein uitmuntende

gelegenheid aanbood; onder beding, dat de mest ten nutte
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der kinatuinen zou komen. Bemesting is in sommige gedeel-

ten der plantsoenen zeer gewenscht, doch hel materiaal daar-

toe is plaatselijk niet te bekomen.

Met de ontginning was sedert Mei een aanvang gemaakt, en

er waren in hel geheel ongeveer 150 hahoe's gekapt en ge-

deeltelijk opgeruimd, toen dit werk, op hekomen last, verder

gestaakt werd. Meer en meer deden zich ploegen van arbei-

ders voor, die de ontginning van een gedeelte van het terrein

,

van 2 tot 10 bahoe's, wilden aannemen, en zoo veel mogelijk

wordt er naar gestreefd, om alleen op taak werk te geven.

Aan de oude tuinen is in bet afgeloopen jaar veel werk besteed.

Een gedeelte daarvan is weder op nieuw in terras gelegd, en

bestemd om op nieuw beplant te worden.

In Mei en Juni werden de plantsoenen te Tjinjiroean, Tji-

bêiém en hel laagste gedeelte van Rioen-Goenoeng weder zeer

geteisterd door de ziekte. Er kon nu met volkomen zeker-

beid geconstateerd worden , dat ze veroorzaakt wordt door

hetzelfde insect, dat de theeroesl bewerkt; een Hemipler,

die in Brilsch-Indische tijdschiflen Heliopeltis theivora genoemd

wordt (leabug der thecplanlers), doch is volgens bestemming

door Dr. Snellen van Vollenhoven de Ilelopellis Anlonii Sign.

Deze insecten , die volwassen eene grootte hebben van +
elf millimeters, steken hunnen zuigsnuit door de opperhuid

der jonge bladeren en der jonge toppen, n zuigen het sap

daaronder uit. De ontsteking, die daarvan het gevolg is, doel

de plek in den omtrek van den steek verkleuren en zwart

worden , en het weefsel sterft af. Alleen de gepaarde gedeelten

ontwikkelen zich verder, waardoor bel blad naar alle richtin-

gen omkrult en inéén groeit. Hetzelfde geschiedt mei de

jonge toppen.

Belangrijk was het vinden der eieren bij een bevrucht wijfje.

Deze zijn wil van kleur, l
1
/* m. m. lang, en aan hel smalste

uileinde voorzien van twee draad vormige aanhangsels.

Bij een wijfje werden van 8— 14 eieren aangetroffen. Deze

eieren worden door middel van den legboor gedeponeerd in
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de uiteinden der takken en in de bladsteelen. Ze liggen daarin

geheel verborgen , zoodat meestal slechts de puntjes der draad-

vormige aanhangsels zichtbaar zijn, en met moeite gevonden

worden. Komen nu de jongen uit , die ongevleugeld zijn, en

dus aan een beperkte woonplaats gebonden, dan vinden ze in

de nabijheid van de plaats hunner geboorte terstond het voor

hen bestemde voedsel, het sap der jonge planlendeelen , en

het zijn vooral deze jonge diereu , die de ergste verwoesting

aanrichten. — Ofschoon gedurende hel geheele jaar dieren in

allerlei phasen van ontwikkeling gevonden worden, zijn de

jongen verreweg het menigvuldigst in de maanden Mei , Juni en

Juli, terwijl ze na dien tijd langzamerhand verdwijnen, en

slechls in enkele exemplaren worden aangetroffen.

Tegen dit kwaad is — ook eer zoo goed bekend was . wat

daarvan de oorzaak was , — steeds als liet beste middel op-

snoeiing aangewend. Deze is nu vooral zeer streng doorge-

voerd, en door het verbranden der uilgesnoeide takken getracht,

om zooveel mogelijk van de eieren te vernielen.

Aan opvangen der dieren, die bij millioenen voorkomen,

valt in de uitgestrekte plantsoenen bijna niet te denken. In

kleine tuinen van Ledgerianastekken , op wier ongestoorden

groei veel prijs gesteld werd, is het echter, en met goed ge-

volg, toegepast.

4.

Oogst van kina.

De kinaoogst heeft, in 1877, bedragen 50089 kilogram,

waarvan 48342 K. G. naar Nederland verzouden zijn, 1565 K.

G. verstrekt aan den geneeskundigen dienst in Indie, en 182 K.

G. bestemd voor de tentoonstelling, die in 1878 te Parijs gehou-

den wordt. Tot liet verkrijgen van dezen bast zijn ruim 70000

hoornen geschild.

De voor verkoop in Europa bestemd basten zijn verpakt

in 197 kisten en 578 balen. De noodige transportmiddelen

voor geregelden afvoer werden gemakkelijk verkregen, en in
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November was de gebeele oogst naar Tjikao verzonden. Het trans-

port van daar naar Batavia werd echter, van Juli tol December,

onmogelijk gemaakt door den lagen waterstand der Tjilaroem.

De oogst van 1876 werd in twee gedeelten verkocht. De eerste

veiling had plaats den 17 April. Ofschoon toen al de kinabasten

van 1876 nog niet in Nederland waren aangekomen, werd het

wenschelijk geacht, de veiling op dat tijdstip te houden ; vooral

omdat de kinaprijzen zeer hoog waren, tengevolge van het ont-

breken der aanvoeren van Nieuw Grenada, waar een opstand

de inzameling en het transport naar de kustplaatsen belette.

De op die veiling bedongen prijzen waren zeer hoog en be-

droegen voor:

C. succirubra 1.68 per half kilogram.

C. calisaya javanica 2.46 » » »

C. » Schuhkr 1.93 » » »

C. » Ledgeriana 8.79 » » »

C. officinalis 6.25 » » »

C. Hasskarliana 2.39 » » »

C. caloplera 1.59 » » »

Gemengd kinagruis 1.41 » » »

Kinapoeder 0.81 » » »

De middenprijs van alle basten was 2.55 5 legen 1.625 Jn

1876. Enkele partijen Ledgeriana-bast werden verkocht legen

den ongekend hoogen prijs van f 10.85 per Va kilogram.

Een klein partijtje kina-bast van inferieure soorten, afkom-

stig van het land Koeripan (Builenzorg), werd op dienzelfden

dag lot zeer lage prijzen (van 29 tot 61 ets. per half kilogr.)

verkochl. De reden van die slechte uitkomst was waarschijn-

lijk gelegen in het verzuimen van de noodige zorg, om het

uiterlijk en de verpakking der basten zooveel mogelijk overeen-

komstig die der Gouvernemenls-kina Ie maken.

De 2e veiling, op den 18 Juli gehouden, van het later in

i\cderland aangevoerd product kon niet zulke hooge prijzen

bedingen. De middenprijs bedroeg toen slechts ƒ 1.30 per Va

kilogr. bast en / 0.62 per Va kilogr. kinapoeder.
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Daar de langere baslpijpen op de veiling van 1876 voor

den. handel grootere waarde bleken te hebben , was ook in dat

jaar een gedeelte van liet product weder in dien vorm gebracht.

Merkwaardig was nu het onderscheid in prijs van lange en

korte pijpen , die overigens in kwaliteit in het geheel niet ver-

schilden. De kavelingen 48 en 55, bast van calisaya javanica

,

in korte pijpen golden ƒ 2.67 per % kilogr.; dezelfde bast in

lange pijpen — kavelingen 50 en 51- bracht / 4.15 per V2

kilogr. op. Van calisaya schuhkraft werden de kavelingen

155— 158, zijnde lange bastpijpen , voor ƒ 1.66; de korte

pijpen (kavelingen 159 en 160) voor 96 ets. per 1
/» kilogr. verkocht.

Naar aanleiding van dezen voorkeur van den handel voor langere

pijpen werd ook in dit jaar voortgegaan, met alles in dien

vorm te brengen , wat daarvoor geschikt was.

Het oordeel der commissie van deskundigen, steeds bestaan-

de uit de Meeren Oüdemans en Stellingwerff te Amsterdam,

die de kinabasten aan een onderzoek, betreffende hel uiterlijk,

verpakking enz. onderwierp, was ook weder zeer gunstig.

Kina-poeder is voor de Europeesche markt niet bereid , daar de

hoogere prijzen, voor het gruis besteed, er op wezen, dat hel

wenschelijker was, om den afval eenvoudig in dien vorm te laten.

In Februari werden proeven begonnen met hel «mossing-

sijsteem" van me. Ivor, en op de verschillende kinasoorlcu toe-

gepast. Dit onderzoek zal, om bruikbare resultaten te leveren
,

eenige jaren moeten worden voortgezet.

Voorloopig kan echter worden meegedeeld, dat van de 120

op deze wijze bewerkte hoornen er slechts 1 gestorven is, dal

ze in het eerst ecnigszins schenen te lijden onder hel wegne-

men van de helft hunner schors, maar dat ze zich zeer spoe-

dig weder herstelden. Bij de succirubra's vernieuwt zich de

weggenomen bast liet spoedigst en volkomenst. De proeven

worden voorlge/.et , ook andere bekleedingsmiddelen als het

moeilijk verkrijgbare mos toegepast, en door analyses, in ver-

schillende perioden van den groei gestreefd naar hel verkrij-
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gen eener volledige kennis, van hetgeen in den zich vernieu-

wende!! bast aan alcaloïd wordt afgezet.

Personeel, materieel en geldmiddelen.

In het personeel der kina-onderneming werd gedurende 1877

geene verandering gebracht. Daar echter de noodzakelijkheid

werd ingezien, om bij tijds iemand op te leiden, geschikt

om, zoo noodig, den tegenwoordigen directeur der kina-

onderneming te vervangen , werden er voorstellen aan het opper-

bestuur gedaan , om aan dien directeur een assistent toe te voegen

,

en voorloopig [bij G ,s
. besluit van 21 Maart 1877 no. 5] werd

hierin reeds voorzien door de tijdelijke plaatsing van den kon-

troleur Ie klasse van Romunde. — In het voorstel , op deze zaak

betrekking hebbende, werd er op gewezen, dat, zoolang de

directeur zelf den scheikundigen arbeid uitvoerde, de toevoeging

van een scheikundige als assistent niet noodig en niet gewenscbl

was; doch dat, wanneer de nu-fungeerende directeur zijne be-

trekking verliet, de plaatsing van een scheikundige ter assis-

tentie van den directeur, die dan waarschijnlijk niet scheikun-

dige zou zijn, wel weder noodig zou worden.

Deze zaak is bij het Opperbestuur nog in behandeling.

Op 51 December was het vast inlandsen personeel samenge-

steld uit.

1 mantri kina, 12 mandoers, 1 timmerman, 1 pakhuisman-

doer te Tjikalong , tevens postbode en 180 boedjangs. Door

vrije arbeiders werden 74046 dagdiensten verricht. Het aan-

bod van werk liet, gedurende de maanden April lot September

veel te wenschen over, tengevolge de vestiging van nieuwe,

parlikuliere ontginningen in de nabijheid der kina établissemen-

ten , de uitbreiding van de kuituur der variëteit van Arachis

hypogaea, onder den naam van Soe-oek Holle bekend, die in

de lager gelegen streken veel handenarbeid vereischte, en de

beduidende werkzaamheden , die de bevolking in de koffielui-

nen had te verrichten. In September verbeterde deze toestand

,
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en kon er weder over een ruim aantal arbeiders beschikt worden.

De kweekerijen en het materieel verkeeren in goeden staat.

Te Ijinjiroean werd een begin gemaakt met den bouw van een

groot, nieuw kweekhuis, uitsluitend bestemd voor het stekken

van C. calisaya Ledgeriana.

De uitgaven ten dienste der onderneming bedroegen

:

Tractementen voor hel Eur. personeel ... ƒ 20.200.

—

schrijfbehoeften » id » 300.

—

reis en verblijfkosten » » » 5.164.94 5

tractement van den tuinman Roskamp » 900.

—

id. » het vast inl. personeel » 15.593.70

Bezoldiging van daglooners » 14.881.20

Aanmaak en reparatie van akkergereedschappen . » 845.15

Transport on verpakking van den oogst » 2.617.05

» van geld, materialen enz » 151.90

Materialen v. h. onderhoud van kweekhuizen en

loodsen ' » 668.22

Dagelijksche benoodigdheden v/h. scheikundig-

Laboratorium » 124.00

Bediende voor hel scheikundig-Laboratorin » 180.00

Totaal / 57.424.15

zijnde ƒ 4.274.15 meel dan bij de begrooling voor 1877 was

uitgetrokken.

6.

Verspreiding der kina

Kinaplanten zijn in 1877 niet verzonden; aan 47 parlikuliere

planters zijn echter groole hoeveelheden Ledgerian%zaad toe-

gezonden, terwijl bovendien op aanvrage sleeds officinalis-

en succirubra-zaad werd afgestaan.

Particulieren krijgen meer en meer vertrouwen in de kina-

kulluur. en leggen zich bijna uitsluitend toe op de chinine-

rijke soorten.

De verspreiding onder de inlandsche bevolking sluit overal
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af op de weinige lust, die hoofden en bevolking toonen voor

eene kuituur, waarvan ze de vruchten niet spoedig genoeg zien
,

en die alleen goed slaagt in de minst bewoonde streken. Gun-

stige uilzonderingen bestaan echter op dezen regel.

In de omstreken van Garoet bevordert de heer K. F. Holle

de uitbreiding der kuituur, door aan de bevolking jonge plan-

ten te verstrekken, en ze het vooruitzicht te openen, dal

ze den bast tegen vooraf bepaalde prijzen, aan hem kunnen

leveren. Te Payacombo maakt de assistent resident Bosch der

bevolking het verkrijgen van jonge planten zeer gemakkelijk, en

ziet zijn streven, om haar tot aanplant van kina te bewegen,

met goeden uitslag bekroond. Voor de verspreiding onder de

inlandsche bevolking wordt tegenwoordig uitsluitend succirubra-

zaad afgegeven, omdat deze soort, terwijl ze veel koorlswerend

alcaloïd bevat, het gemaklijkst te culliveeren is, en het snelst groeit.

7.

Hennis der op Java gekweekte kinasoorten.

Door den botanist O. Kuntze, die in 1875 de kinaplant-

soenen van Britsch-Indie en Java bezocht, is eene verhandeling

gepubliceerd {Botan: Zeitung 1877), waarin hij o. a. beweert, dal

de G. calisaya Ledgeriana en de C. officinalis bastaards zouden zijn.

Aan deze bewering, die op onvoldoende en onjuiste waar-

nemingen berust, wordt hier geen de minste waarde gehecht,

al wordt erkend , dat de zeer groote neiging tot vormverande-

ring, die bij de cinchonen wordt waargenomen, dikwijls hel

gevolg zal zijn van onderlinge bevruchting en verbastering. Door

den Nederlandschen konsul te La Paz, den heer Schuiikrafft,

werd weder eene hoeveelheid kina-zaad gezonden , waarvan er

ruim 2000 ontkiemden, ze zullen afzonderlijk worden uitge-

planl, om later de soort en hare waarde te bepalen.

8.

Scheikundige onderzoekingen.

Evenals in het vorige jaar werden de meeste onderzoekingen ge-

daan , om de waarde van nieuw bloeiende Ledgeriana te bepalen
,
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en om het gehalte van den geoogsten bast te kunnen opgeven.

Ze worden alle meegedeeld in den hierbij gevoegden staat B.

Verder zijn nog analyses verricht , om voor verschillende kina-

soorten vast te stellen, welk onderscheid er is in het alcaloïd-

gehalte van verschillende bastgedeelten, en deze bevestigden het-

geen reeds vrij algemeen wordt aangenomen , dat de buitenste

schorslagen (primare schors) rijker aan alcaloïd zijn dan de

binnenste (secundaire schors). De verhouding was deze:

A I. C A I.O . I» K \

c.
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ding van gemengde alcaloïden uit verschelt succirubiabasl.

Deze proeven zijn mislukt. Uil, drogen succirubrabast verkreeg

hij echter een preparaat van een goed uiterlijk en voldoende

zuiverheid (quinetum) , doch bij de bereiding was veel verlies,

daar uit 508 kil. drogen bast 10.5 kil. alcaloïd verkregen

zijn, terwijl die hoeveelheid bast daarvan 20.5 kil. bevatte.

De therapeutische proeven, met dil alcaloïd-mengsel geno-

men, deden zien, dat daaraan veel koortswerend vermogen mag

worden toegeschreven, en dat het in vele gevallen de zwavel-

zure chinine zou kunnen vervangen.

Een groot nadeel is echter, dat het quinetum van zeer af-

wisselende samenstelling is, en daardoor zal het zich moeielijk

vertrouwen verwerven bij rationeele geneesheeren ; omdat

deze behalve over de zoo zeer vertrouwde chinine ook kun-

nen beschikken over andere kina-alealoïd-zouten ; b. v. over

zwavelzure cinchonidine, die, in zuiveren toestand, tot lage

prijzen in den handel komen , en minstens even goede febrifuga

zijn als het quinetum.

Omtrent de wenschelijkheid der Fabricage van quinetum in

Tndië, de plaats waar, en de wijze waarop dat geschieden moet.

is nog geene beslissing genomen.

Op de tuinbouwtentoonstelling, die in April 1877 te Amsterdam

werd gehouden, is de Gouvernemenls kina-onderneming voor

hare inzendingen bekroond met twee gouden medailles. Door

de Regering is toegestaan , dat deze werden opgenomen in hel

penningkabinet van het Bataviaasch Genootschap van kunsten

en wetenschappen. Ook voor de in 1878 te Parijs Ie houden

tentoonstelling is eene zeer volledige verzameling gereed ge-

maakt en verzonden.

l5jin«loiig' 9 15 Februari 1878.

Ih> Directeur der Gouvernemenls Kina-onderneming,

(wg.) BERNELOT MORNS.

:*.
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Bijlage A..

AANTOONLNG van don toestand der Gouvernements

LIGGING F.N GEMIDDELDE

HOOGTE BOVEN ZEE

ii il»,

PLANTSOENEN.
(De hoogte uitgedrukt in meters).

o

PLANTEN TN DE KWEEKERI.IEN.

.52 v>— o>
te —

>

.5 .2

SS"£o 2

Lembang.

Geb. Tangk. Praline 1261.

Nagrak.

Gel). Tan-k. Prahoe . 1625.

Tjibitoeng

Geb. Waijang 1527.

Tjibêrêm

Geb. Malawar (0.) . . 1560.

Tjiniroean

Geb. Malawar (W.) . . 1566.

Rioenggoenoeng.

Geb. Tiloe 1025.

Kawa-Tjiwidei.

Geb. Kendenff-Patoeha . 1950.

Totaal der

afzonderlijke soorten

Totaal-Generaal
van alle soorten . . .

1875
1876
1877

1875
1876
1877

1875
1876
1877

1875
1876
1877

1875
1876
1877

1875
1876
1877

1875
1876
1877

1875
1876
1877

1875
1876
1877

230
350
2950

3475
24300
23000

15570
46900
46100

17800

4000

ïoyiu
46771
44633
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kina-plantsoenen op Java, over de jaren 1877.

PLANTEN IN DEN VOLLEN CHOND.
Totaal-

generaal

der

planten.

To elichti n g e n-

133126
129271

127941



Bijlage B.

OVERZICHT van de uitkomsten dor gedurende hel jaar

KI NA -SOORT.

0. Galisaija Ledgeriana.

.lavatiica

Groeiplaats.



.}/

877 verrichte, scheikundige analyses van Java-Kina-Bt^t.
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OVERZICHT van de uitkomsten der gedurende het jaar

3
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1877 verrichte, scheikundige analyses van Java-Kina-Bast.

-r -c

sis
- J
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OVERZICHT van de uitkomsten der gedurende liet jaar

tl
9
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1877 verrichte, scheikundige analyses van Java-Kina-Bast









AARDBEVINGEN

IN DEN

INDISCHEN ARCHIPEL,

GEDURENDE HET JAAR 1876

DOOR

Dr. P. A. BERGSMA.
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Plaatsen, waar de
aardbevingen zijn

waargenomen.

Residentie

of

Gouvernement.

1 Januari 5" 15m v. m.
8 Februari 6" 50m v. m.
9 Februari 7U v. m.
16 Februari.

22 Februari 6" 20m v. in.

26 Februari op den mid-
dag.

11 Maart 7" 35m v. m.

13 Maart 10" n. m.
21 Maart 3" v. m.

Middernacht van 9 op 10
April.

10 April op den middag

11 April 2" 5m v. m,
12 April 10" 30m n. m.
16 April 10" n. ra.

18 April 9" 15m v. m.

18 April 9u 40m v. m.

16 24
17 25
18 20

19 26
20 27

127

21 [29

22 29
29
29
29
29
29

April 5" 15m v. m.
April 3" 30m n. m.
April 5U 15m v. ra.

Apiil 3" 30m n. m.
April 5u 30m n. m.
April 5u 30m n. m.
April lu v. m.
April 5u 30m v. m.
April 5u 45m v. m.
April 5" 45m v. m.
April 5U 45m v. m.
April 5" 45m v. m.
April 6" v. m.

29 April 8" v. m.
29 April 11" v. ra.

2 Mei 2" 30m n. m.

Kajelie.

Hila.

Menado en Ratahan.

Sonder
Bandar (Afdeeling La-

bat).

Menado en Ratahan.

Mokko-Mokko.

Poeloe-Tello.

Tosarie (Afdeeling

Tengger).

Indrapoera.

Afdeeling Aijerban-

gies en Rau.
Araboina.

Rau.
Rau.

Painan (Zuidelijke Af-

deeling van Padang).

Taloe (Afdeeling Ai-

jerbangier en Rau).

Aijerbaugies.

Aijerbangies.

Aijerbangies.

Aijerbangies.

Djokjokarta.

Poerworedjo.

Bandjarnegara.

Magelang.

Tegal.

Pekalongan.

Poerworedjo.

Banjoemas.

Bandjarnegara.

Bandjarnegara.

Bandjarnegara.

Bandjarnegara en

Poerbolingo.

Amboina.
Araboina.

Menado.
Menado.

Palembang.

Menado.

Benkoelen.

Sumatra's Westkust.
Passoeroean.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's Weslkust.

Amboina.
Sumatra's Weslkust.
Sumatra's Westkust.
Samatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's Weslkust.
Sumatra's Westkust.

Djokjokarta.

Bagelen.

Banjoemas.

Kadoe.

Tegal.

Pekalongan.

Bagelen.

Banjoemas.

Banjoemas.

Banjoemas.

Banjoemas.

Banjoemas.

Eiland.

Boeroe
Amboina.
Celebes.

Celebes.

Sumatra.

Celebes.

Sumatra.

Nias.

Java.

Sumatra.

Sumatra.

Amboina.
Sumatra.

Sumatra.
Sumatra.

Sumatra.

Sumatra.

Sumalra.

Sumatra.
Sumatra.
Java.

Java.

Java.

Java.

Java.

Java.

Java.

Java.

Java.

Java.

Java.

Java.
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Richting. Duur. Omschrijving van de beweging. Bijzonderheden.

!.—N.

tV.—O.

L—N.

W.—ZW.

W.—0.

0.—w.

ZVV.—NO.
Z—

N

NO—ZVV.

0.—W.

Circa 5 sec.

Eenige seconden.

Een paar sec.

Ongev. een min.

Ongev. een min.

Circa een halve

minuut.

Een lichte schok.

Een lichte schok.

Eenige lichte schokken.

Drie opvolgende schokken ; de

twee eerste waren zwak de

derde was viij hevig.

Een lichte schok.

Twee zeer lichte schokken.

Een vrij hevige verticale schok.

Eene horizontale aardbeving.

Eene horizontale aardbeving.

Eene lichte aardbeving.

Een lichte schok.

Eene horizontale aardbeving.

Eene horizontale aardbeving.

Eene verticale aardbeving.

Eene verticale aardbeving.

Een lichte verticale schok.

Een lichte schok.

Eene horizontale aardbeving.

Een vrij zware schok.

Een hevige schok.

Een vrij hevige horizontale schok

Vijf schokken van aardbeving.

Twee schokken van aardbeving.

Eene zwakke aardbeving.

Deze aardbeving is ook,

hoewel zwak, op de

hoofdplaats Benkoe-

len gevoeld.

Door deze aardbeving

werd groote schade

veroorzaakt, aan de

gevangenis te Ban-

djarnegara en aan

eenige pakhuizen in

de Afdeeling.
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Datum.

Plaatsen, waar de

aardbevingen zijn

waargenomen.

Residentie

of

Gouvernement.
Eiland.

20

27

28
29

30

31

32

8' Mei O" 30ra n. m.

8 iM.^i 0" 45m n. m.

8 Mei (>u 45m n. m.

9 Mei 3" 10"' n. in.

9 Mei 4" \?
a n «»

10 Mei 3« ii. [Ml

18 Mei 10" 50'" V m
18 Mei lluv. m.

18 m ii" v.

18 Mei llu 15" ' v. Kt.

18 Mei Hu l<ö 1 " V. II).

20 Mei 10" 30'" v m
20 Mei 10" 30m v. m
28 Mei 0" 15"> n m
28 Mei 0" 30™ n. ni

28 Mei.

Baros en Singkel (resi-

dentie Tapanoeüe).

'Siboga.
1

Aijer Hadjie (assistent-

residentie Painan).

Painan.

ïroessan (assistent re-

sidentie Painan).

Balang Kapas (assist.-

residentie Painan).

jPadang, Fort de Koek.

IPriaman, Locboehas-

song (assistent-re-

sident Priaman):

Fort van den Capellen

en Singkarah (assis-

tent-residentie Pa-

dangsche Bovenlan

den).

Aijer Hadjie, Painan,

ïroessan, Batang Ka-

pas, Assem Kocin-

bang (assistent -resi-

dentie Painan).

Taloe (assistent-resi-

dentie Aij< j rli;ni-ies

en Bau).

Buitenzorg.

I Batavia.

Hila.

(Amboini.

Sumalra's Westkust.

Sumatra's

Surnatra's

Sumatra's

Sumatra's

Westkust.

Westkust.

Westkust.
Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's

Sumatra's

Westkust.

Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Batavia.

Batavia

Amboina.
Amboina.
Amboina.

Sumatra.

Sumalra.

Sumatra.

Sumatra.
Sumatra.

Sumatra.

Sumatra.

Sumatra.

Sumatra.

Sumatra.

Sumalra.

Java.

Java.

Amboina.
Amboina.
Boeroe
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Richting. Duur. Omschrijving van de beweging. Bijzonderheden

l.-W.

(0.—Z\V.

5 seconden.

10.—zw.

Twee sec

I.—W

.—N.
W.—NO.
W.—NO.

50 sec.

Twee vrij hevige schokken.

Een lichte schok.

Een verticale schok.

Een lieviiïe horizontale schok.

Een vrij hevige schok.

Drie vrij hevige schokken.

Drie vrij hevige schokken.

Een vrij langdurige aardbeving.

Een vrij hevige aardbeving.

Eene zeer zware aard- eu zeebe-

ving, De acht eerste allerhe-

vigste schokken werden om-
streekt kwartier voor éénen

na den middag gevoeld, en hiel-

den gezamenlijk, met de daar-

op volgende lichtere bewegin-

gen van den bodem, ongeveer

drie minuten aan. Daarna wer-

den van lijd tot tijd zachte

schuddingen van den grond

bespeurd, die tegen zes uur in

den avond, en op den 9den daar-

aanvolgende des nachts ten

twee uur weder in schokken

overgingen, vergezeld van een

onderaardsch gerommel. De

lichting was eerst van hel zuid-

Tot zeven keeien loe

drongen golven uit

de baai de mondin-

gen der rivieren ter

hoofdplaats van hel

eiland binnen, wier

waterspiegels daar-

door evenveel malen

een voet boven en

beneden den gewo-
nen waterstand re-

zen en daalden. Lie-

den, die zich een paar

mijlen uit den wal
in zee bevonden, be-

merkten de beroe-

ring van het water

aan de trillingen
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Richting.





SI

Richting. Duur. Omschrijving van de beweging. Bijzonderheden.

0.—VV.

0.—W.
0.—W.

O.—W.
0.—W.

0.—VV.

0.—VV.

0.-
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Plaatsen, waar de

aardbevingen zijn

Avaargenomen.

Residentie

of

Gouvernement.

Eiland.

62 2 Nov. 9" 15m n. m.

63 2 Nov. 10" 30™ n. m.
2 Nov. 10" 35,n n. ra.

2 Nov. 10" 40'" n. m.

2 Nov. 10" 45'" n. in.

2 Nov. llu n. m.

6 Nov. 3" 40"> n. ra.

6 Nov. 3" 45"' n. ra.

6 Nov. 3« 45m n. m.

6 Nov. 4" 30"' n. in.

Troessan (Zuidelijke JSumalra's Westkust
Afdeeling van Pa
dang).

Priaman.

Padang.

Paija-Conibo (Padang-

sche Bovenlanden).

Painan (Zuidelijke Af-

deeling van Padang).

Indrapoera (Zuidelijke

Afdeeling van Pa-

dang).

Padang.

Painan (Zuidelijke Af-

deeling van Padang).

Indrapoera (Zuidelijke

Afdeeling van Pa
dang).

Ngalan-Gadang (Zui

delijke Afdeeling van

Padang).

Suraatra's Westkust.

Sumalra's Westkust.

Suraatra's Westkust.

Suraatra's Westkust.

Suraatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Suraatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumatra's Westkust.

Sumalra.

Sumatra.

Sumalra.

Sumatra.

Sumalra.

Sumatra.

Sumatra.

Sumalra.

Sumatra.

Sumalra.
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Richting. Duur. Omschrijving van de beweging. Bijzonderheden.

Z.—N.

NO.—ZW.
NO.—ZW.

W.— O.

O—W.

N.—Z.

ZW.—NO.

Eerst 0.—W. la-

ter Z—N.

N.-Z.

50 sec.

15 sec.

30 sec.

15 sec.

Een hevige schok.

Een lichte schok.

Twee met vrij lange tusschen-

poozen elkander opvolgende,

zware, horizontale schokken.

Twee kort op elkander volgende,

vrij hevige schokken.

Twee kort op elkander volgende,

zware schokken.

Eenige hevige, horizontale schok-

ken.

Twee sterke, achtereen volgen-

de, horizontale schokken.

Een hevige schok.

Eenige vrij hevige, horizontale

schokken.

Een hevige schok.

Deze aardbeving was
vergezeld van een

dof, onderaardsch

gedruisch.

Deze aardbeving werd
voorafgegaan door

een verwijderd ge-

druisch.



BEKORT VERSLAG

eener Botanische dienstreis naar het Gouvernement van

Celehes en Onderhoorigheden, van 12 Juni

t. m. 29 Decemher 1877, door den Inspecteur

honorair der Kultures

J. •;. TE1JS1IA*V

Makassar, - Mangkassara — met hel oude, ruime fort Rot-

terdam direct aan zee gelegen , is eene fraaie en uitgebreide

plaats: men vindt er vele goed onderhouden, steenen gehou-

wen, goede, breede wegen en prachtige straatverlichting niet

petroleum. Langs de wegen vindt men prachtige lanen van

Tamarinden en Kanari hoornen.

De woonhuizen der Europeanen zijn meestal van steen, net

onderhouden en helder wil, veelal met ruime erven, doch on-

gelijksoortig en niet zeer regelmatig langs de groole wegen

gebouwd; daaronder komen ook uitgestrekte gebouwen voor

verschillende inrichtingen voor. Een goed aanzien van de reede

geven de met éénc verdieping voorziene , steenen gehouwen der

kooplieden; ze vormen aan de binnenzijde eene lange straat,

evenwijdig niet hel strand , en zijn , behalve de kantoren en

pakhuizen der Europeeschc kooplieden, ook door Chineesche

handelaars bewoond. Aan de oostzijde eindigt deze straal met

eene vischpassar, en daarop volgen de inlandsche woningen van

bamboe, met alap gedekt. Meerdere evenwijdige en dwarsstra-

ten zuidelijk onmiddelijk hieraan grenzende, vormen het Chi-

neesche Kamp, en zijn ook alle met steenen huizen bezet.
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Verder Noord-Oostelijk woont de Inlandselic bevolking in uit-

gebreide, goed beschaduwde kam pongs , met brcede wegen door-

sneden, en ook met lantaarns verlicht.

Het Gouvernemenlshuis — de woning van den Gouverneur—
heeft ook ééné verdieping , wat hier anders bij de Europeescbc

woningen niet veel voorkomt : liet heeft een vrij goed aanzien

;

rechts en links zijn goede bijgebouwen voor logeerkamers; op

het ruime erf staan achter het hoofdgebouw vele bijgebouwen

voor bedienden en stallingen voor paarden.

Makassar bezit ook een paar fraaie en groote graspleinen,

die lot het cxercccren en manoevreeren der troepen gebezigd

worden. Het grootste daarvan heeft wel iets van het Konings-

plein te Batavia , hoewel hel niet zoo groot is, en men begon-

nen is, met aan drie zijden fraaie woningen op te richten. Alles

tezamen genomen, moei men erkennen, dat Makassar een net

en goed onderhouden aanzien heeft, dat van vooruitgang geluigl.

Ik bad, even als ten vorigen jarc, lol het verzamelen van

planten en lot het schieten, vangen en conservecren van die-

ren weder S bedienden medegebracht , die hier allen reeds een

begin met hunnen arbeid maakten: hoewel dit te dezer plaatse

en in de omliggende, geknllivecrde streken weinig bizonders

opleverde.

Er beerschte bier— 24 Juni — reeds sedert een paar maan-

den droge of ooslmousson , in welken lijd geen regen meer

gevallen was. De lucht was dientengevolge zeer droog, en met

fijne stof bezwangerd , welke overal in de woningen alles met

eenc dikke laag slof bedekte.

Men bracht bier uit een ander rijk zaad ter markt, dat

men met den naam van »Koppi Djawa" bestempelde, hetwelk

naar Sienggapoera werd uitgevoerd , om als een surrogaat voor

koflie te dienen. Het bleek mij echter, dat hel niets anders

was, dan zaad van Abelmoschus esculenlus, cene Weslindische

plant, die men zeide, van Balie ingevoerd te hebben; ze zal

echter aan de kofftemarkt geen nadeel doen, daar de drank,

van deze gebrande zaden bereid, weinig aantrekkelijks heeft.
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6 Juli des v. in. 6". vertrok ik in gezelschap van den Gou-

verneur en eenige andere lieeren niet den stoomer Hertog

Bernard van de rcede van Makassar naar de reede van Pang-

kadjene, welk woord gespleten of vertakte rivier beleekent,

en waar wij reeds om half 10u
. aankwamen. Wegens ondiepte

moest de hooi. op vrij verren afstand van de kust ankeren

;

om 10 u
. begaven wij ons per sloep naar den wal. De rivier

van Pangkadjene heeft drie uilmondingen in zee, waarvan de

middelste, hoewel ook zeer ondiep, nog de beste is. en welke

wij dan ook nog in tijds binnenroeiden, daar de eb was inge-

vallen , en bij laag water zelfs geen sloep den voorliggenden

bank kan passeeren.

Aanvankelijk was de rivier nog diep genoeg, en werden wij

een goed eind weegs door de roeiers eerst geroeid, en daarna

aan een lijntje voortgetrokken , doch eindelijk bleef de sloep op

de zandbanken in de rivier vastzitten, zoodat de 10 roeiers

over boord moesten , om de sloep met moeite voort te slepen.

Daar zich dit bij tussehenpoozen gedurig herhaalde, werd onze

reis zeer vertraagd, en kwamen wij eerst om half 2U
. n. m. te

Pangkadjene aan.

Aan wal stappende, werd de Gouverneur en gevolg opge-

wacht en verwelkomd door den majoor Prackr — die hier het

bevel voerde over de expedilionaire troepen — en diens officieren.

Bij het binnenkomen der rivier Tenga van Pangkadjene ziel

men niets dan lage, moerassige oevers, met kreupelhout en

strand vegetatie bedekt; weldra worden de oevers iets hooger, en

eindelijk komen reeds rijstvelden en ook enkele kamponghui-

zen voor. Het verval der rivier is bijna nul, daar eb en vloed

zich nog ver boven Pangkadjene uitstrekken.

De Borassus flabelliformis— »Tala" — komt hier en daarin

eenige exemplaren voor. Ofschoon men er zelden toewak, om

te drinken, of om suiker te koken, van aftapt, heeft de plant

om der wille van de bladeren toch waarde, wijl men daarvan

wateremmers , atap en andere benoodigdheden vervaardigt, zoo

zelfs dat de hoornen er steeds zeer gehavend uitzien, en soms
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zelfs van alle bladeren beroofd zijn; ook wordt liet witte, ge-

leiachlige vleeseh der pillen van de jonge vruchten als eene

lekkernij genuttigd, hoewel hel vrij smakeloos is. Het sap

uit de vezelige bast der rijpe vruchten , waarvan men mar-

melade maakt, schijnt niet benuttigd te worden.

Daar men hier rijst in overvloed heeft, en de Arenboom de

noodigc loewak geeft, om suiker te koken , wordt de Talaboom

geheel veronachtzaamd, en brengt hij niet dal nul aan, wat

men er in den Timorarchipel van trekt.

Hel land is overal vlak en bijna waterpas , overal met sawahs

•• n kampongs bedekt. Alle sawahs zijn echter van den regen

afhankelijk: wijl hier buiten de rivier, geen levend water ge-

vonden wordt, en daar er geen verval van water in de rivier

voorhanden is, kan het zonder kunstwerken niet worden op-

gevoerd ; maar ook dit weinige water zou over de groote op-

pervlakte sawahs weinig bcleekenen , en in den regentijd, als

de rivieren gezwollen zijn, heeft men het ook niet noodig; wijl

hel regenwater alsdan soms meer dan voldoende is, en er zelfs

overslroomingeu plaats hebben, die schade aan hel Ie veld

staande gewas veroorzaken.

Te midden dezer uitgestrekte sawahs — die bijna onafge-

broken langs de geheelc noordkust, van de zee lot aan den voet

der bergdislriclen voorkomen — rijzen op verschillende afstan-

den kolossale kalkrotsen meeslal loodrecht uit den bodem op,

en vertoonen allerlei zonderlinge , onregelmatige vormen, zoodal

men de meeste op enkele punten ook beklimmen kan ; zij be-

vatten soms ver reikende holen en grotten, zijn van ± 100

tot 4 a 500 vl
. hoog, en hebben een omvang van V2" wandelens

tot de uitgestrektheid, die men niet in eenen dag kan afleggen.

Ze zijn alle met eene schrale vegetatie van hoornen, heesters

en planten bezet, wier wortels zich tusschen de spleten en

scheuren indringen, of wel zich aan de loodrechte buitenzijde

vasthechten. Op de weinige zachlhellende vlakten, waar zich

slechts een weinig aarde gevormd heeft, ziet men zelfs enkele

kulluurplanlen , zooals pisang, kladi, katjangsoorten enz. die
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in den regentijd gevaar Joopen , om beneden in de vlaklen Ie

verdrinken. Langs den voet dezer rotsen oflicvcr bergen , komen

ook wild groeiende vruchtboomen , b. v, manga's, kamiri enz. en

zelfs kampongs voor.

Hoe schraal en verwelkt in den drogen tijd deze vegetatie

er ook uitziet, zoo komt toch ecne groolc verscheidenheid

van belangrijke planten, zoo aan den voet, als legen de bel-

lingen en op de toppunten daar onder voor, waarvan ruimschoots

geoogst werd, en vele mij nog onbekende soorten gevonden

werden.

Deze rotsen zien er oud en verweerd uit. zelfs de stabiel i-

ten hebben eene vuile kleur, en zijn — op enkele uitzonderingen

na, waar ze gekristalliseerd zijn — zeer licht en poreus, in

legenslelling van de kalkrolsen zelf, die zeer vast en zwaar

zijn: slalacmilen zag ik nergens. De rotsen zijn zelden mas-

sief, maar meestal overal gescheurd of zelfs verschoven , be-

halve de uilholmgcn door grollen, soms met hooge gewelven,

waarin men diep kan doordringen, of doorboord als de rots

Sapanang . waar men onder door aan de tegenovergestelde

zijde weder uitkomt, welke loer echter wegens steile klim-

mingen en dalingen nog ;il hemoeijclijkl wordt. Juist op dit

punt aan de Noordzijde is het buitenpad door een meerljc

onderbroken , zoodal men daar niet passeeren kan. Nergens

ziet men echter de fraaie, witte druipsteen, zooals die ondcr-

anderen in de grollen op Nocsa Kambangan gevonden wordt.

Sommige groepen dezer rolsen zijn onderling min of meer

van elkaar verwijderd en verschillend van hoogte en omvang:

maar alle op dezelfde vlakte der sawahs gelegen. De lusschen-

ruimlen zijn overal door sawahs ingenomen. Deze sawahs be-

slaan uit alluvialen bodem, van eene vette, roodachtige klei,

ter dikte van 10 a 20 vt
., ruslende op koraal en zeeschelpen,

zooals gebleken is bij het graven van een pul in hel kampe-

ment te Pangkadjene. Door de aanhoudende droogte was de

vette klei van de sawahs en op de wegen overal breed en diep

gespleten, wat jaarlijks het geval schijnt te zijn. Dit indrin-



gen der ontbindende en vruchtbaar makende lucht , in verband

met het jaaiiijksch verbranden van het padistroo, maakt den

bodem vruchtbaar genoeg, om er elk jaar, met het beste ge-

volg, een padiegewas van te bekomen, behalve dat men er

ook nog tweede gewassen , voornamelijk djagong , op aanplant,

iels dat dit jaar , wegens de aanhoudende droogte , echter niet

mogelijk was.

In de bergdistricten , waar de sawahs meestal met rivier-

water besproeid worden, had door die vroeg invallende droogte

veel misgewas plaats.

Nergens vindt men op de alluviale vlakte cenig ander dan

kalkgcstcenlc, doch op den bodem der rivieren komt veel grint

en andere steensoorten voor.

De hoofdplaats Pangkadjene , waar de regent van dit district

en een konlroleur woonachtig zijn, beslaat uit vele kampongs,

aan beide zijden van de rivier gelegen , benevens een paar pas-

sars van inlanders en enkele chineezen. Er is daar Ier plaatse

in den grooten weg van Makassar naar Segeri ook cene fraaie,

houten brug met ijzeren pilaren ter lengte van ± 220 vl
.

Tijdens den nu sedert 1868 gedemplen opstand van Karaëng

Bonto-Bonto , was hier onder het bevel van een majoor een

groot kampement, soms van 6 kompagnieën infanterie, artil-

lerie en cavalleric; wat thans tot 2 kompagnieën was vermin-

derd, waarvan later na de vrede slechls eenc kleine bezet-

ting is overgebleven. Deze troepenmacht, zoowel officieren als

minderen, woonden Ie zamen in het kampement in bamboezen

woningen en kazernen. Ecnige chineezen — aannemers en toko-

houders woonden hier ook lijdelijk, en kou men zich in eenc

loko van alles voorzien, even goed en niets duurder dan te

Makassar.

Wij waren echter noig altijd in een vijandelijk land, maar

hel minste verzet was niet te bespeuren, nadat aan «Karaëng

Bonto-Bonto" op de Tjendearols dè laatste slag was toegebracht,

en hij zelf naar een vreemd, onafhankelijk land gevlucht was.

Zijne vijf zonen waren langzamerhand in onderwerping geko-
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men, en in genade aangenomen, waarna deze ook hun vader

lot de onderwerping overhaalden, zoodat hij den lOen October

1877 aan den majoor Prager Ie Pangkadjene zijne onderwer-

ping kwam aanbieden , waarmede de 9 jaren lang geduurd

hebbende, noodlottige oorlog geëindigd is.

Er heerschen hier in den Ooslmoesson schrale valwinden

,

bekend, onder den naam van «broeboe," die alles met fijn stof

bedekt en zeer onaangenaam , maar vooral op zee zeer ge-

vaarlijk is.

8 Juli des v. m. 6". maakten wij . in gezelschap van de

majoors Boom, Prager en den Berger en verdere officiereu en

kavalleristen , een uitstapje te paard van + 5 palen naar de

rots Sapanang, om de daarin voorkomende grotten en gangen

te bezichtigen ; wij wandelden door een donkeren gang in de rots,

lotdat wij in de eigenlijke grot kwamen , die niet veel te beteeke-

nen had. Het afdalen over de onregelmatige, steile rotsen was

halsbrekend werk : eindelijk kwamen wij aan de andere zijde we-

der in het open veld, en om 0". v. m. waren wij weder te huis.

11 Juli v. m. 6". reed ik naar de naastbij gelegen rots

>Batoeboeloe" — al de rotsen hebben hunne benamingen niet

het praedicaat van goenoeng — op ± een paar palen van de

hoofdplaats , waar ik afsteeg . om den kolossalcn berg , die rondom

door sawahs was ingesloten , om te wandelen , en aan (len voet

een goeden voorraad planten op te doen. Om 8". hadden wij

de rondwandeling volbracht, die ons weinig moeite kostte, daar

de sawahs thans droog en reeds gesneden waren.

Na mijn ontbijt genuttigd te hebben, begaven wij ons naar

een tweede , niet ver van de eerste verwijderde rots , en wan-

delden die ook rond , hetgeen echter niet zoo gemakkelijk ging,

wijl de padi, ofschoon ze reeds doodrijp was, en een gedeelte

plat op den bodem lag, daar nog niet geheel was gesneden.

Ook was de oogst aan planten hier minder dan de voorgaande.

Wij hadden ook eenige vogels geschoten, en vele vlinders ge-

vangen, die echter meestal klein waren, en tot gewone soorten

behoorden.
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Den 12den Juli begaven wij ons weder vroegtijdig naar de

rots Sapanang, ditmaal echter om Ie verzamelen. Ten oosten

aan deze rots grenst een bosch , waarin hoofdzakelijk Aren-

en hooge Kanariboomen voorkomen , en ook kolossale lianen ge-

vonden worden ; de overige vegetatie had niet veel te beteeke-

nen. Wij wandelden nu langs den voet der rots, die zich overal

loodrecht verheft, in zuidelijke richting, waar wij eene kam-

pong passeerden , en nog weinig te oogsten vonden. Eerst toen

wij aan de westzijde kwamen, vonden wij eene rijke verschei-

denheid van planten en vlinders , waarvan wij ruimschoots

verzamelden. Toen wij echter huiswaarts keerden, waren wij

in dezen chaos van rotsen en tusschenliggende sawah's het

spoor geheel bijster, en dwaalden langen tijd over de oneffene

galangans— die door de droogte ook overal gespleten , of door

de karbouwen vernield waren — rond , alvorens den grooten

weg weder te bereiken. Gelukkig was mijn paard aan derge-

lijke toestanden gewoon, en wist het zich op de slechts één

voet breede, verwoeste galangans toch goed staande te houden.

Om half 12u
. waren wij weder te huis, zoodat ik des n. m.

nog tijd genoeg over had , om het verzamelde te verzorgen.

De kontroleur had mij een gids beloofd, die ook maleidsch

verstond, doch deze kwam gisteren en ook heden te laat, en

deed ook geene moeite, om ons op te zoeken.

15 Juli. Heden was de gids, »Daeng Lappa" reeds vóór

6". present, zoodat wij op den bestemden tijd konden vertrek-

ken; wij kozen nu een anderen koers over den nieuwen groo-

ten weg, en reden tot voorbij de eerste kampong ± 2 palen

ver, sloegen toen rechts af door de rijstvelden naar den goen-

noeng— rots — Barokkoh, stegen af en wandelden de rots rond,

waarmede een goed uur gemoeid was, vonden echter weinig

belangrijks. Om 8U
. reden wij, altijd over de rijstvelden, naar

den tegenoverliggenden , aan gene zijde van den grooten weg

gelegen rots Tjampêang , die wij ook rondwandelden ; doch

hier hadden wij met kleine beekjes en modderpoelen te wor-

stelen. Ook hier was de vondst niet groot, hoewel wij toch niet



62

ledig behoefden terug te keeren. Om half 11". waren wij

na een snellen rid weder te huis.

Dit wandelen, meestal in de barre zon (aan de westzijde

der rotsen waren wij echter door deze gedekt) en over hob-

belige, met rotsblokken bezaaide passages — paden mag men het

niet noemen — was zeer vermoeiend, en zonder mijne groote

» toedoeng" zou ik er mij niet aan gewaagd hebben. Er kwam

echter van zelf een einde aan.

Reeds sedert geruimen tijd was ik geplaagd met lendenpijn,

wat er nu na die wandelingen niet beter op geworden was,

zoodat ik voorloopig van die toertjes moest afzien. Ik zond

er dus al mijne »boedjangs" op uit, die nu ook begonnen de rot-

sen te beklimmen, en mij meer te huis brachten, dan toen ik

er zelf op uitging, en slechts langs den voet der rotsen wan-

delde. Zij hebben dit goed volgehouden, en een schat van plan-

ten en dieren verzameld. De planlenverzamelaars waren meer-

malen met mij op reis geweest, en dus zoowal op de hoogte

van hetgeen ik verlangde , en brachten alles mede , wat zij niet

kenden, en volgens hun gevoelen op Java niet voorkwam , zoo-

dat ik slechts weinig als onbruikbaar weg te werpen had. De

jagers en insectenverzamelaars deden ook hun best. Er bleef

mij dus slechts over, om het door hen verzamelde te huis te

verzorgen, waartoe ik echter gedurende een paar dagen ook

niet in slaat was.

Den 9den Augustus v. m. G u
. kon ik voor het eerst weder

te paard rijden , en vergezelde ik den majoor Prager en gevolg

naar den Regent van Lebakan , aldaar het kampement Erassa

bezocht, waar een officier en een detachement soldaten geplaatst

waren. Dit is de plaats, waar Karaëng Bonlo-Bonto het

eerst in verzet is gekomen legen den Gouverneur Bakkers.

Verder Karaëng Oedjong, oudste broeder van Karaëng Bonto-

Bonlo bezocht, en om half ll u
. te Pangkadjene teruggekomen.

Den ltfden Augustus v. m. te 6U . te paard en met den majoor

en gevolg drie visites gemaakt, als: bij de vrouw van een der

onderworpen zonen van Karaëng Bonlo-Bonlo, bij eeneadelijke



65

weduwe uit Boni en bij eenen halven broeder van Karaeng

Bonlo-Bonto. Overal werd eten opgedischt , waarop men ons

wel wat liet wachten, doch waren wij welstaanshalve ver-

plicht,, er wat van te gebruiken. Het bestond uit witte rijst,

kêlan, soep, kip, visch, gebakken pisang, eieren, kalapawa-

ter, koffie enz.; door dit lange oponthoud kwamen wij eerst

des middags 12u . te huis, na nog een goed eind weegs gedraafd

te hebben.

Deze adelijke personen waren met dit bezoek zeer vereerd,

voornamelijk met de tegenwoordigheid van den majoor, tegen

wien nog onlangs oorlog gevoerd was, doch na de begenadi-

ging der zonen van Karaëng Bonto-Bonto en in het vooruitzicht

zijner eigene onderwerping, waren allen zeer tevreden. Geen

hunner verstond echter maleidsch, maar de heer Brugman, die

hunne talen geheel machtig was, en de Regent van Lebakan,

die ook maleidsch verstond , fungeerden daarbij steeds als tolken

De woningen dezer edellieden zijn niet anders dan vuile krot-

ten van kalapastammen en ander rond hout en bamboe samen-

gesteld. De daken bestaan meestal uit half verweerde palm-

bladeren , en zien er zeer vervallen uit. De vloer rust op palen

of dwarsbalken, die ter hoogte van ± 6vt
. in de doorloopende

hoofdpalen bevestigd zijn. De trap bestaat uit een hellend vlak

van bamboe »sasak" onder een afdakje, bezit eene leuning van

eene ronde bamboe om zich op te hijschen , wijl men anders ge-

vaar zou loopen , af te glijden. Het is echter alleen aan edellie-

den vergund, dergelijke trappen te bezigen; de gemeene man

heeft slechts een laddertje met eenige trappen van latten of

rondhout, om in zijne woning te klimmen.

De huizen der Regenten, die allen tot den adel behooren,

zien er beter uit, zijn ruimer en gedeeltelijk van planken, net-

ter afgewerkt.

De kleeding der hoofden en edellieden — «Karaëng's" en

«Daeing's" — verschilt weinig of niet van die der gemeene lieden.

In groot kostuum hebben de eersten echter schijnbaar nieuwere

kleeding, doordien zij hunne kain's laten stijven en glanzen
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waren. Hunne kleeding beslaat uit een kort broekje, dat slechts

tot de helft van het dijbeen reikt. Het bovenlijf is bij de ge-

goeden met een badjoe gedekt , of wel met eene geglansde sarong

omhangen , en om hun midden dragen ze eene dergelijke sarong,

die wijd en breed uitsteekt, en waarmede zij hun lang wapen

of kris met breed gevest, dal in een bamTof gordel om het lijf

gestoken wordt en ver vooruitsteekt, van voren en van ach-

teren bedekken. Als het wapen niet gedekt is, is dat een teeken,

dat men vechten wil ; de eveneens stijve en geglansde hoofd-

doek wordt ook op eene zonderlinge manier gedragen ; de pun-

ten daarvan staan op het achterhoofd rechtop, als ware het om

den wind op te vangen. De minderen dragen geen badjoe, en loo-

pen met het bovenlijf naakt of eenvoudig met eene sarong gedekt,

die lang genoeg is om het geheele lijf, in schuine richting over

den rechter schouder naar de linkerzijde Ie dekken , of zij om-

hangen zich met de sarong, die hun dan van den hals tot de

beenen bedekt.

De vrouwen kleeden zich op dezelfde wijze, behalve dat zij,

instede van een broekje, eene korte sarong en geen hoofddoek

dragen.

Oude duiten zijn hier nog steeds hel gewone betaalmiddel,

en worden boven centen geprefereerd; 10 centstukjes zijn ook

weinig gewild, doch grootere muntstukken , vooral rijksdaalders,

staan goed aangeschreven.

Aanvankelijk had ik veel last van mieren , die alles kwamen

onderzoeken, wal op mijne tafel aanwezig was, doch naliet

gebruik van kamfer en van karbolzuur verdwenen ze alle.

Op 18 Augustus v. m. 6 U
. weder met den majoor en gevolg

van officieren, kavallerie en artillerie, en inlandsche hoofden

met hunne volgelingen een grooten toer gemaakt; aanvankelijk

volgden wij den linkeroever der rivier Pangkadjene opwaarls,

en passeerden een smal pad tusschen de steile oevers der rivier

en den steilen voet van de rots Matohdjing , en vervolgden on-

zen weg langs de rots Salotallang en de Silorotsen een gebergte,
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dat zich oostelijk uitstrekt, om eindelijk de zoogenaamde poort

van Siloro te passeeren , waar wij afstegen om de paarden ge-

durende V*™- wal ,e 'alen uiüdazen. Na het verlaten der sa-

wah's reden wij over vlak, doch onbebouwd terrein, en bezich-

tigden daarbij nog de lol dit gebergte hehoorende, zeer steile

rotsen Tioeii en Sella, waar te Limboa eene wachtpost was

opgericht, en nog onlangs slag geleverd werd tegen de zoons

van Karaëng Bonto-Bonlo en diens volgelingen , die op die rotsen

genesteld lagen.

De poort van Siloro is eene breede vlakte , die de Siloro-rot-

sen van de daartegenover liggende Jotarots scheidt.

Na de poort gepasseerd te zijn, werd het uitgebreide ter-

rein iets hooger en golvender, begroeid met schrale hoornen en

heesters, alang-alang en andere grassoorten, zonder woningen

of kuituur, dienen deze gronden voor de regenten en andere hooge

heeren tot jachtvelden voor de herlenjacht. Al verder kwamen

weder enkele huizen en later kampongs te voorschijn, waarbij

ook weder kuituur op droge gronden gedreven werd , doch nog

geene sawah's ; wij naderden nu weder de rivier Pangkadjene ,

waar sommige passages door rotsen versperd, of langs diepe

spleten en korte doch steile punten zoo gevaarlijk werden, dat

men de kavallerie liet afstijgen. Wij naderden nu de post Tarawe-

han, waar een officier met een detachement soldaten post hield, en

waar wij om 10u . v. m. aankwamen. Wij hadden toen ± 1ö

palen afgelegd.

Het terrein , dat wij sedert het verlaten der post van Siloro

gepasseerd waren, was zeer interessant; de onbebouwde vlak-

ten en grasvelden met groepen hoornen en heesters in groote

verscheidenheid waren de eigenlijke jachtvelden van den regent

van Pangkadjene.

Deze gronden zijn mijns inziens vruchtbaar genoeg om, of-

schoon ze niet bewaterd kunnen worden , in kulluur te worden

gebracht, doch daar de bevolking hier dun gezaaid is, en zich

meest op de lagere sawahlanden heeft gevestigd, zou hieraan

kolonisatie door van elders aangevoerde emigranten kunnen
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gedacht worden, die er droge rijst, mais, cassave, kladi,

peulvruchten enz. zouden kunnen teelen ; ook het kultiveeren

van den »Tala« of Lontarpalm kan zoowel om hare bladeren

als tot het bereiden va;3 suiker goede winsten opleveren.

De gras- en de alang-alangvelden , worden soms stuksge-

wijze schoon gebrand, om jong gras voor de herten te beko-

men, dat dan tevens tot lokaas strekt, om ze te verschalken.

Wij zagen ook geheele vlakten met enkele oude Talaboomen,

die echter door de inlanders zoolang van hunne bladeren be-

roofd waren, dat ze alle dreigden uit te sterven; er moeien

vroeger evenwel vele ongeschonden hoornen van deze zoo nut-

tige palmsoort beslaan hebben, wijl wij plaatsen aantrollen,

waar honderden jonge planten voorkwamen, die, door het af-

vallen der rijpe vruchten ontslaan, meestal niet hooger dan

5 a 4 vt
. waren, en waarvan de bladeren door het verbranden

van het gras alle verzengd waren ; de planten sterven daar-

door echter niet uit , maar herstellen zich spoedig door nieuwe

bladeren te ontwikkelen, zoodal zij ten laatste, na al die

kastijding ondergaan te hebben, toch nog lot groote boomen

kunnen opgroeien, indien zij niet alle jaren op nieuw worden

verbrand.

Wij passeerden ook verscheidene tabaksaan plan tingen op lage

gronden, die in den regenlijd geinundeerd worden, en dus niet

voor de padiekultuur geschikt zijn. De tabak, die van goede

kwaliteit is, groeit prachtig op dezen vetten, niet slib bedekten

bodem, zoolang het haar niet aan vocht ontbreekt, doch had

thans veel van de droogte te lijden. Sommige velden, die vroeg

genoeg waren aangeplant, stonden zeer goed, doch de latere

aanplantingen, waaraan men ook nu nog bezig was, zagen er

slecht uit. De jonge planten worden wel begoten — wat niet

bezwaarlijk is, wijl deze velden meestal aan de rivierkanlen

gelegen zijn — doch waarschijnlijk niet voldoende voor dit zeer

droge seizoen.

Om ll u
. vertrokken wij weder, en hadden nu nog + 8 palen

tot Pangkadjene af te leggen voor het grootste gedeelte over de
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galangans der rijstvelden. Ofschoon de hoeken veelal dwars over

de nu gesneden sawah's afgesneden werden , werd wel onze

weg verkort , maar de paarden wonnen er niet hij , wijl de

sawahvelden, vol barsten en scheuren, moeielijk begaanbaar wa-

ren. Wij passeerden nog de kleine post Lehkoh-tjadi , waar

slechts een onderofficier met eenige manschappen geplaatst wa-

ren, en waar wij weder op den grooten weg terecht kwamen.

Te half l
u

. n. m. arriveerden wij te Pangkadjene. Wij hadden

dus o 1

i2
ü

. te paard gezeten, en in dien tijd ± 23 palen afgelegd.

Ik was blijde dezen toer te hebben medegemaakt, daar ik ze

zeer interessant vond ; die uitgestrekte vlakten van verschillend

voorkomen, omsloten en bezaaid met reusachtige rotsen, die

ieder oogenblik verschillende gedaanten van de zonderlingste

vormen aannemen, en de verscheidenheid der vegetatie zijn waar-

lijk bewonderenswaardig.

24 Augustus. De zoons van Karaëng Bonto-Bonto hadden

eene hertenjacht georganiseerd, en alle Europeanen verzocht om
daaraan deel te nemen. Ik nam de invitatie aan, en reed des

v. m. 8U
. met den heer Brugman, kommies bij het Inlandsen

bureau, en de feestgevers naar het bestemde terrein, ± 8

palen van de hoofdplaats; eerst volgden wij den grooten weg

naar Segêri, en sloegen toen rechts af over sawah's tot aan de

wildernis van klein geboomte , kreupelhout en van bamboedoeri.

Slechts enkele Ficussoorten konden onder de groote boomen

gerekend worden. Hiertoe hadden wij een uur noodig gehad.

Na nog een uur door deze wildernis gereden te hebben, kwamen
wij aan eene groote, in de diepte gelegen waterkolk van

± 100 vl
. lengte en breedte, waar men stellaadjes had opgericht,

om op te zitten en eetwaren te plaatsen. Hier hielden wij

halt , om het visschen te aanschouwen , waarmede men dan ook

met werp- en schepnetlen een begin maakte. Dit kon echter

wegens de diepte van hel water slechts langs de kanten, of al

zwemmende geschieden. Er werden 4 soorten van visch ge-

vangen. Al spoedig werden er kolossale >gaboes« of »ikan djilo«

van ruim 2 vt
. lengte gevangen, die men den nek brak, of met
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een knuppel doodsloeg. Eene karperachtige visch, »ikan Baleh ba-

lang» niet gedoornden rug en buik, was minder menigvuldig; van

ikan Baleh keboh« die er zilverachlig als baars uitziet, werden

slechts twee gevangen, en de 4 e soort kregen wij niet te zien.

Ofschoon wij eigenlijk tot eene hertenjacht waren uitgenoo-

digd, en hier 2 U
. verloefden, kregen wij van die jacht niets te

zien dan de jagers te paard, gewapend met lans en lasso of

strik, die zij aan hel einde der lans bevestigen, en ze onder

hel jagen het hert over den kop strijken en aanhalen , waarna

zij van hun paard springen, om het dier met de lans of het

zwaard af te maken. De inlanders zijn in deze jacht zeer bedre-

ven , zij zitten als vastgekleefd op ongezadelde paarden, en ver-

volgen de herten in alle richtingen en zwenkingen door dik en

dun; vluchten de herten in de te paard ongenaakbare bosschen

,

dan worden zij er uilgedreven, en wachten de jagers ze op de

opene pleinen af, om ze te berennen. Er waren wel een 25

jagers te paard en wel 100 man visschers en toekijkers.

Intusschen hadden ze toch 4 herten gejaagd en gestrikt; het

vieesch daarvan werd verdeeld, en ook alle Europeanen te Pang-

kadjene kregen er hun aandeel van, even als van de visch , die

ook onder de visschers verdeeld werd.

Onder het visschen werd ook de tafel aangerecht, waar over-

vloed van rijst, gebak, visch en vieesch en ook koffie voorhan-

den was en waarvan, nadat de groote lui verzadigd waren, ook

de jagers en visschers profiteerden ; de laalslen hadden het voor-

al noodig, daar zij door het kille water van koude bibberden.

Na nogmaals 8 palen in 2U . gereden te hebben, waren wij

om Va l
u

- «• ni. weder te huis; gelukkig kregen wij op dezen

terugtocht een aangenaam koeltje van den zeekant, hoewel het

tusschen de kampongs , waar de wind onderbroken werd , smoor-

lijk heet was ; eene groote toedoeng bewees mij ook hier weder

goede diensten.

De regenten en de hooge adel voeren het praedicaal van

»Karaëing« — »Kraèng« — en hunne zonen en de mindere adel dat

van »Daëng« , zoolang zij niet in hoogere betrekking geplaatst

,
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of opvolgers van Karaëiug's worden. Welgestelde inlanders

eigenen zich ook wel eens den naam van Daëng loe.

Deze zilten zonder zadel of stijgbeugels, soms op een los

kussen , zeer zonderling Ie paard , zoodat het hangen der beenen

hun schijnt te vermoeien, daar zij hunne voelen beurtelings

of wel beide tegelijk , tegen de schouders van het paard zeilen,

om ze wat te laten uitrusten; gewoonlijk en voornamelijk in

den galop zilten zij voorovergebogen over den hals van het

paard, en besturen hetzelve met eene lichte walerlrens , waar-

bij zij de hand op den nek van het paard, ver naar voren

leggen; zoo besturen zij hunne paarden in den vollen galopen

in alle wendingen. Het politiepaard , dat ik bereed , scheen in

deze buurt te huis te behooren , en meermalen aan de jacht te

hebben deelgenomen, daar ik moeite bad hem te bedwingen,

wanneer de jagers vooruitreden.

25 Augustus. Daar mijne rheumaliek nu in zooverre ge-

weken was, dat ik het wagen durfde, om de reis naar Tjamba

in de bergdistriclen te aanvaarden, werd het verzamelde:

herbarium, levende planten, vogelhuiden, mineralen enz. inge-

pakt, en per prauw naar Makassar verzonden , waar het door

den heer van Raders in ontvangst genomen, en tot mijne komst

aldaar verzorgd werd.

26 Augustus. Voor de reis naar Sehroh op den volgenden

dag had ik 25 koelies aangevraagd , die reeds heden avond

present waren.

Ik was nu te Pangkadjene zoo te huis geworden, dat ik

deze plaats, niettegenstaande de pijn, welke ik er had uitge-

staan , ongaarne verliet , te meer daar ik van den majoor Prager

en de overige heeren zooveel vriendschap genoten had, en er

zoovele fraaie zaken had verzameld, doch lol bereiking van

mijn doel werd hel hoog tijd om te vertrekken.

27 Augustus. De heer Brugman was zoo vriendelijk, om mij

tot Sehroh te vergezellen ; ook had ik zekeren Raden
,
gewezen

banneling van Bandjermasin , die de Makassaarsche taal een
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weinig verstond, als tolk medegenomen, wijl ik onder weg

niemand vinden zou, die maleidsch verstond.

Des v. m. 6U
. begaven wij ons , vergezeld van den regent van

Balotji , — daar Sehroh onder zijn gebied beboorde, maar die

geen maleidscb verstond — op weg, en volgden aanvankelijk de

route door de poort van Siloro, waarna wij rechtsaf van den

weg naar bet gebergte togen. De kalkformatie was bier ver-

dwenen, en had plaats gemaakt voor blokken zandsteen, die

het pad op vele plaatsen als versperden of zoo steil afdaalden

,

dat onze paarden er langs moesten afglijden, op gevaar af van

de beenen te breken. Eindelijk bereikten wij ora

9

U
. bijnaden

voet van dit gebergte, waar wij afstegen om wat uit te rusten.

Te 9 3
/4

u
. reden wij verder , en geraakten toen in eene verbrok-

kelde vallei, waarin zoowel zandsteen als kalkrotsen uit den

bodem oprezen ; vervolgens over bet smalle voetpad langs steil-

ten en loodrecht afdalende wanden , zoodat geen twee paarden

elkaar konden passeeren, en waar de meeste reizigers afstijgen,

om niet duizelig te worden , tol dal wij ten laatste tegen eene

defecte brug optornden , en door een riviertje aan de overzijde

gekomen, nog eene steilte moesten beklimmen, waartegen

slechts mijn paard den moed en de kracht bezat, er mij boven

te brengen. De kampong Sehroh lag nu vlak voor ons , en alle

medereizigers kwamen om ll u
. dood vermoeid van de laatste

steilten, eindelijk ook bij de passangrahan aan. Deze passang-

rahan, waarin wij onzen intrek namen, was ruim genoeg, zag

er zéér vuil en verwaarloosd uit ; ze bad tijdens den oorlog tol

verblijf gediend van den kapitein Kuur , die de laatste muile-

lingen bier uit het gebergte verdreven heeft. De radhen Ban-

djerees, die den oorlog had medegemaakt, wist mij overal nog

de plaatsen aan te wijzen , van waar de muilelingen van de hoog-

ten op onze troepen gevuurd hadden.

Wij hadden 4V2
U

. te paard gezeten, en rekenden den afstand

van Pangkadjene tot hier op ± 16 palen, ofschoon die officieel

op 18 palen berekend werd.

Wij hadden hier een ruim uitzicht op het gebergte aan gene
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zijde van de kale vallei , waarvan nog liet schrale gras afge-

brand was, zoodat het zich hij afwisseling zwart en geel ver-

toonde. Aan de steile hellingen ziel de bodem er als geribd

uil. met horizontale insnijdingen, die ontstaan schijnen te zijn

door het grazende vee, dal zich op die wijze langs die gevaar-

lijke hellingen voortbeweegt. Wij zagen langs die hellingen

ook menschen van gene zijde van dat kale gebergte komen

,

die , met arensuiker beladen , naar den passar van Pangkadjene

gingen. De Arenpalm — Arenga saccharifcra — komt overal

aan het gebergte voor, waar de bodem niet al te schraal is.

De loewak of palmwijn wordt zoowel gedronken , als tot sui-

ker verkookl; kalapa en pinang vindt men ook overal in de

kampongs, doch de »Tala« of Borassus flabelliformis slechts in

enkele streken. De »Koewala« of «Gehang* — Corypha Geban-

ga— moet er ook veel voorkomen , doch ik zag die nergens

als op Saleijer. Van de vezelslof der bladeren maakt men touw

en zeilen of hel zoogenaamde Agalgaren — »Karoeroe.«

In deze vallei kwamen ook enkele kleine stukjes sawah voor.

Aan deze zijde zagen wij in hel vruchtbaarder gebergte ook

nog de sporen van droge rijstvelden of gagas. De te late aan-

plantingen, in verband met de vroeg ingevallen droogte, had

hier algemeen misgewas veroorzaakt, zoodal de bevolking met

hongersnood bedreigd werd, en zij elders wal zochten te ver-

dienen.

De kampong Sehroh is op ecne hoogte van + 600 vt
. boven

de zee gelegen.

De heer Brugman had voor onze lafel gezorgd, en onze veld-

bedden kwamen ons hier goed van pas, zoodat wij den nacht

ruslig doorbrachten.

28 Augustus. Des v. m. 6 U
. waren wij weder gereed om Ie

vertrekken; de heer Brugman terug naar Pangkadjene, en ik

met voornemen om tot Tjamba + 22 palen door te reizen , het-

geen echter spoedig bleek ondoenlijk te zijn, daar de koelies

nog niet allen present waren: wij wachtten tot 7 U
. , maar ook

toen ontbraken nog een lOlal dragers. Wij besloten echter, om
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Balolji achterbleef, om voor het verdere transport te zorgen.

Ons pad liep nu weder over verbrokkeld terrein door eene

oneffene vallei, hier en daar met verdroogde rijstvelden bezet.

Na verloop van een uur geraakten wij op eene hoogvlakte, aan

de eene zijde door hooge kalkrotsen ingesloten , die de zonder-

lingste gedaanten vertoonden, hetzij als kolossale vestingwerken

of pyramiden in den vorm van reusachtige , zuilvormige en

in de lengte geribde Cacleën of Cactussoorlen. De vegetatie

bestond uit enkele schrale heesters , aan dergelijke rotsen eigen,

waaronder eene soort Dracaena veelvuldig voorkwam. Aan de

andere zijde was het gebergte meer afgerond, niet zoo steil

en met geboomte of grasvelden bedekt. Hier bestond de bodem

niet meer uit kalk , maar uit zand en ander gesteente. De

vlakte zelf was bezaaid met kalkblokken, verschillend van grootte

en vorm, waartusschen grasvelden met enkele hoornen en

struiken. Van kuituur was echter geen spoor aanwezig.

Verderop waar de kalkrotsen niet meer voorkwamen, wer-

den weder enkele sawahvelden gevonden , tot eindelijk de vlakte

een einde nam , en het terrein weder rotsachtig werd, om in

gebergte over te gaan.

De koelies en ook mijne boedjangs waren allen achtergeble-

ven: enkel de »Selowatan«

—

onderregent — en de radhen ble-

ven mij getrouw bij ; de laatste was een onvermoeide looper.

Het was reeds 10". toen wij aan eene breede rivier, waarin

thans echter slechts weinig water stroomde, wat uitrustten, en

na verloop van een uur kwamen een paar mijner boedjangs

opdagen, die gelukkig mijn ontbijt medebrachten. Om ll u
.

reden wij verder, en waren nu niet ver meer van Birouw, waar

wij dachten te overnachten, verwijderd. De weg Was hier,

hoewel niet steil , echter afschuwelijk ; daar de door de karbou-

wen tot modder getrapte, nu opgedroogde klei, vermengd met

steenblokken , voor iederen pas een kuil gevormd had.

De Selowatan — onze wegwijzer — bleef achter , zonder ons

te waarschuwen , en liet ons een paal ver ons doel , de kam-
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pong Birouvv voorbijrijden , alvorens zich weder bij ons te

vervoegen ; hij proponeerde toen om terug te keeren , waarin

ik, wegens het moeielijke pad, weinig lust gevoelde, te meer

daar hij mij had voorgespiegeld , dat er niet ver van daar eene

passangrahan bestond, waar wij konden overnachten, en daar ik

liever in eene ledige passangrahan logeer, dan in de vuile, slin-

kende woningen der inlanders, wal te Birouw het geval zou

zijn geweest, besloot ik nu maar lot die passangrahan te Ta-

nehteh door te rijden, waarmede nog l
1^- gemoeid waren,

zoodat wij er na eenig oponthoud om half 2U . aankwamen, na

±15 palen te hebben afgelegd. Het duurde nog een goed uur,

eer mijn middagmaal aankwam. In den loop van den avond

kwamen nog 6 koelies aan, die echler niets medebrachten van

hetgeen , waaraan ik voor den nacht behoefte had ; ook het eten

voor de boedjangs was achtergebleven ; wij gingen dus met

ledige magen ter rusle, maar niet te bed.

De zoogenaamde passangrahan lag op eene hoogte van ruim

2000 vt
. , en bestond uit een open loodsje van 12 vl

. in hel vierkant,

slechts met open tralies van bamboe ompaggerd, zoodal de

wind — de «broeboe" waaide hier hevig— er vrijen doortocht

had. Als huisraad vond ik 2 bali-bali van bamboe om op te

slapen , en eene tafel van 4 vt
. hoogte, uit één boomstam gehou-

wen, op zoo zwakke pooten, dat ik haar aan een paal moest

vastbinden tot steun.

In de kampong Tanebteh, die slechts uit een paar huizen

bestond, was niets te bekomen, daar de bewoners zelf niets

meer te eten hadden. Een tikar of matje om op te slapen

werd mij echter afgestaan, waarop ik mij geheel gekleed ne-

derlegde. Eene reistasch
,
gedekt met mijn paardendeken, diende

tot hoofdkussen en mijn uniformpet lol slaapmuts, maar loen

de wind het mij te lastig maakte, dekte ik mij met de helft

der tikar, waarop ik lag, en bedekte mijn gezicht met mijn

zakdoek ; dit alles hielp echter weinig , daar de wind en de

koude mij sleeds wakker hielden. Uierbij kwam nog , dal na

middernacht alarm ontstond, daar mijn allesbehalve mak paard
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was losgeraakt, en reeds op weg was, om den terugtocht aan

te nemen, waarmee hij reeds een paal ver gevorderd was, toen

het mijn volk gelukte-— dank den slechten weg — het op Ir

vangen.

29 Augustus. Des nachts 4'u
. arriveerde eindelijk de regent

van Balolji met de overige koelies en goederen. Ik profiteerde

toen nog een paar uren van een hoofdkussen en een dikke jas

legen de koude, en om 6 U
. v. m. zetten wij de reis weder

voort naar Tjamha, waar wij om half 9 U
. aankwamen. Deze

afstand zal ± 7 palen bedragen hebben of van Sehroh naar

Tjamha 22, van Pangkadjene naar tjamba 48 a 40 palen.

Deze laatste route was al even moeielijk als de reeds afge-

legde ; al spoedig bereikten wij weder eene sleilte van de ergste,

soort, die gelukkig eenigszins in zigzag lag, anders zou ze niet

Ie paard te bestijgen zijn geweest; en ook nu dachten mijne

geleiders , dat ik zou moeten afstijgen , en verwonderden zich

zeer, dat ik het waagde, die hoogte te paard te beklimmen:

mijn sterke makassaar bracht mij echter met krachtige inspan-

ning gelukkig naar boven , waar wij nu hel hoogste punt van

dit gebergle bereikt hadden , en van daar, aan de andere zijde

weder afdalende en klimmende door ravijnen en over rotsblok-

ken , de vallei van Tjamba bereikten , waar ter hoofdplaats de

kontroleur en de regent van Tjamba en nog een paar regenten

der aangrenzende districten verblijf hielden, en waar ook eene

groote kampong en passar gevonden worden. In deze uitge-

strekte vallei komen ook weder vele sawah's voor.

Op het gebergle en ook in de vallei van Tjamba zag ik

hier en daar enkele koflieaanplanlingen, die er echter niet vonr-

deelig uitzagen, en zeer veel van de langdurige droogte geleden

hadden. Deze tuinen zijn aangelegd in het belang der bevolking,

om met de opbrengst er van de landrente te kunnen belalen.

De inlanders bezitten ook vele tuinen of bosschen met kamiri-

boomen -- Aleurites moluccana — van welks vruchten, uit de

fijn gestample pillen , kaarsjes gemaakt worden.

Over een voetpaadje langs de galangans der sawah's en eene
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hoogè; houten bvüg in den grootèn weg bereikten wij de zoo-

genaamde benlcng — een aarden walletje van 3vt. hoog — waarin

de woning van den kontroleur gelegen was.

Deze vlakte is rondom door gebergte ingesloten. De hoogte

van het etablissement zal ± 1000n . boven de zee verheven zijn.

De boedjangs gingen er dagelijks op uit , en brachten nog al

interessante zaken van het gebergte te huis.

Het was hier des nachts vrij koel ; de thermometer van Fahr.

daalde des morgens vóór zonsopgang tot 66°, doch overdag

steeg ze weer tot 86°.

Wilde palmen komen weinig voor; te Pangkadjene vond ik

er geene, doch hier bracht men mij voor het eerst 2 soorten

wilde pinang, die zeer interessant waren; beide waren eenstam.

mig en ± 15 v
'. hoog en beneden + 2 duim rijnl. dik: slechts

van eene soort vermocht ik rijpe vruchten te bekomen. Be-

halve de in kuituur voorkomende palmen vindt men nog slechts

een paar Z/cua/asoorten — »Baroe" of »Lekowala« en »M<V

tjeh.« — Eene fraaie Balanophora, waarvan men op Java in het

hooggebergte ook soorten vindt, bekend onder den naam van

»Peroet-bunjièng«, en waarvan men kaarsjes maakt, werd hier

ook in het gebergte gevonden , en door mij op spiritus bewaard.

Het gebergte leverde nog vele interessante planten; ook nog

al verscheidenheid van vogels, waaronder eene buitengewoon

groote soort jaarvogel — Buceros— hier »Aloh« en voorts eenige

nieuwe soorten van prachtige vlinders.

De groole vleermuizen — Pteropm — hier »Paniki« genaamd,

waarvan te Pangkadjene 't soorten , zwart en bruin voorkwa-

men , werden ook hier bij duizenden, even als ginds in de

kampongs gevonden : zij togen des avonds bij massa's naar het

noorden , waarschijnlijk naai- de omliggende eilanden, om voed-

sel Ie zoeken: het is onbegrijpelijk waar en met wal die on-

telbare menigte aan den kost komt, en waarom zij des daags

niet ter plaatse blijven . waar zij hun voedsel vinden , maar

steeds op groote afstanden naar de kampongs terugkeeren, waar

zij niets te eten vinden, dan enkel in den » manga « tijd , daar
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zij op die vruchten zeer belust ziju. Zij schijnen den gansenen

dag te redetwisten niet hun levenmakend gekwaak. Hoewel

zij een goed voedsel voor den mensch opleveren , maken de

Mohamedanen er toch geen gebruik van.

De »broeboe" — vallende rukwinden — komen hier ook sterk

door; het zijn onaangename vlagen van onbekenden oorsprong

;

zij schijnen echter steeds uit het Oosten te komen, uit de

hoogere luchtlagen op het gebergte neer te dalen, en zich verder

tot in zee uit te strekken.

Tjamba is langs oflicieelen weg — waarop steilten moeten

voorkomen, die men zelfs moeielijk te paard beklimmen kan

over Maros 48 palen van Makassar gelegen, waarvan 18 lot

Maros en 30 lot Tjamba.

Eene groole soort vlooien zijn hier zeer lastig, men zegt dal

zij uit den grond komen, en in den regentijd weder verdwijnen.

Ik maakte intusschen loebereidselen voor het vertrek naar

Kali-bangkèreh , thans Balehangien in district Balotji.

Hoewel ik hier wegens mijn korter verblijf geen zoo ruimen

oogst verkreeg als te Pangkadjene , was ik toch zeer tevreden,

mei helgeen in deze weinige dagen verzameld was zoowel aan

planten als aan vogels en prachtige vlinders. Er bleef hier

echter even als te Pangkadjene nog veel te oogsten over, vooral

van het hoogere gebergte, waarvan ik op de pleisterplaatsen

te ver verwijderd was; wel had ik mijn bivouac in die bos-

schen willen opslaan, doch daar was veel tegen, zooals mijne

hulpeloosheid wegens rheumatiek, die mij het doorkruisen der

bosschen belette, de niet genoegzame veiligheid, en eindelijk

wijl ik mei die streken niet bekend , eerst de gunstige streken

al reizende zou leeren kennen , en de wegen niet aanlokkelijk

genoeg waren, om met mijne groote bagage daarop terug Ie

keeren ; het zou ook vele bezwaren opgeleverd hebben , om
wanneer noodig, in die onbewoonde streken de noodige koe-

lies te bekomen. Er blijft dus voor latere bezoekers nog veel

te verzamelen over, want hoe dor de vegetatie er thans ook

uitzag, en hoe onherbergzaam en rotsachtig het gebergte ook
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wezen moge, heerscht er loch eene rijke vegelalie en groote

verscheidenheid , zoowel van algemeen in dezen archipel voor-

komende, als aan deze gewesten eigen plantensoorten, vogels

en insecten ; zoogdieren zijn er behalve de duizenden vleermui-

zen — Pleropus — en de huisdieren betrekkelijk slechts weinige.

De voornaamste zijn de »sapioetan« — »Anoang« te Makassar,

»Sohkoh« in bel Bonlhainsche en »I)angko« te Menado of An-

tilope depressicornis komt over geheel Celebes in meerdere of

mindere hoeveelheid voor. Het Moluksche hert— Cervus Mo-

luccana r>Jongha« te Makassar is algemeen verspreid; de »Babi-

roesa« — Sus Babirussa komt enkel op Oostelijk Celebes en

Boeroe voor; Sus Celebensis — »Bawi« — is over het geheele

eiland verspreid, en eene ware plaag voor de kulluur der in-

landers, Phalangisla ursina of »Mehmoe« is over geheel Celebes

verspreid, doch Phalangisla maculala »Tiempaöesa« vond ik

enkel op Saleijer; Papioniger— »Doureh« — overal; Viverra —
Civetkalten — daarvan zag ik 2 soorten, de »Djina«, die veel-

vuldig voorkomt, en de »Lakoe« van Saleijer , dien men als wilden

hond voorstelde , doch meer op eene civetkat geleek ; de wilde

hond, dien Riedel naar den vreemde zond, zou volgens infor-

matiën ook in het gebergte van Bonlhain voorkomen , maar ik

kreeg dien niet te zien, evenmin de wilde kat of »Tjameh;«

eene soort van eekhorentjes— »Kalabienlien« — of »Tikoes-ka-

lapa« — Sciurus— komt op Saleijer veel voor. Een klein bui-

deldierlje? — »Podi«, — dat ook aldaar gevonden wordt, is

wellicht Tarsius spectrum.

6 September. Ofschoon reeds gisteren 2$ koelies besteld

waren, waren om 9U
. v. m. nog slechts 12 aanwezig. De kon-

troleur zond boden naar alle zijden, doch er kwamen geen

meer opdagen. Ik begaf mij toen , vergezeld van een oppasser,

mijne boedjangs en de aanwezige koelies, op reis naar Boeloe-

Boeloe, terwijl de kontroleur met de reslantbagage zou volgen.

De regent was niet ter plaatse.

Wij volgden een goed eindweegs den grooten weg mar Ma-

ros over een eflen terrein in de vallei, sloegen toen rechts af,
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al direct zeer steil klimmende over een ongebnand voetpad

,

dat langs steile afgronden en over rotsen en gesteente, soms

ook weder afdalende, ons lot eene h ogle — Pamololan-bara —
van ± -2400 v

'. opvoerde, om nu weder sleii af- en opwaarts

tot op 2200vt
. naar Boeloe-Boeloe af te dalen. Wij badden daarbij

veel van de »broeboe« te verduren, zoodal ik werk genoeg bad,

oih op de gevaarlijke passages met de eene band mijn paard te

besluren , en met de andere mijne loedoeng te bewaken ; we! be-

stond bel plan, om nog heden lol Baleh-angien door te reizen,

maar daar ik eerst om half l
u

. te Boeloe-Boeloe aankwam, dat

halverwege gelegen, en ± 10 palen van Tjaniha zal :verwijderd

zijn, de koelies nog niet gearriveerd waren, en de kontroleur

ook nog te verwachten bleef, besloot ik bier maar te overnach-

ten, wat ook noodzakelijk bleek Ie zijn, wijl nog geene andere

koelies, dan de om 9 U
. vertrokkene voor den avond aankwamen,

en ook de kontroleur eerst om half 5U
. n. m. arriveerde.

Hel logies was niel brillant, en bestond uil een opene loods,

aan welker eene einde een hok was afgescheiden voor een huis-

gezin , dal eetwaren verkocht , terwijl de loods zelve lol speel-

huis diende, waar de passeerende koelies en leegloopers den

ganschen dag zalen te spelen met een vierkant, koperen machi-

ne — »longko« — of topspel. en als de duiten verspeeld waren,

verder te trekken.

Tegen den avond nam dit spel gelukkig een einde, zoodat

wij ruimte kregen, om met onze bedienden en koelies te logee-

ren , mijn veldbed op te slaan, en eenen rustigen nachl door

te brengen. De kontroleur trof het minder goed, wijl die, op

ongelijke planken, met een matje gedekt, aan de »broeboe« bleef

blootgesteld. Gelukkig had ik kaarsen bij mij , die wel eens

door den wind werden uilgeblazen , doch zonder deze hadden

wij in het donker of bij eene flambouw ons avondeten moeten

gebruiken. Onze paarden, die iets beters verdiend hadden,

kregen toch nog wal alang-alang en verdroogd padi-slroo.

De koelies en onze bedienden vleiden zich. zoo onder dak

als daar buiten, neder.
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De bewoner van de loods verkocht »djagong« en »kaloepat,«

zoodat allen zich konden verzadigen , vooral daar onze bedien-

den ook nog rijst gekookt hadden , en wij ook nog van vleesch

voorzien waren.

Des n. m. had ik nog wat rondgewandeld, en dacht hier eene

kampong te zullen vinden, doch vond niets dan een paar alleen-

staande woningen. Voor zooverre het steile terrein zulks toe-

liet, bezocht ik de environs, welke meestal nog uit wildernis-

sen bestonden , en vond daarbij nog eenige gewenschte planten •

niettegenstaande de kleinere planten en heesters door de aan-

houdende droogte een verschroeid aanzien hadden, en zelfs

sommige hoornen bladerloos waren ; andere meer diep gewor-

telde hadden van de droogte niets geleden, doch de voornaam-

ste en grootste daaronder waren meestal vijgen — Ficus — die

geen ander nut hebben , als vele vogels te voeden.

7 September. Des v. m. 6 U
. waren de resterende koelies

nog niet aangekomen ; wij vervolgden echter onze reis, en deze

was nog veel moeielijker dan die van den vorigen dag; het

was hier soms ook wel klimmende door de valleien, doch

meestal steil afdalende over sleenklompen
, platte, onregelmatig

opgestapelde steenplaten en losliggende, grove sleensinlels , die

onder de hoeven der paarden wegschoven , zoodat zij zich soms

van de steillen met hunne achterbeenen moesten laten afglijden,

en wanneer het bij het klimmen te steil was om op te stappen,

bereikten zij door sprongen en sterke inspanning de liooger

liggende rotsen. Ik bewonderde alweder onze paarden, die

onvermoeid deze zware taak volbrachten.

Deze weg was dan ook een der fataalste, die ik nog had

aangetroffen; geheele streken van deze steile hellingen bestaan

uil onafgebroken, opgestapelde rotsen, en toch komt daarlusschen

nog vooral, soms zelfs eene weelderige vegetatie voor. Nu en

dan passeerden wij wel meer horizontale paden, door hoog-

-•lioomte beschaduwd, of langs kale hellingen aangelegd, doch

dit duurde niet lang, of het dalen en stijgen nam op nieuw een
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aanvang. Deze tocht duurde gelukkig niet langer dan 5 U
., zoo-

dat ze ± 10 palen zal bedragen hebben.

Om 9U
. arriveerden wij in de breede vallei van Baleb-angien,

waar de regent van Balotji , vroeger te Kali-bankèreh , doch

thans in de kampong Tjilaija woonachtig was, en ons opwachlle.

Hij woont daar nu geheel alleen , terwijl zijne onderhoorigen

overal door de vallei , aan den voet van het gebergte , ver-

spreid zijn.

De heer de Villeneüve, ass. -resident van Maros, onder wiens

gebied deze streken behooren , had hier voor mij eene allerlief-

ste passangrahan — »baroega« --laten opslaan, waarin wij ons

al spoedig geheel te huis bevonden. Wij waren hier nu lot

op ± 450n . boven de zee afgedaald.

Deze »baroega« was gelijkvloers, lang 44, breed 28 en de

palen hoog 9 voelen, en bestond uit eene ruime voorzaal, die

de geheele breedte besloeg, rondom ter halver hoogte open,

zoodat er licht genoeg inviel, doch de »broeboe« maakte hel

noodig , om ook het bovengedeelte met hangende bamboeluik-

jes, die naar verkiezing opengezet konden worden, dicht te

maken; daarachter was de slaapkamer, in het midden met

een breeden gang daaromheen , tol berging der bagage en ver-

blijf der bedienden.

Naast dit gebouw was nog een bijgebouwlje voor keuken,

bad- en bestekamer. De paardenslal ontbrak, omdat men dien

hier nergens vindt, en de paarden maar in de open lucht aan

een paal worden vastgebonden.

De koelies met de resleerende goederen kwamen ook in den

namiddag aan, zoodat wij nu aan niets meer gebrek hadden.

Des namiddags hoorden wij in het nabijgelegen gebergte

het knallen als van een snelvuur, dat tot laat in den nacht aan-

hield , en waarbij onafgebroken duizenden ontploffingen plaats

hadden. Dit was hel gevolg van het in brand steken van een

bosch, waarvan het geboomte bedekt was met eene soort klim-

mende bamboe, hier »Nana« genoemd — Dinochloa species—
anders en dikker dan de Dinochloa Tjangkoreh van Java. Door
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de hitte van het vuur wordt de inwendige ruimte uitgezet, en

springt iedere geleding op zijne beurt met eenen knal als van

een geweerschot. Naarmate het vuur zich meer en meer uit-

breidde, werden de knallen menigvuldige!*. - Telkens wanneer

de vlam een hoogen boom bereikte, waarin de »Nana« zich had

opgewerkt, ontstond er eene prachtige vuui'piramide , verge-

zeld van een versneld vuren. Eindelijk stond de geheele berg

van den voet, in eenen driehoek naar boven loopende, in vuur

en vlam over eene groote uitgebreidheid, hetgeen des avonds

in het duister een interessant en schrikwekkend gezicht ople-

verde.

Deze brand duurde des nachts voort, en was des morgens

nog niet geheel uitgedoofd , ofschoon de ontploffingen hadden

opgehouden.

8 September. De kontroleur Masthof, die mij ten genoegen

de reis herwaarts had medegemaakt, vertrok heden morgen

7". weder huiswaarts , en daar hij een flink en vlug paard had,

was zijn voornemen , om de geheele reis van 20 palen — over

zulk eenen weg— in eenen dag af te leggen ; of hij zulks vol-

bracht heeft, is mij niet gebleken. Hij liet mij aan de zorg

van den regent »Karaéng« van Balotji over, met een oppasser,

die de inlandsche en maleidsche taal verstond , daar hier anders

niemand was, die maleidsch sprak, ook de regent niet.

Men bracht mij heden een levend aapje — Papio niger— en

eene groote civetkat — »Djina.« — Daar deze laatste nog al

kwaadaardig was, liet ik haar dooden en opzetten.

De oogst aan planten was redelijk , ook eenige fraaie vogels

werden geschoten , doch de insectenvangers kwamen ledig terug.

Des namiddags kwam de regent permissie vragen, om naar

Boeloe-Boeloe te gaan , wijl daar twee moorden gepleegd waren,

wat zich aldus had toegedragen. De moordenaar wilde uit een

alleenstaand huisje een meisje schaken ; op haar geschreeuw

riep de moeder haren man, die, tot ontzet opdagende, door den

indringer werd doodgestoken, na alvorens ook het meisje, de

dochter, te hebben afgemaakt; hij werd echter ook door den

6
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vader verwond, maar had daarna dé vlucht genomen naar het

gebied van Tjamha.

Het moorden is hier geene zeldzaamheid; de inlanders ver-

moorden elkaar om de nietigste zaken, soms om de waarde van

een kwartje, maar veelal uit minnenijd.

Het was reeds over drie uur n. m. toen de regent te voet,

met een gevolg van 20 man, vertrok, zoodat hij, om 10 palen

af te leggen, wel eerst na zonsondergang zal zijn aangekomen.

10 September. De regent keerde heden na de lijkschouwing

terug, maar had den moordenaar niet in handen gekregen.

Dagelijks werden vele nieuwe plantensoorten , vogels en vlin-

ders verkregen. De vangst der laatste nam dagelijks toe, en

daarbij vele tot dusverre niet verkregen soorten. De kapel-

lennetten waren echter door de vele doornachtige struiken

onbruikbaar geworden , en ik zag geene kans hier andere te

bekomen, maar toevallig kwam hier een vliegende koopman

voorbij, die gaas te koop had, zoodal wij hiermede weder

gered waren. Hier kregen wij ook een tweede, kleinere jaar-

vogel — »Tohloh-Tohloh« — en een roode ijsvogel — Alcedo.

In deze streken wordt de Makassaarsche taal, vermengd met

hel Boegineesch ,
gesproken , en te Tjamha meestal Boegineesch,

daar die streken vroeger ook aan Boni behoord hebben , waar

die taal algemeen gebezigd wordt.

Hel drogen van planten en dieren ging, wegens de aanhoudende

droogte, op de geheele reis zeer voorspoedig; wij kregen hier

ook nog een paar wilde hanen — Gallus ban/civa— die mij toe-

schenen grooter Ie zijn, dan die welke op Java voorkomen.

De Antiaris loxicarija kwam hier ook voor, doch was bij de

inlanders niet bekend, ofschoon de heer Mattiies die als »Ipo«

opgeeft, maar ook dat woord kenden zij niet anders dan voor

vergift, b. v. arsenicum, wal zij ook met den naam van »ba-

rangan« bestempelden; van het vergiftigen van wapenen was

hier dus geen sprake, maar zij achten dit ook onnoodig, daar

zij in hunne kris een veel gemakkelijker wapen vinden, om

iemand van kant te helpen.
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14 September. Des morgens zond ik een koelie met brieven

naar Maros, die des avonds hier weder terug was, doch bij

bad een binnenpad gekozen, dat voor paarden niet begaanbaar was.

Eenige dagen hield ik mij bezig met het noteeren van in-

landsche plantennamen ; hoewel ik daarin weinig vertrouwen

stelde, betaalde ik den deskundigen voor een paar uren daags,

een halven gulden, maar ook dat werk viel hun te zwaar,

waarom zij voorgaven ander werk te hebben.

Niettegenstaande de heerschende valwinden rees de thermo-

meter des middags toch nog tot 95° Fahr. , terwijl hij des mor-

gens vóór zonsopgang tot 78° daalde.

Er passeerden hier 7 pikolpaarden met menschen van Tjamba,

die siribladeren in Boni hadden opgekocht, om die te Pangka-

djene weder van de hand te zetten. De paardenvracht blade-

ren kostte te Boni ƒ 6, en werd te Pangkadjene met de

noodige winst aan handelaren afgestaan , die ze daar weder

in het klein uitverkochten.

Ofschoon mijne rheumaliek na de faligante reis van Tjamba

hersvaarts er niet minder op geworden was, is zij toch na eenige

dagen rust alhier, in eens geheel verdwenen , zonder eenig spoor

achter te laten; die ziekte schijnt zijn lijd te moeten hebben

om uit te woeden, en had daartoe bij mij twee maanden noodig.

t7 September. De »broeboe« waaide bij tusschenpoozen zoo

hevig, vooral des nachts, dat onze »baroega« er van kraakte.

Des nachts had ik meermalen veel last van de stinkende uit-

wasemingen der inlanders, die in mijne nabijheid sliepen.

De 10 dagen, welke ik hier te Baleh-angien doorbracht, heb-

ben goede resultaten opgeleverd, zoowel voor bet 'planten*

als dierenrijk, en ben ik den heer de Villeneuve zeer verplicht

voor de gunstige gelegenheid, welke ZEd. mij verschafte, den

tijd hier zoo aangenaam in de eenzaamheid te kunnen door-

brengen. Ik had wel gewenschl, meer dergelijke gelegenheden

te kunnen vinden. Ook de regent van Balotji was een trouwe
zorg, zoolang ik hier vertoefde.

18 September v. m. 6". vertrok ik van Baleh-angien, onder
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geleide van den regen! en den oppasser, van Tjaniba over

Kaba tot op den groolen weg bij Bali-boneb , + 9 palen, waar

ik om 8VA aankwam , en den beer de Villeneuve , den kon-

Iroleur Mijer en den opziener de Vink aantrof, die daar in

kommissie waren ter keuring der nieuwe brug over de rivier

Kassidjala in de onmiddelijke nabijheid van de kampong Bali-

boneh.

De twee laatstgenoemde heeren keerden naar Pangkadjene

terug, en ik reed met den heer de Villeneuve in zijne bendie

om 9U
. naar Maros nog 8 palen, waar wij V4 vóór ll u

. aan-

kwamen, en waar ik bij de familie de Villeneuve een vrien-

delijk onthaal vond.

De weg van Baleh-angien tot Boli-boneh was meestal dalende,

hoewel , om enkele ravijnen te passeeren , ook soms nog klim-

mende ; ook moesten wij nog cenige riviertjes passeeren, dit-

gemakkelijk doorwaad werden. Aanvankelijk leidde ons pad

door een ravijn , waarna hel gebergte zich meer verwijderde,

t'ii de bodem hier en daar iels vlakker werd; wij passeerden

toen de kampong Tonasch op de scheiding van Balotji en Kaba,

en nu begonnen zich ook weder rijstvelden te vertoonen, maar

ook nog vlakten, die met plat rotsgesteente als belegd waren,

en andere schraal met struikgewas waren begroeid. Eindelijk

kwamen wij op de vruchtbare, alluviale vlakten met sawab's

bedekt , waarover wij nog een goed eind weegs hadden af te

leggen, en daarbij ook enkele kampongs aantroffen, alvorens

Kali-Boneh te bereiken.

Hel geleende politiepaard van Pangkadjene, dat mij zoovele

goede diensten had bewezen , zond ik van hier aan den kon-

Iroleur terug.

De koelies met mijne bagage kwamen ook des n. m. 3 U
. aan,

na 17 palen te hebben afgelegd.

Mijne boedjangs kregen ook goed logies in de bijgebouwen

van de in reparatie zijnde ass.-residentswoning. Deze amb-

tenaar woonde nog zeer bekrompen in een bamboezen gebouw,

waarin voor mij nog een lief, klein kamertje was afgezonderd.
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19 September kwam de heer Matthes hier ook aan, en vond

logies bij den asp.-konlroleur Eerdmans.

Aan oogsten viel hier in de bebouwde streken weinig te den-

ken , waarom ik 20 September mijne boedjangs naar den be-

roemden, grooten waterval te Banti-moeroeng, op 10 palen

afstands van hier , zond , om daar te overnachten en te trachten

de schoone vlinders machtig te worden, die daar, volgens al-

gemeen gevoelen , zouden voorkomen ; zij kwamen den volgenden

dag terug, en brachten wel vele vlinders mede, maar geene

enkele, die wij niet reeds in bezit hadden ; vogels ook weinige

en alle reeds bekende, doch van planten nog al eenige ver-

scheidenheid.

23 September. Hoewel het gebergte nog al ver van de hoofd-

plaats verwijderd ligt, trokken mijne lieden er toch heen, en

brachten nog al interessante planten mede, doch van vogels

en vlinders niets bizonders.

24 September werd het strand bezocht, dat ook tot niets

merkwaardigs leidde.

25 September werd weder een goede oogst planten van het

gebergte aangebracht.

26 September. De »broeboe« doet zich ook hier hevig ge-

voelen , en brengt meer warmte dan koelte aan. De hitte was

hier zeer drukkend , wanneer de thermometer zelfs tot 97° steeg

;

gelukkig waren de nachten wat koeler, soms zelfs slechts

75—78°. Gras en andere niet diep wortelende planten waren

dor en verdroogd, en even als alle huisraad met fijn stof be-

dekt ; de meubelen en zelfs bamboezen sprongen met een knal

uit elkaar. Enkel de tabak , die ook hier op lage gronden langs

de rivier geplant wordt, en misschien ook wel begoten werd,

stond nog in een fraai, groen kleed; ook het hoog en diepge-

wortelde geboomte lijdt er weinig onder. Enkele mangasoor-

ten hadden reeds rijpe vruchten, waaronder zeer goede soor-

ten; eene soort, zoet en aangenaam van smaak, was echter zoo

draderig, dat men ze moeielijk aan schijven kon snijden, doch

had eene leerachtige schil, zoodat men haar zoodanig knijpen
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kon, dat het sap zich van de vezels afscheidde; men maakt

dan een snede aan de punt om het sap te kunnen uitzuigen.

Deze of eene dergelijke soort moet ook op Java voorkomen

;

andere vruchten waren schaarsch of in het geheel niet te be-

komen; zelfs aan goede pisang was gebrek.

27 September maakten wij in gezelschap van de heeren de

Villeneuve, Mattues , Bax enz. een uilslapje te paard van 17

palen naar de kampong Oedjoeng , in het regentschap Tanralili,

om aldaar een paar grotten te bezoeken , waarvan men vele

wonderen verhaalde, en die nog nooit door een Europeaan zou-

den bezocht zijn. Om 6U
. v. m. vertrokken , kwamen wij om

7V4U
- ten huize van den regent van Tanralili, een groote sobat

van de kompanie, die een goed planken huis bezat. Na wat

gebak te hebben gegeten , en veel thee te hebben gedronken,

vervolgden wij 1U vóór 8 U
. onzen koers; om ll u

. kwamen wij

bij een heilig graf, waar wij verzocht werden, om af Ie stijgen,

om den heilige niet in zijne rust Ie storen. Hier lag begra-

ven zekere waarzegger, Bottoh Limpangan, die de grotten dik-

wijls bezocht , en den ondergang van het Gowasche rijk na de

komst van een Europeaan in deze grotten voorspeld heeft. De

statue van dien te verwachten , echten Europeaan moet zich in

de grot r>Lcang« — kalotoro bevinden. Deze grol is 2 palen

van de kampong Oedjong verwijderd.

Na het graf gepasseerd en weder opgestegen te zijn , reden

wij nog een paar palen verder , en bereikten toen de kampong

Oedjong, waar men eene inlandsche woning voor ons verblijf

had ingericht, wat echter allesbehalve confortabel was; ge-

lukkig hadden wij onze veldbedden medegebracht, maar dit

was, behalve gordijnen, ook hel eenigste huisraad; de platte

vloer was onze zitplaats en etenstafel, daarbij kwam dat het

hier op hel midden van den dag, onder het lage alappen dak,

zoo heet was, dat wij dachten te stikken. Aan een middag-

slaapje viel ook niet te denken , door het vele leven van de

hier opgehoopte menschen, vechtende paarden, die onder ons

woonden, blaffende honden, hanengekraai, het loopen op den
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bewegelijken vloer, waardoor hel geheele gebouw in beweging

kwam en dan nog het gestamp in het rijstblok.

Des n. m. wandelden wij langs eene heldere rivier, en namen

in eene koele bron een verfrisschend bad. Langs deze rivier

groeiden veelvuldig Spalhiostemon salicinus en eene half krui-

pende, half opstaande plant van een paar voet hoogte , die veel

overeenkomst had met Pemphis acidula , doch waarvan ik bloe-

men noch vruchten vinden kon.

De weg van Maros herwaarts leidde aanvankelijk over nu

geheel uitgedroogde sawah's, en verder over iets hooger gele-

gene, woeste gronden, met gras, heesters en boomen, maar

voornamelijk met »bamboe-doeri« bezet, nog al geaccidenteerd

door valleien en riviertjes, doch slechts weinig boven de zee ver-

heven. Bij de kampong Oedjong kwamen zelfs meer sawah's

voor.

28 September. In den vroegen morgen reden wij naar de

grotten , en kwamen bet eerst aan Lëang — Kalotoro. — Aan

den voet bij een ingang stegen wij af, en moesten toen nog een

50 vl
. klimmen, om in het voorportaal te komen, waar het be-

ruchte beeld staan moest; wij vonden hier werkelijk een stuk

druipsteen , waaruit men met eene goede verbeelding eene men-

schelijke figuur kon maken, wat, met houtskool bijgeteekend

,

nog eenigszins verduidelijkt werd. De verdere gangen in de rots

strekken zich niet ver uit, en leverden ook niets bizonders op, dan

een paar soorten vleermuizen. Het geheel bestond uit kalkrots.

Uit dat voorportaal klommen wij over rotsblokken rechtsaf

in eene andere richting, tot wij in eene ruime, hoewel niet

hooge grot kwamen, die wel geschikt zou geweest zijn om ons

te herbergen, en waar wij zeker meer op ons gemak zouden

geweest zijn , dan in het duffe kampongshuis : er was ook eene

breede opening, die buiten de rots leidde, doch geen pad om
naar beneden te gaan, maar wel om van daar, een anderen

gang weder afdalende, binnen te gaan, waar wij eene soort

van doodendal vonden; wellicht is »Lèang: kalotoro« hierop

toepasselijk. De bodem was hier op eenige plaatsen als bezaaid
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met witte, fijne, gebrokene beentjes, waarschijnlijk van vleer-

muizen , waarvan ook nog enkele schedels voorkwamen. Van

grootere dieren zagen wij slechts een stukje been van x
/2

vl
. lengte

en een duim dikte, dat aan weerszijden was afgebroken. Ook

op de hoogere etages, langs den wand der rots, lagen de fijne

beentjes opgehoopt. Te vergeefs zochten wij naar een kom-

pleet exemplaar of van een nog versch gedeelte daarvan, en

konden ook nergens eene gasontwikkeling bespeuren. Er bleef

ons niets anders over dan te gissen , dat de stiklucht zich enkel

in den regentijd ontwikkelt, en de lijken der vleermuizen dan

door andere dieren worden genuüigd; dan wel, dat er geene

stiklucht bestaat, maar de vleermuizen zelven de moordenaars

van kleinere soorten zijn.

Van hier reden wij naar de andere grot »Lèang-doït-doït,«

op eenigen afstand van de eerste gelegen, welke mede eene

kalkrots was. De ingang was gelijkvloers en ruim genoeg om

er met een wagen in te kunnen rijden, doch de vloer was

zeer oneffen en geïnundeerd. Men meende te weten, dat deze

grot of liever tunnel onder den geheelen rolsberg doorliep, en op

groolen afstand aan de andere zijde zou uitkomen. Eenige

heeren en inlanders begaven zich, gewapend met eene groote

lantaarn — daar het er spoedig pikdonker in werd — op

reis, doch ondervonden daarbij vele bezwaren, daar de vloer

zeer oneffen was door rotsblokken en diepe kuilen , zoodal zij

soms lot aan de borst in het waler zakten. Het water was

zuiver helder en vrij koud, zoodat sommigen er bibberend uit-

kwamen. Eindelijk werd de gang te eng om te kunnen pas-

seeren , zoodat zij den terugtocht moesten aannemen ; zij hadden

echter een vol uur met deze wandeling doorgebracht.

Wij stegen toen weder te paard, en in l

j2 ". waren wij in de

kampong Oedjong terug.

Hier vertoonde men ons ook een twijfelachtig gewas, alge-

meen bekend onder den naam van »Ta-mananoenroeng« welke

ook elders voorkomt, en waaraan de inlanders een bizonder bij-

geloof hechten. Het heeft den vorm van een min of meer dikken,
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afgekapten boomstam , hoewel alle inlanders verklaarden dat het

een gewas is, dat op die wijze ontstaat. Het zonderlinge er

van is echter, dat die stomp niet afsterft, maar de bast over

het afgekapte gedeelte heengroeit en dit — except het hart of

middenpunt, wat gemeenlijk ingerot is — geheel bedekt, maar

noch uit den ouden noch uit den nieuwen bast ooit eenige

spruit of bladeren worden ontwikkeld; een verschijnsel waaraan

de inlanders nu het bijgeloof hebben vastgeknoopt, dat iemand,

man of vrouw, die een gedeelte van dien bast op het lijf draagt,

onvruchtbaar wordt ; de inlandsche naam is hierop gebaseerd. De

tronk, welke ons als zoodanig werd aangewezen , was een voet

hoog en een paar voet in diameter ; het bovenste, afgekapte ge-

deelte was werkelijk voor het midden nog onbedekt en eenig-

zins ingerot ; ook was er geen enkel spruitje of blaadje aan te

zien; wij bleven dus onbekend met de soort van boom die deze

curiositeit opleverde, tot dat het den heer Matthes gelukte

een meer verstandig inlander te vinden , die het geheim oplostte,

waaruit nu bleek, dat het wel degelijk afgekapte stammen zijn

en wel van eene mangasoort, en van de »Taëing« of Artocarpus

pubescens , wellicht ook nog van andere hoornen.

Des o. m. l u . namen wij den terugtocht naar Maros aan,

waar wij om 6U
. na eene reis van 17 palen in de brandende

zon , aankwamen ; toevallig zonder het genot van de wel niet

afkoelende, maar toch verfrisschende »broeboe«; wij werden

daarbij zeer door dorst gekweld , tol dat wij om half 5U
. bij

den regent aankwamen, en door daar weder veel thee te drin-

ken, de dorst eindelijk werd geleschl.

Maros is eene voor het binnenland nog al uitgebreide plaats,

met eene ruime en fraaie ass.-residents woning en bijgebouwen ,

alles van steen. De vroegere bezetting is ingetrokken, doch

de benting bestaat nog, en dient thans tot school en wo-

ning van den onderwijzer; verder komen er nog eenige euro-

peesche, steenen woningen en inlandsche kampongs voor, en

wordt er ook passar gehouden. Eene breede rivier, die met

eene »sassak« wordt overgevaren , snijdt den grooten weg, en
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stroomt door de hoofdplaats. Goede, breede wegen doorsnij-

den het geheel ; voorts is de plaats door sawah's omringd met

het gebergte in het verschiet.

29 September verzond ik mijne bagage en bedienden per

pranw naar Makassar, die daar echter wegens tegenwind, eerst

den l
cn October aankwam.

De heer en mevrouw de Villeneuve bewezen mij
,
gedurende

mijn verblijf alhier, alle mogelijke hulp en vriendschap.

1 October. Des v. m. 6 U
. vertrok ik per bendy van den heer

de Villeneuve naar Pareng Loëh, waar ik, na onder weg eens

verspannen te hebben, om half 8 U
. aankwam, en na hier mijn

ontbijt genomen te hebben, om half 9U
. te paard weder vertrok.

Tot op ± 4 palen van Makassar kwam eene wagen met

4 paarden van den Gouverneur mij tegemoet om mij af te halen,

wat mij zeer van pas kwam , en zoo arriveerde ik om half

ll u
. te Makassar, ten huize van den Gouverneur, die mij we-

der vriendelijk ontving en logeerde.

De groole weg van Maros naar Makassar was vrij eenloonig,

en liep meestal over verdorde tagalvelden en sawah's. Voorbij

Pareng Loëh veranderde het terrein in strandmoerassen en

vischvijvers met de gewone strandvegetatie van Rhizophoren,

Aviceunia, Aegiceras , Excaecaria, enz. De rivier van Tello

werd met een pont overgevaren ; daarna volgden onmiddclijk

uitgebreide zoutpannen: het zout zag er prachtig uit, en men

was zoowel aan hel oogsten, als aan het weder effenen der

pannen ; het witte, gekristalliseerde zout begon op sommige vel-

den boven het zeewater uit te steken , terwijl het op andere reeds

op hoopen verzameld was. Het zout is hier zeer goedkoop, en

wordt voor + een gulden de pikol verkocht.

Verder reden wij bijna onafgebroken door belommerde kam-

pongs, met bamboe en vruchtboomen bezet, tot aan de hoofd-

plaats Makassar.

Daar het mijn plan was, ook nog de Zuidelijke districten te

bezoeken, en daartoe eerst den 14en dezer maand gelegenheid

bestond, had ik al den lijd, om het tot dusverre verzamelde
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in te pakken , en voor de verzending naar Java gereed te maken

;

zeven kisten herbarium , vogelhuiden , levende planten en mine-

ralen werden den heer van Raders afgegeven , die weder de

goedheid had, dezelve met de mailboot, uit de Molukken komen-

de, te verzenden.

14 October v. m. 7U
. aan boord gegaan op het stoomschip

Karang, kapitein Pot, naar Banlaëng-Bonthain, en daar des

n. m. half 7 U
. aangekomen, aan boord overnacht.

15 October v. m. 9U
. met den kapitein in diens sloep aan

wal gegaan, en bij den ass.-resident Sghenkhuizen aangeland, en

daar logies gevonden. De kontroleur Sol van Saleijer was

hier ook gelogeerd.

Wij landden aan het strand in de nabijheid van de toko en

de woning van den heer de Grave, die hier handel in allerlei

zaken drijft. Wij wandelden over eene vrij uitgebreide passar,

die met menschen opgevuld , en waar ook allerlei te koop was

,

zoo inlandsche producten als europeesche waren , en verder langs

een zandig strand naar de woning van den ass.-resident, waar-

voor eene lange, houten brug om te kunnen landen in zee

uitgebouwd was, die echter bij laag water niet met sloepen

genaakbaar is; thans bovendien in een bouwvalligen staat ver-

keerde.

De ass.-residenlswoning is een goed en ruim, sleenen gebouw,

met breede voorgalerij , voorzaal , 6 ruime kamers met door-

gang naar de achterzaal; waarbij steenen bijgebouwen met

kantoor, keuken, badkamer, bediendenkamers en stallingen.

Het is niet ver van het strand, met het uitzicht op zee en de

reede , aangenaam gelegen : het wordt aan eene zijde echter

gemaskeerd door de groole, fraaie, sneeuwwitte gevangenis,

die uit zee het eerst in het gezicht valt.

Des n. m. maakten wij eene groote wandeling naar de ver-

laten benteng, waarin nu de pradjoerits huisden, over breede,

goed onderhouden wegen door de kampongs. Alles zag er

hier nel en veel frisscher uit dan Ie Makassar, ofschoon het

ook hier, als eene Inzonderheid , in vele maanden niet geregend
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had. De rijstvelden in de nabijheid der hoofdplaats waren ech-

ter nog goed van levend water voorzien.

Het was hier niet al te warm, daar de temperatuur door

de nog steeds waaiende oostenwinden nog al werd afgekoeld.

De bebouwde streken leverden hier niet veel van onze gading

,

maar toch werden nog vele planten verzameld en ook eenige

strandvogels en andere, waaronder eene prachtige lijster. De

vlinders waren hier, met weinige uitzonderingen, van dezelfde

soorten als om de noord , zoodat ik besloot , het gebergte te

gaan bezoeken,

De heer Schenkhuizen had een goed rijpaard voor mij gereed,

en de regent gaf mij tot hulp zijn hoofdzendeling Balanga-

Oewa-Sissi mede, die echter geen maleidsch verstond, doch

een mij vergezellende oppasser was die taal eenigszins machtig.

24 October v. m. 6U
. van Bonlhain vertrokken, en om kwart

vóór 9U
. te Lohka-Lokka aangekomen, dal ± 9 palen van

Bonthain zal verwijderd zijn, en +: 5200rt
. boven de zee gelegen is.

De vrij breede weg was aanvankelijk zeer goed en slechts

weinig klimmende; hier bestaat de bodem uit eene zwarte

aarde, die nog al vruchtbaar schijnt te zijn, en vindt men ook

tuinen aan weerszijden van den weg, voornamelijk voor aan-

plant van djagong en enkele vruchtboomen ; ook de »Tala«

palm— Lontar — werd hier veel gevonden, doch alle zeer

gehavend , en van de meeste bladeren ontdaan , die men hier

ook voor vaatwerk enz. gebruikt, en die zelfs een handelsartikel

uitmaken. Er konden nog vele duizenden bijgeplant worden,

doch hieraan denkt men niet, maar laat dit aan de natuur

over, die de afgevallen vruchten, hier of daar doet ontkiemen.

Daar deze velden ook voor kultuur dienen , worden de jongo

planten nu en dan ook nog afgebrand. Verderop werd het

echter op vele plaatsen steiler, en nu was ook de geheele weg

tot Lohka en ook verder tot hoog in het gebergle met losse

steenen en vaste rotsen als bedekt. Vroeger toen de Gouver-

neur Bakkers Lohka wel eens bezocht, en daar eenigen lijd

vertoefde, schijnt de weg beter onderhouden te zijn geweest
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dan thans, getuige hiervan de benlengs of opgestapelde steenen

langs den geheelen weg.

Naarmate de tuinen en aanplantingen verdwijnen, vindt men

geheele bosschen van »kemiri« -hoornen — Aleurites moluccana—
»Sapiri« met wild geboomte en struiken vermengd, waarna

dan weder koffieaanplantingen volgen , die door de buitenge-

wone, aanhoudende droogte meestal verschroeid en bladerloos

waren. Hoogerop, bij Lohka, hadden ze iets minder geleden

,

doch alle zagen er verwelkt uil. Deze tuinen schijnen eer

gezaaid dan geplant te zijn. want de hoornen staan zeer onre-

gelmatig op afstanden van 1 tot 5 voet van elkaar, en kunnen

zich dus slechts weinig ontwikkelen, en toch zijn ze zeer

vruchtbaar. Zoo ergens , dan zouden schaduwboomen hier nut-

tig zijn, om in het droge jaargetijde de heesters tegen de

felle zon en zware oostenwinden te beschermen; wel had men

hier en daar enkele dadapboomen geplant, en ook de »Mawa« —
»Koerai« op Java — of Sponia's laten opgroeien, maar dit

beteekende over hel algemeen weinig, en dan ontdoet men ze

soms nog van alle schaduwgevende takken. Aan onderhoud

of schoonmaken der tuinen wordt ook weinig of geen zorg be-

steed, zoodat struiken, lianen en parasilen er veelvuldig tus-

schen opgroeien ; het is onbegrijpelijk , dat er nog zooveel koffie

van aan de markt gebracht wordt.

In de nabijheid van Lohka worden met goed gevolg aardap-

pelen en kool geplant, voornamelijk de eersle, die bijzonder

goed van smaak zijn en zelfs worden uitgevoerd; thans was

daarvan cchler weinig te zien , daar alles door de droogte ver-

zengd was.

Algemeen geloofde men, dat hier ook aardbeziën en frambo-

zen groeien; de lui van Makassar hadden ze zelfs gegeten,

maar nu bleek het, dat men Rubus fraxinifolius voor aardbeziën

en Rubus moluccanus voor frambozen had aangezien.

Er zijn hier ook proeven genomen met de kinakulluur, die

aanvankelijk goed slaagden , doch waarvan sommige planten reeds

ter hoogte van een paar voet begonnen te bloeien; andere,
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die het lot + 13 vt
. hoogte en aan den voet tot eene dikte van

4 a o rijnl. duim gebracht hadden, waren reeds afgestorven

of bezig zich dood te bloeien ; van de milioenen zaden waren

tusschen het gesteente hier en daar enkele plantjes opgekomen.

Lohka wordt algemeen als een gezondheidsetahlissement

beschouwd, dat, wegens het koele klimaat, wel aannemelijk

is. Er wordt dan ook door inwoners van Makassar wel eens

partij van gelrokken; ook thans bevond zich hier sedert eeni-

gén lijd eene familie van Makassar, die er zich wel bij bevond.

Er is eene ruime passangrahan en een bijgebouw met 5

kamertjes, alles van bamboe; in welk laatste ik mijn intrek

nam, en ruimte genoeg had voor mij, mijne boedjangs en bagage.

Een heerlijk stortbad, dat beroemd is, was thans geheel op-

gedroogd. Voor de passangrahan stonden persische rozen —
Rosa damascena — zeer weelderig en steeds in vollen bloei, met

vruchten beladen ; zij hadden met hunne diepgaande wortels

van de droogte niet het minste geleden , anders was het met

de uit den bovengrond puttende koiïleboomen. Naast de pas-

sangrahan stond de oudste kina-aanplant en daarbij verschei-

dene wilde kaneelboomen — »Kajoe tani« — Cinnamomwn sp,

die het meeste overeenkomst had met de Cinnamomum Duruanni

of »Cassia« — kaneel van Sumalra, en waarvan de bast ook

als kaneel gebezigd werd; ze kwam wild voor op den ± 1000 vl
.

hooger dan Lohka gelegen, zoogenaamden Doodkist.

In de environs van Lohka zouden 45 huisgezinnen gevestigd

zijn: er kwamen ook vele koiïietuinen voor, die even als de

groententuinen , door benlengs van elkaar gescheiden zijn, zoo

lol wering van varkens als tot bepaling van eigendomsrecht.

Verschillende mangasoorlen groeiden hier nog weelderig, en

gaven ook vruchten; hel klimaat schijnt hier zachter Ie zijn

dan op gelijke boogie op Java.

Wat men in hel noorden »broeboe« noemt, draagt hier den

naam van Oostenwind, die hier nog vrij hevig woei; beide

schijnen echter niet veel van elkaar te verschillen, en niet na-

deelig voor de gezondheid Ie zijn.
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Als men te Lohka een paar honderd voet tegen de helling

van den Doodkist opklimt, heeft men een prachtig ve fgezicht

op de benedenlanden en het omringende gebergte tot aan den

zoogenaamden «piek van Bonthain.«

28 October maakte ik met den heer Schenkhuizen een torsche

toer naar den top van den Doodkist, die eene hoogte van

+ 4000 VI
. bereikt, zoodat wij van uit Lohka in een kort be-

stek ruim 700vt
. te klimmen hadden , hetgeen geene gemak-

kelijke taak was. Aanvankelijk trokken wij door kofïieluinen,

daarna over zeer steil tagalveld , waarvan het hooge gras en

de kleine heesters gedeeltelijk waren afgebrand, tot wij den rand

van het bosch bereikten , waarin het niet minder steil was, en

wij zonder een gebaanden weg tegen de rotsen en losse steenen

moesten opklauteren, en eindelijk geen pad meer vindende, door

een ravijn, dat wij moesten passeeren door de wildernis —
waarin vele doornachtige planten voorkwamen — het hoogste

punt trachtten te bereiken , wal ons dan ook na groote inspan-

ning gelukte. De geheele berg was met bosch bezet, doch op

vele plaatsen had men uit liefhebberij er den brand in geslo-

ken , zoodat wij door de dikke aschhoopen , die op de ongelijke

sleenblokken lagen, moesten heen waden.

In 1 V2
U

- bereikten wij echter ons doel , waar wij wat konden

uitrusten, en ruimte vonden om een paar honderd passen over

het hoogste, eenigszins vlakke, doch weinig breede terrein voort

te wandelen. Wij vonden hier en ook aan de hellingen nog

al vrij groote hoornen , waaronder eene soort wilde muscaatnool

en ook in kleinere exemplaren de kaneelsoort, die te Lohka

was aangeplant. De beste houtsoorten waren echter voor den

huisbouw reeds uitgekapt.

De terugtocht namen wij direct van hel hoogste punt, zon-

der hel ravijn te volgen; doch dit ging zoo steil, dat wij ons

op vele plaatsen moesten laten afglijden. Dit was de weg, die

gebruikt werd, om het gekapte hout af te voeren , waardoor het

gesleenlc zoo vergruisd was, dat wij lot de enkels in het stof

zakten. De weg was nu wel korter, zoodat wij in een uur
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tijds den terugtocht aflegden , toch kwamen wij niettemin zeer

vermoeid te huis.

Wij hadden daarbij toch nog eenige gewenschle planten ver-

zameld, en zouden meer verkregen hebhen, zoo er niet zoo-

veel bosch nutteloos verbrand was.

Dieren zagen wij nergens, zelfs geene varkens, die anders

overal overvloedig zijn.

Hoewel hier, behalve op den Doodkist, weinig bosch gevon-

den wordt, daar dit meestal voor de koffiekulluur is wegge-

kapt, verzamelden wij toch nog vele planten voor herbarium;

ook enkele nieuwe vlinders , doch weinig vogels.

' De heeren Sciienkiiuizen en de Grave keerden des n. m.

huiswaarts.

Een der boedjangs, die zijne voelen bezeerd had , liet ik hier

achler, om de verzamelde planten Ie drogen.

29 October was ik vroegtijdig gereed, om naar Lanjienga in het

gebergte te vertrekken, en daar men beloofd had, mij Ie Lohka

een goed rijpaard te bezorgen, had ik dal van Bonthain terug-

gezonden , maar toen bet er op aankwam, bracht men mij een

schuw paard, dat zich niet wilde laten opzadelen; de hoofd-

zendeling was nu echter zoo goed, mij zijn eigen paard Ie leenen.

De oppasser was ook teruggekeerd , zoodat ik niemand had,

waarmede ik spreken kon, maar ook hiermede kwam ik terechl,

daar de opziener der kinakulluur Frederiks — een inboorling van

Bonthain — aanbood, mij te vergezellen.

Des v. m. 7U
. van Lohka vertrokken, en om half 9U

. te Lan-

jienga aangekomen (+ 4 palen), dat op 4400 vt
. boven de zee

gelegen is, namelijk het inlandsche huis, dat men voor mij

ontruimd had; de tuinen en verspreide huizen strekken zich

minstens nog een paar honderd voelen hooger uit.

Van Lohka uit loopt een voetpad, dot ook voor paarden

bruikbaar is, naar den voet van den Doodkist, en buigt ten

noorden daaromheen , en verder in oostelijke richting door eene

hellende vallei, die van beide zijden door laag en kaal gebergle

begrensd is. Hier en aan dat gebergte groeide niets dan drie
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soorten hoog , rietachtig polgras en enkele lage struiken , welke

een en ander van tijd tot lijd worden afgebrand, om jong gras

voor paarden en karbouwen te verkrijgen.

Deze streek, op + 3500 Tl
. hoogte gelegen, zou zeergeschikt

zijn voor paardenstoeterij , zoo het blijken mocht, dat deze riet-

achtige grassoorten voldoend voedsel opleveren: men onder-

scheidt ze in »Katoba,« » Benrong-benrong « en »Awarrang,«

waarvan ik ook herbarium verzamelde. De steenachtige bodem

is wel geschikt, om de hoeven der paarden in hunne jeugd reeds

te harden , waardoor het Makassaarsche ras algemeen bekend

is , harde hoeven te hebben. Deze uitgebreide streek zou vroe-

ger met bosch bedekt zijn geweest, doch na uitroeiing daar-

van in kuituur zijn gebracht; thans is ze geheel verlaten, en

komt er geene eukele woning meer op voor.

Na verloop van een uur kwamen wij weder in koffietuinen,

die, onbeschaduwd , niet enkel van de droogte, maar ook van

de zware oostenwinden hadden te lijden gehad , zoodat de toppen

er alle bladerloos en verzengd uitzagen ; sommige tuinen waren

nog daarenboven verbrand, daar men hier de woeste gronden,

die met struikgewas begroeid zijn , liefst enkel door het vuur

reinigt , waardoor de aangrenzende tuinen in brand geraken.

Enkel de tuinen voor de kuituur van aardappelen , kool , dja-

gong, uien, tabak, boontjes, kladi en andere groenten en

aardvruchten bestemd, worden met de »sangko« — een plat

stuk ijzer van drie vingers breed en bijna een voet lang met

een krommen, korten steel— wat losgemaakt, en de groote steenen

tof benlengs gebezigd. Op die wijze worden deze tuinen, zon-

der bemesting, jaren lang in kuituur gehouden, en voornamelijk

met djagong beplant. De geoogste djagong had men hier bij

wijze van een groot en hoog scherm in de open lucht opge-

hangen, waardoor ze minder aan bederf onderhevig schijnt te

zijn, dan door ze in de huizen op te bergen. Ook op Java

zag ik wel eens groote pyramiden daarvan in de open lucht

opgebouwd.

De enkele boomen van »Mawa« of Sponia, die, na de vernie-

7
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ling der bosschen ontstaan, het best tegen de zware winden

bestand zijn , en daarbij slechts eene zachte schaduw geven

,

worden soms op deze velden gespaard, terwijl de dikke boom-

stammen der voormalige bosschen in alle richtingen verspreid

liggen, om tot ontbinding over te gaan, dan wel om nu en dan

in brand gestoken te worden , en asch ten voordeele der kul-

tnurplanten te leveren , die men zich de moeite niet eens geeft,

gelijkmatig te verdeelen.

Behalve uit de vele steenen bestaat de bodem uit een vrucht-

baren , zandigen grond ; het product van het ontbonden gesteente

en humus van de vroegere vegetatie.

De langdurige droogte had nu echter bijna alles gesloopt,

zoodat er van kulluurplanten weinig te zien was.

De eigenaars der tuinen wonen niet in eene kampong ver-

eenigd , maar zijn hier en daar over 12 huisgezinnen verspreid.

De zoogenaamde aardbeziën — Rttbus fraxinifolius— en fram-

bozen — Rubus molüccanus — vooral de eerste , komen hier zoo

menigvuldig in de koflietuinen voor, dat ik mij een oogenblik

verbeeldde in het braambosch op den berg Sinaï verdwaald te zijn.

De vroegere bosschen zijn hier overal tot op zekere hoogte

geveld, en gaat men daarmede, om de gronden in kuituur te

brengen, nog steeds voort, hoe steil de hellingen meestal ook

zijn. De lagere bergruggen zijn reeds nu geheel ontwoud,

dat denkelijk wel invloed op de vermindering der regens zal

uitoefenen. Het regent hier anders meer in den oostmoesson

dan in den westmoesson , terwijl in de noorderdistricten de

oostmoesson steeds droogte, doch de westmoesson overvloedige

regens aanbrengt. Ook hebben de zware oostenwinden nu meer

vrijen toegang tot de aanplantingen , en wordt het nuttige tim-

merhout nutteloos verbrand tot groot, nadeel der kolïiekultuur

zelve.

Het zou dus wenschelijk zijn, dal door het bestuur paal en

perk werd gesteld aan het verder en hooger uitroeien der bosschen.

De ass. -resident had bevolen, om hier eene »baroega« voor

mij op te slaan, doch de hoofden zagen daartoe , wegens gebrek
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aan bamboe en andere materialen, geen kans; zij stelden voor,

om eene inlandsche woning voor mij te ontruimen, hetgeen

geschiedde. Het was eene alleenstaande, inlandsche woning

welke op palen van 5 vt
. hoogte gebouwd was, en ± 20vt

. in

het vierkant besloeg; de wanden bestonden aan twee zijden uit.

het neerdalende dak zelf, dat uit ruwe, gespleten, houten sirap-

pen van verschillende dimensiën bestond; de andere, opene zij-

den waren uit latten en opstaande stukjes sirappen sameuge-

flanst, zoodat de wind er gemakkelijk doorgang vond, en mijn

petroleumlampje wel eens uitdoofde, niettegenstaande men nog

een gedeelte met lijnwaad had afgeschoten. De trap bestond

uit een hellend vlak van een paar ongelijksoortige, ruwe plan-

ken zonder leuning; gelukkig waren ze niet glad, zoodat het

gevaar van uitglijden gering was. Binnen den ingang waren

2 rekken op + 3vt
. van elkaar geplaatst , waarop boven elkaar

4 zeer dikke en 5 a 4 vt
. lange bamboe met drinkwater gevuld

,

horizontaal waren neergelegd; ze hadden aan het eene einde

eene ronde opening, die naar boven gekeerd was, opdat het

water er niet uit zou loopen ; een ieder der binnenkomenden

mocht er uit drinken, waartoe hij de bamboe een weinig om-

draaide, en zijn mond vóór de opening hield. Vau meubilair was

natuurlijk geen kwestie; mijn veldbed kwam mij dus zeer

van pas , en eene lange vouwstoel diende niet alleen om er op te

zitten, maar met verhooging van een sigarenkistje , tevens tot

lessenaar.

Het huis stond reeds zoo scheef, en naar eene zijde over-

hellende, dat ik vreesde, dat hel door de zware valwinden zou

omwaaien ; men stelde mij echter gerust, en beweerde, dat het

expres zoo gebouwd was; ook waaide de wind gelukkig tegen

de helling in.

Verhongerde kamponghonden waren er gelukkig niet; slechts

eene kat meende recht van inwoning te hebben, en een haan

zorgde er voor, dat men zich niet versliep , door reeds des mor-

gens 4U
. zijne wekstem te laten hooren , welke door al de hanen

in de verte werd beantwoord. Ook den middag kondigde hij
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aan, maar vergiste ?jch wel eens, door 13 instede van 12 maal

te kraaien.

Mijne boedjangs, die het vrij koud hadden, vonden onder

de woning eene veilige rustplaats, daar ook de bijgebouwen

ontbraken ; ook mijne medegebrachte tent werd er voor gehangen.

De paarden, die anders een plaatsje onder de woningen vinden

,

logeerden nu onder den bloolen hemel.

51 Oclober. Daar in den omtrek de bosschen waren uitge-

roeid , togen mijne lieden hooger op naar het gebergte, en brach-

ten dagelijks vele interessante planten mede , doch vogels slechts

Aveinige en vlinders geen enkele.

De »Anoang« — Antilope depressicornis— kwam hier in het

gebergte ook voor, en er werd daarop wel eens jacht gemaakt

doch men zag geen kans, om ze levend te vangen. Een ge-

deelte [van een schedel dezer dieren werd mij vertoond. Een

wilde hond zou hier ook voorkomen, doch daarvan kreeg ik

niets te zien.

Bij mijn vertrek van hier liet ik het verzamelde met een

boedjang achter, om voor het verdere drogen te zorgen. Ik

had toen reeds besloten , om hier terug te keeren.

1 November. Men had mij aangeraden , ook de kampong

Papepêkang, als de hoogst gelegene te bezoeken; het bleek

echter dat zij lager lag dan Lanjienga. Des v. m. 7 U
. reed ik

met een groot gezelschap van hoofden en minderen derwaarts.

Gelukkig kreeg ik van het kamponghoofd een goed en sterk

paardje ter leen, dat mij zeer van pas kwam, daar de door

ons gevolgde koers den naam van weg niet verdiende, en die

ook weinig door de inlanders gevolgd werd, wijl de bevolking

van Papepêkang hare producten langs eenen anderen weg

over Bakoengan naar Bonthain vervoert. Over een stuk geac-

cidenteerd en rotsachtig terrein reden wij aanvankelijk nog

door koffietuinen, waarin ook geen wegen bestonden, zoodal

de takken ons in het gezicht sloegen, verder kwamen wij aan

pas onlangs gekapte bosschen, waar de dikke, half verbrande

boomstammen in alle richtingen legen de steilten , die wij op en
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ai' moesten klimmen ,
gedeponeerd , en soms dwars in den weg

lagen , zoodat ik meermalen verplicht was af te stijgen ; van een

weg of voetpad was hier geen sprake meer, zoodat wij over

den drogen en muilen grond soms meer gleden dan liepen.

Mijn paard verrichtte echter wonderen bij het zeer steile klim-

men. Na een uur alzoo gesukkeld, en ± 5 palen te hebbeu

afgelegd, kwamen wij hij den »Djanang« of ook wel »Tauw« —
»Towa« — kamponghoofd — van Papepèkang aan, die zoo

vriendelijk was geweest, een gedeelte zijner woning voor mij in te

richten, dat er zeer nel en zindelijk uitzag: doch onbegrij-

pelijk was zijne woning op een verheven punt op ruim

4000 voet hoogte en ver van de kampong gebouwd, waar de

wind zoo sterk waaide, dal het voor ons niet uit te houden was,

allerminst voor mijne lieden, die daar niet de minste beschut-

ting hadden ; binnenshuis ware het anders nog al uit te houden

geweest.

Ik besloot toen, nog een paal verder te rijden, en in het dal,

waarin de kampong gelegen was op ± 3800 voet hoogte af te

dalen , waar 5 vrij goede , inlandsche woningen niet ver van

elkaar stonden; van een derzelve werd mij een gedeelte afge-

staan , en in der haast gemeubileerd door het behangen van

zolder en wanden met meubelsits. Hier waren wij wel niet

vrij van wind, doch was die niet zoo hevig als boven bij den

Djanang, en was er ook nog gelegenheid voor mijne lieden, om

in eene galerij onder dak te komen.

De woning, die ik met het huisgezin deelde , was van dezelf-

de soort als die te Lanjienga; echter iets langer, maar het is

niet aanbevelenswaardig, om met die lieden samen te wonen,

want daar ze met de droogle niels te doen hadden— aan het

schoonmaken der tuinen werd niet gedacht, hoe noodzakelijk

dat werk ook was — en de koffiepluk ook was afgeloopen,

kwamen de buren onophoudelijk visites maken, en vlijden zich

op rijtjes naast en achter elkander neder, meestal om geen

stom woord te spreken; het ergste echter was, dat, bij het

openen der deur, de wind des te heviger instroomde.
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Op den tocht herwaarts zagen wij het laaggebergte ook

overal kaal gekapt , om iti kuituur gebracht te worden , dat

echter slechts voor een paar jaren is, waarna de gronden we-

der verlaten worden, om in grasvelden over te gaan. De lagere

gedeelten worden eehter voor de koffiekultuur gebezigd, maar

de hoogere ruggen blijven onbenut, zoodat men voor een paar

oogsten al dit gebergte ontwoud heeft. De koffie wordt hier

iets regelmatiger dan elders , op ± 3 vt
. afstands , aangeplant. De

meer tegen de winden gedekte aanplantingen zagen er vrij goed

uit, doch waar ze aan de zware winden waren blootgesteld,

waren ze even ellendig als elders, met verschroeide toppen of

geheel mislukt. Over het algemeen groeit de koffie hier min-

der weelderig dan op Java; de horizontale zijtakken worden

minder lang, en de toppen zijn steviger, zoodat ze niet om-

buigen en in elkaar groeien ; dat wel aan het dichte planten

en den stilstand in groei bij langdurige droogte zal moeten

worden toegeschreven; niettemin zijn ze zeer vruchtbaar, al-

mede vermoedelijk een gevolg van de droogte, die den weel-

derigen groei schijnt te beletten, maar de bloemknopvorming

bevordert. Ik zag daarvan interessante voorbeelden aan hoo-

rnen, die zeer door de droogte geleden hadden, zoo zelfs, dat

de jonge toppen geheel bladerloos waren, doch nadat de wor-

tels langs eene nieuwe waterleiding eenige dagen genoegzaam

vocht hadden opgezogen, waren die boomen over hun geheel,

zelfs de bladerlooze toppen , met bloemen overdekt, en als met

een wit sneeuwkleed omhangen.

Het is zeker dat de versche boschgronden na de verwijdering

van het geboomte de beste resultaten geven, doch de bodem

is en blijft, ook bij het steeds ontbinden van het gesteente,

rijk genoeg voor voortdurende kuituur; de onachtzaamheid der

inlanders, die hunne tuinen niet schoon houden, is de oorzaak,

dat ze door onkruid , heesters, lianen en parasieten verstikken,

en dan afgeschreven of verbrand worden , om ze op nieuw te

zuiveren.

De braambosschen — Rubus raxinifolius — zijn hier de grootste
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plaag voor de koffietuinen , wijl ze bij ongenoegzame zorg

het geheele terrein innemen , en de koffieboomen verstikken; ook

wegens hunne vele scherpe doorns maken ze het terrein ontoe-

gankelijk; werden ze echter als jonge plantjes uitgeroeid, dan

zou dit weinig moeite kosten.

Het op stam kappen op 4 a 5 vt
. van verwaarloosde koffie-

tuinen is hier ook in gebruik; vooral van verbrande tuinen,

waarvan enkel de takken verbrand , doch de stammen niet ge-

dood zijn.

Er bestaan hier in onze nabijheid nog prachtige »urwalder,«

die men echter voortgaat, tot uitbreiding der koffiekultuur, te

vernielen en dit alles in het belang van slechts 5 huisgezinnen,

waaruit Papepêkang bestaat, doch ook voor de vreemdelingen

schijnt alles ingericht, want de inwoners planten meer koffie

dan zij kunnen onderhouden — van daar de verwaarloozing der

tuinen— en als het op het plukken der koffie aankomt, zijn

zij nog minder in staat dit werk alleen te doen , maar nu ko-

men de vreemdelingen van alle, zelfs ver verwijderde oorden

over zee van Pareh-pareh, Boni enz. opzetten, om even als

de Hollandsche hooglanders behulpzaam te zijn, en met een

rijken buit huiswaarts te keeren. Zij genieten voor het pluk-

ken 1
I3 van het product.

Men zou hieruit dus opmaken , dal allen er wel bij varen,

doch de planters blijven altijd even arm: te meer daar zij ook

groole dobbelaars zijn, en dus na den oogst aan deze neiging

ruimschoots toegeven ; ook zijn zij gewoon, om bij woekeraars

geld op te nemen, waarvan na afbetaling dus weinig overschiet,

zoodat zij op nieuw schulden maken. Het zou dus voor deze

lieden en in het algemeen belang beter zijn, dat zij minder

kofiieboomen aanplantten, doch die beter onderhielden, en den

oogst zeif plukten ; het uitroeien der bosschen zou daardoor

ook een einde nemen.

2 November. Daar de koffieonderneming van den heer von

Below slechts 4 a 5 palen van hier verwijderd was, besloot

ik, dien heer een bezoek te brengen , wat wij in lVs". volbrachten.
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De weg derwaarts — hoewel groote transportweg— was even-

wel vrij slecht, sterk afdalende en met steenklompen bezaaid;

veelal reden wij door koffietuinen , doch het pad was zoo smal,

dat de koflietakken ons rechts en links den weg trachtten te

versperren , of ons in het gezicht sloegen , zoo wij een oogenblik

onze aandacht te veel op ons paard, uitstekende steenen en

struiken, waarmede onze voeten ieder oogenblik in onaange-

name aanraking kwamen , vestigden.

De lucht was zoodanig met stof bedekt , dal men in de verte

niets onderscheiden kon, zelfs niet of het nabijzijnde gebergte

al dan niet met geboomte bezet was. Van dal stof kregen wij

ook ons behoorlijk aandeel.

Wij vonden den heer vo» Below niet te huis, doch vonden

op zijne woonplaats te Bakoengan eene nelte baroega of pas-

sangrahan en enkele nette bijgebouwtjes; ook de tuinen in de

environs zagen er goed onderhouden uit; wat hier in de wil-

dernissen, bij de inlanders vergeleken, een groot contrast op-

leverde. Hij woonde hier op eene hoogte van ± 1600 vt
. boven

de zee, rustig, in een aangenaam klimaat. Na verloop van een

uur kwam de heer von Below van zijne inspectie te huis ; wij

bleven toen nog een uurtje samen praten, om toen de terug-

reis aan te nemen; wel noodigde ZEd. ons uit om te blijven

overnachten, doch mijne bezigheden te huis, met het verzor-

gen der dagelijks geoogste planten, veroorloofden mij zulks niet.

De heer von Below bejammerde het ook , dat er zoo vele

hooggelegen bosschen verbrand werden ; hij schreef daaraan

ook de mindere regens in den oostmoesson en de overstroo-

mingen in den westmoesson toe ; ook is hierdoor totaal gebrek

aan timmerhout, zoo zelfs, dat hij voor palen voor zijne baroega,

>Pandan« — stammen, die hier in kolossale exemplaren ter dikte

van een pisangstam voorkomen , heeft moeten bezigen ; deze

zijn wel met merg gevuld, doch het buitenste hout is zeer

hard, en zou ook duurzaam zijn. Bamboe is hier ook schaarsch,

zoodat men die ook niet als bouwmateriaal gebruiken kan. Het.

blijkt dus ten duidelijkste, hoe nadeelig het noodeloos verwoes-
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ten der hooge bosschen op alles terugwerkt , waarom het streng

verboden diende te worden.

Om 10u
. v. m. namen wij de terugreis weder aan, waarbij

de heer von Below ons nog een eind weegs uitgeleide deed

langs eenen nieuwen, door hem aangelegden weg door een

ravijn, en na 1
3
/4

U
. waren wij weder te huis.

Op dezen tocht zagen wij ook overal de sporen van de ver-

nieling der bosschen , waarmede men nu ook nog druk bezig

was; zelfs koffietuinen van de beste soort waren hier en daar

door het verbranden van verwilderde tuinen vernield, en gedeel-

telijk weder op stam gekapt; op enkele plaatsen, waar het

bosch of de verwaarloosde tuinen verbrand waren , was de bo-

dem , behalve met de asch , letterlijk met sleenen van V2* en

grooter bedekt, en toch worden op deze en dergelijke gronden met

goed gevolg koffietuinen aangelegd ; wel een bewijs, dat dit ge-

steente tot de vruchtbaarheid van den bodem helpt bijdragen.

Wij zagen ook sommige oude, hoog opgeschoten, wel 15n.

hooge koffietuinen, welke beklommen moesten worden, om de

vruchten te oogsten ; de stammen waren evenwel dik en sterk

genoeg, om de plukkers te dragen ; beneden was alles kaal, zoo-

dat men er door kon wandelen, zonder een takje te raken; zij

waren niet verder dan 5 vl
. van elkaar verwijderd , en hadden

ter hoogte van ± 5 vt
. meerdere toppen ; waarschijnlijk waren

zij vroeger op stam gekapt geweest; zij zagen er wel niet

weelderig uit , maar leverden toch nog steeds een goed product.

De bevolking scheen mij toe, goedaardig doch vrij onwetend

te zijn, dat zich uit hare afzondering in het gebergte wel

laat verklaren; zij heeft ook wel eens last van hare nabu-

ren uit Gowa en Boni, die hier wel eens paarden komen stelen,

hoe weinig waarde die ook hebben, daar ze niet van het edelste

ras zijn; maar zij lijden in den drogen lijd dan ook zeer door

gebrek aan voedsel, dal ze zelf moeten zoeken, doch slechts

spaarzaam vinden. Üe droge stoppels van de djagongvelden

eu <lc toppen van rielsoorten zijn voor de paarden nog eene

lekkernij. Karbouwen komen hier niet voor.
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Het stof wordt ook hier even als in de noorderdistricten door

de aanhoudende , zware winden opgejaagd, zoodat de lucht daar-

door geheel beneveld wordt.

De vlooien , die mij te Tjamba reeds geplaagd hadden , waren

hier nog veel lastiger; ofschoon ze overal in het Bonthainsche

tot zelfs op de hoofdplaats voorkomen , had ik er hier voor het

eerst veel last van , en hielden zij mij des nachts wel eens uit

den slaap.

Het omliggende gebergte had in dezen korten tijd ook weder

een goed contingent aan vreemde planten geleverd , edoch wei-

nig vogels en geen insecten.

5 November nam ik de terugreis aan , en hoezeer ik ook

tegen dien fatalen tocht opzag, liep ze nog beter af, dan ik

verwacht had, daar mijn deugdzaam paardje mij de moeite

bespaarde om af te stijgen. Ik bewonder echter nog altijd zijne

geschiktheid, om mij tegen de steilten van minder dan 45° op

en af te dragen , waarbij mijn hoofd langs zijn hals eene plaats

vond, of omgekeerd ik soms met mijnen rug tegen den rand

van het overigens vrij platte zadel in aanraking kwam ; zulk

een halsbrekend werk kan alleen een makassaarsch bergpaard

verrichten ; ik besloot dan ook, om het te koopen, en naar Bui-

tenzorg mede te nemen.

Te Lanjienga verwijlden wij een oogeublik , om de achterge-

bleven bagage in te pakken , en vervolgden toen de reis naar

Boeakang-kampiliang of B-nipaliang, op ± 2 palen noord-

westelijk van Lanjienga, en even als dit op 4400vt
. hoogte gelegen.

Ook hier ruimde de Djanang een gedeelte van zijn huis voor

mij in, dat er al even vuil, en met roet bedekt, uitzag als de

vorige, wijl ook de vuurhaard overal in hel zelfde vertrek

gevonden wordt.

De wind, die te Papepèkang des nachts buitengewoon hevig

gewoed had, was hier niet minder en lastiger, daar dit huis

ook op eene verhevenheid van den bergrug gebouwd was ; van

een bijgebouw of hutje was geen sprake, zoodat mijne lieden

zich aan de lijzijde van het huis tegen den wind zochten te
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beschermen. De inlanders schijnen zich aan den wind weinig

te storen, daar hunne huizen meestal op de hoogste punten

der bergruggen gebouwd zijn, zonder beschutting van eenig

geboomte, behalve koffietuinen , die ook hevig door den wind

bewogen worden.

Men plant hier, even als op de voormelde plaatsen, aardap-

pelen, kladi, laboe, katjang enz.

Van hier hadden wij voor het eerst een ruim uitzicht op

de Piek van Bonthain; de Lompo-Battang, welks toppunt met

dat van den daarop volgenden Bonlo-Lodjong-Compo boven den

daarvoor in onze nabijheid liggenden bergrug uitsteken, en in

de richting van het westen naar het oosten voortloopende, een

langen bergrug vormen, aan welks oostelijk uiteinde Bawo-

Karaëng — boven den vorst, die voor den hoogsten van alle

wordt gehouden, moet voorkomen, welke van hieruit echter

niet te zien was. Later uit zee gezien, kwam het mij voor,

dat de lijn over den Lompo-Battang met den Bawo-Karaëng van

het z. w. naar het n. o. gericht was ; de Lompo-Battang scheen

hier de hoogste top te zijn, terwijl het geheel tot een golven-

den bergrug is verbonden ; ten zuiden ligt een lagere top,

de Langkon, en nog zuidelijker de Bonto-lodjong-tjadi; nog

meer in onze nabijheid ligt ten z. o. de veel lagere Bonlo-

Panrieng. Van eene Piek is echter geen kwestie; alle toppen

zijn min ol' meer bolvormige verhevenheden op denzelfden berg-

rug, die door een zadel aan elkaar zijn verbonden. Dit ge-

bergte ligt ook zoo ver van de hoofdplaats Bonthain verwijderd

,

dat het onbegrijpelijk is, hoe men aan den naam van Piek van

Bonthain gekomen is.

Alle inlanders, dien ik om inlichtingen vroeg, wisten er niets

van, of liever wilden er niets van vertellen; toen mijne lieden

echter in een dag den Bonto-lodjong-tjadi beklommen, en des

n. m. 4U
. reeds terug waren, begrepen zij niet langer niet

leugens voor den dag te mogen komen, en begonnen toen openhar-

tiger te worden. Uit dit alles bleek mij nu duidelijk, dat het

niet zoo moeielijk zou zijn, om de zoogenaamde Piek van
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Bonthain te beklimmen, en had ik dit alles vooraf geweten, dan

zou ik mijne lieden zeker derwaarts hebben gezonden, doch

nu was de tijd te kort voor mijne verdere plannen. Mocht

iemand daartoe echter lust gevoelen , dan raad ik hem aan, den

tocht van hier uit te beginnen — hoewel misschien uit het

Gowasche een kortere weg te vinden is — den noordelijken

bergrug over te steken , aan welks andere zijde men aan den

voet van den Lompo-Baltang komt, welks top men nog den-

zelfden dag zou kunnen bereiken. Een paar man dienden voor-

uit gezonden te worden , om het struikgewas voor een berg-

paadje weg te kappen , dat niet veel moeite zou kosten, en

boven eene kleine baroega op te richten ; ook koelies met spijs

en drank vooruit te zenden, en dit zelf ook mede te nemen, en

vooral voor veel water en voedsel , ook voor de koelies, te zorgen.

De varkens , die ook hier eene groote plaag voor de kultures

zijn, worden wel eens gevangen, om de honden te voeden;

die arme dieren zijn meestal razend van den honger, daar ze

niets te eten krijgen dan den afval der menschen, die het ook

al niet vet hebben , en enkel van gestampte djagong, soms nog

vermengd met een weinig rijst, doch zonder dierlijk voedsel,

moeten leven. Deze voeding is voor ieder, die er niet aan

gewoon is , ongenietbaar. De opziener en de hoofdzendeling,

die mij vergezelden , hadden aanvankelijk ook van dien kost ge-

geten, maar kregen er buikpijn van, zoodat zij mij verzoch-

ten, om met mijne boedjangs rijst te mogen mede eten. Dat

zijn nu de rijke koffieplanters. waarvan een ieder, behalve zij

zelven , de voordeden geniet. Gelukkig hebben zij nog eenige

versnapering aan aardappelen, katjang. kladie enz.

Om de varkens te vangen, hebben ze hier een zeer doelma-

tige val: men laat ze door eene opening in de ommuurde tui-

nen binnenkomen , terwijl men op een lager punt ook eene

opening maakt, waaruit ze kunnen ontvluchten; doch zoodra ze

uit die opening springen , vallen ze in eene soort van fuik, die

spits toeloopt, met een vloer uit ronde, van elkaar verwijderde

bamboezen, waarop ze dus niet staan kunnen, maar er met de
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pooten door zakken, zoodat ze gemakkelijk gedood kunnen

worden.

6 November. Des avonds had men den boschrand, die hier

ver verwijderd was, in brand gestoken, en door den hevigen

wind aangewakkerd, verspreidde het vuur zich niet alleen in

het bosch ; maar daar de wind juist op ons gericht was, sloeg

de vlam met gloeiende vonken ook naar onze zijde over, waar

zij voedsel vond in de doode , verspreid liggende boomstammen

en de paggers van droog hout. Het vuur naderde al meer en

meer onze woning, zoodat ik mij gereed maakte om, zoonoo-

dig, mijne bagage in het open veld te kunnen brengen. Een

ieder, mannen, vrouwen en kinderen, beijverde zich, om den

brand te helpen blusschen, waarmede men des anderen daags

nog bezig was. Waren er echter geene naakte kultuurvelden

tusschenbeide gelegen geweest, dan was de brand zeker wel

tot ons overgeslagen.

Als reden voor het vernielen der bosschen gaf men op , hier-

door nieuwe en meer vruchtbare gronden te verkrijgen, en te-

vens hout om paggers tegen de wilde varkens te maken; wat

het eerste betreft , vermeen ik reeds te hebben aangetoond, dat

zij die nieuwe gronden niet behoeven, zoo zij de oude tuinen

slechts beter bewerken en in orde houden, en in het tweede

geval hebben zij steenen genoeg, om stevige bentengs te maken

;

iets waartoe zij reeds nu verplicht zijn bij de oude tuinen,

waar geen hout meer is ; wel zeggen zij , dat de varkens die

bentengs gemakkelijk omverstooten , doch dit is hun eigen

schuld, wijl zij ze, door slechts eene rij steenen op elkaar te

leggen, te zwak maken; stapelden zij echter twee rijen tegen

elkaar met de grootste steenen beneden en de kleinere boven

op, zoodat de muur aan beide zijden eene kleine helling naar

boven bekwam, dan zouden de varkens niet in staat zijn, die

omver te werpen, en dat zulks zeer uitvoerbaar is, daarvan

bestaan de bewijzen te Lokka. Hierbij dient nog in aanmer-

king genomen te worden, dat wanneer alle bosschen zullen

vernield zijn, men zelfs geen brandhout zal overhouden; zoo
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ver denken zij echter niet; een reden waarom liet bestuur wel

verplicht is, om voor hen te denken.

Het nemen van eene proef met de kinakuit uur zou hier

waarschijnlijk hetere resultaten opleveren dan Ie Lokka, wijl

de gronden hier ± 1200 v
'. hooger gelegen zijn, en terrein ge-

noeg voorhanden is.

7 November. De zware winden , die gisteren nog zoo hevig

woedden , waren heden bedaard , en door westenwind vervan-

gen ; de lucht was bijna den ganschen dag met een wolken-

floers bedekt, doch nog geen regen; des avonds bedekte een

droge nevel, die als rookwolken voorbij dreef, al de om-

streken.

8 November. De schoone sekse was 'hier nergens schoon

,

zelfs onder de jonge meisjes ziet men zelden een eenigszins

dragelijk gezicht.

Het korte verblijf alhier verschafte ons weder vele vreemde

planten van het hooger gebergte en ook nog eenige vogels,

waaronder eene prachtige, groote duif, de grootste van dit ge-

slacht, die ik, uitgenomen de kroonduiven, ooit gezien heb.

Er werd slechts één paar van gezien, en daarvan slechts een

verkregen. Insecten waren ook hier niet te vinden.

9 November. Des v. m. 7U . van hier vertrokken, en om 8U
.

te Lokka aangekomen, slechts eenen afstand van 5 palen. Hier

was de wind ook gaan leggen , en bad het des nachts sterk

gedauwd , waarvan hoogerop niets te zien was. De lucht was

ook hier even als te Boeakang-Kampaliang met voorbij drijvende

nevels bezet.

De bergreis was hiermede afgeloopen , en ik maakte mijne

bagage gereed, om naar Bonthain terug te keeren.

Het geheele terrein , hetwelk ik bereisd had, was - - uitgeno-

men in de nabijheid van de hoofdplaats — overal met rotsen

en losse, kantige zandsteenen als bedekt, dat zich ook tot in

het hoogste gebergte uitstrekte, zoodat het geheel het voorko-

men had van eene ruïne in de nabijheid eens vulkaans , die

deze onregelmatig gevormde, poreuse brokstukken had uitge-
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braakt , en over de oppervlakte verspreid ; vulkane.n komen hier

echter niet voor.

10 November. Des v. m. 7 U
. vertrok ik van Lokka, en kwam

om 9 1
/*

11
. te Bonthain aan, waar ik door den heer Schenkhui-

zen weder gastvrij werd gehuisvest. Mijn sterk paardje had mij

trots den fatalen, met gesteente bedekten, 5200Tt
. afdalenden weg

onvermoeid 9 palen ver gedragen, en altijd goed doorgestapt.

14 November. De boedjangs verzamelden nog eenige plan-

ten , vogels en vlinders, en hadden daarbij druk werk met het

samenstellen van groote pakkisten voor herbarium enz. ; waartoe

het materieel gelukkig nog verkregen werd van den heer de

Grave en eenige chineezen. Eene groote kist met herbarium

liet ik hier achter , om met de terugkeerende mailboot , Karang,

naar Makassar te worden medegenomen. De mailboot Karang

kwam des n. m. 5 U
. hier ter reede.

15 November. Mijne bagage aan boord van de Karang ge-

bracht,' en des n. m. 9U
. na een hartelijk afscheid van mijnen

gastheer aan boord gegaan.

Des n. m. viel de eerste regenbui , die ik sedert mijne komst

op Celebes zag; dit was eene aangename verkwikking voor

menschen , dieren en planten , die er zoovele maanden van ver-

stoken waren geweest.

16 November. Des v. m. 5U . gingen wij onder stoom, en

ankerden om 8". ter reede van Boele-Komba, van waar wij

om 8 X
/2
U

- weder vertrokken , en des n. m. 2U
. ter reede Saleijer

aankwamen , waar ik bij den kontroleur Sol wederom logies

vond.

Het aanzien van dit eiland, hoe ook elders geroemd , gaf mij

geen gunstigen indruk : niet alleen wegens de dorheid door de

langdurige droogte te weeg gebracht, maar ook wegens het

ontbreken van ongeschonden hosschen. Enkel langs het strand

ziel men een breeden zoom van kalapaboomen op alluvialen bodem.

De inrichting van de hoofdplaats is hier vrij gelijk aan die

van Bonthain. Ook is hier eene brug, om te landen, ver

in zee uitgebouwd. Eene laan van Casuarineboomen loopt
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van die brug in rechte lijn naar de woning van den kontroleur.

De kolossale gevangenis ter rechter- en het kantoor ter lin-

kerzijde benemen bijna het geheele uitzicht op de reede. Een

breede, goed onderhouden weg loopt min of meer evenwijdig

met het strand door de hoofdplaats, en strekt zich verder uit

over het geheele eiland.

Het was hier ook drukkend warm, wel had men hier ook

een weinig regen gehad, doch bleef men op mildere buien hopen.

Het was hier alle dagen des v. m. passar, die nog al druk

bezocht werd , en waar zoowel inlandsche producten, z. a. zee-

visch in vele soorten , vruchten — vooral mangasoorten — aar-

dewerk, touw enz. als Europeesche lijnwaden en snuisterijen

te koop waren.

21 November. Des morgens maakte ik in gezelschap van

Daeng Silaba — een oud
,
gewezen inlandsen ambtenaar , die de

Europeanen alle mogelijke hulp bewees — een toertje vau een

paar uren te paard langs het strand en door het laaggebergte

;

op dit heuvelland vindt men aanvankelijk weinig steenen, en

bestaat de bodem uit eene pikzwarte, vruchtbare klei, die in

den drogen lijd zoo hard wordt, dat men ze met breekijzers

aan kluiten van ± een voet groot omwerken moet , en ze zoo

aan de lucht blootstelt, waardoor de open bodem — die vooraf

door verbranding van onkruid en struikgewas gezuiverd wordt—
aan de lucht blootgesteld, ontbonden en vruchtbaar wordt.

Het heeft allen schijn, dat deze gronden van alluvialen oorsprong

zijn, dat echter wegens het hooge, heuvelachtige land niet

mogelijk schijnt , te meer daar deze zelfde, zwarte gronden ook op

de hooge bergruggen voorkomen; het schijnt dus een verweerd

product van de vroegere oppervlakte te zijn ; op andere tusschen-

liggende plaatsen gaat deze zwarte klei in meer roodachtige,

even vruchtbare klei over.

De steile hellingen van het laaggebergte, waar de bodem

uit met zand vermengde, roode klei bestaat, zijn echter even

als in het Bonthainsche met dezelfde zandslecnbrokken of

vulkanische gesteenten bedekt.
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De breede wegen waren overal vrij goed onderhouden, en

daar langs vindt men zoowel wild geboomte en struikgewas

als vruchiboomen , woningen en luinen der inlanders , die tegen

de varkens en herten alle met hout of steenen ompaggerd zijn.

Onder de wild voorkomende hoornen kwamen overal de fraai

bloeiende soorten van Cassia menigvuldig voor, zooals de Cassia

Fistula — «Kajoe radja « — met hare vele gele bloemtrossen
,

als gouden regen, de Cassia marginata — »Baroesoe« — met

paarsche bloemen en eene nieuwe soort Cassia met witte bloe-

men , die spoedig eene gele tint aannemen; de vruchten gelijken

geheel op die van C. Fislula , doch zijn veel langer; de siroop

is ook verschillend van geur en minder vloeibaar. Mangaboo-

men van verschillende soorten , waaronder met zeer fijne vruch-

ten
,
groeiden als in het wild , en waren juist alle met vruch-

ten beladen. De »Tala« — Borassus flabelliformis — wordt

hier ook gevonden , doch even als elders zeer mishandeld. De

»Koewala« — Corypha Gebanga— wordt ook in sommige streken

menigvuldig gevonden, en van deszelfs bladeren worden touw-

werk en zeilen — «Karoeroe» — vervaardigd.

De bevolking is hier ijveriger dan de Makassaren van den

vasten wal van Celebes; zij schaamt zich niet, om koeliediens-

ten te doen, of zich als »boedjang« te verhuren, zelfs buiten

haar eiland: iets waartoe de Makassaren te trotsch zijn. Zij

leeft meestal van djagong , wijl zij geene sawah's bezit

.

waarvoor het land niet geschikt is , en volgens haar zeggen de

padi op droge velden hier niet slagen wil, ofschoon de gron-

den daarvoor zeer geschikt schijnen , doch de ongelijk invallen-

de, langdurige droogten zullen wel de hoofdreden zijn, wijl

de padi daarbij gevaar loopt van te verdrogen. De rijst moei

dus van elders, voornamelijk van Bonthain , worden ingevoerd

:

ze kostte hier thans ƒ 11.— de pi kol.

Daeng Sitaba. bracht mij een Phalangisla maculata — hier

»Tiempaoesa« — met een nog zuigend jong en eene soort Viver*

ra — «Lakoe« — welke hij voor mij bad laten schieten; zij

waren nog versch genoeg, om opgezet te kunnen worden.

8
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24 November. Des v. in. 7 U
. reed ik met den heer Sol naar

de kampong Parienggang in hel district Bala-Boeloh , 10 palen

van de hoofdplaats, waar wij om half 10u
. aankwamen. In

de woning van den regent vonden wij goed logies; hij was

geheel op zijn Europeesch ingericht, en goed voorzien van tafel-

gereedschap en allerlei eetwaren, bestaande in rijst, gebak,

visch , eieren en vruchten.

i\a het ontbijt verschenen de »Pakarêna's« — dochters van

de hoofden en gegoede ingezetenen — om onder begeleiding der

muziek van trommen, gamellan , gong en trompet haar »pa-

karêna's« — of »menari,« zooals men het op Ambon noemt—
uit te voeren , bestaande in draaiende bewegingen met de voeten

en armen en het heen en weer buigen van hel ligchaam

,

waarbij de handen met fraaie waaiers gewapend waren. De

kleeding bestond voornamelijk uit eene ruime, lange sarong, die

over den vloer sleepte, en de voeten geheel bedekte, en met eenen

buikband met zilveren plaat om het midden was vastgemaakt;

het bovenlijf was slee hls ten halve gedekt met eene over den

schouder geslagen , fijne slendang en voorts met kostbare sie-

raden om den hals en op de borst.

De «pakarêna» werd geopend door 4 a 5 kleine meisjes, afge-

lost door iets grootere en eindelijk door jonge maagden, wier

bovenlijf slechts met een fijne, doorzichtige baadjoe van gaas be-

dekt was. Door allen werd bij tussebenpoozen en afwisselend

,

bij wijze van samenspraak, gezongen, dal meest uit neuriën

en scherpe keellonen bestond. Des avonds werd dit spel

herhaald.

Deze kampong lag in een uitgestrekt dal, en bestond uit

verscheidene vrij goede huizen, alle op palen gebouwd. Zij

is rondom door laaggebergle omgeven, dal meestal tol op de

hoogste punten mei kalapaboomen bezet was. Beneden in hel

dal stroomde eene breede rivier, welke thans echter slechts van

weinig water voorzien was. In de kampong zelve stond geen

enkele boom , maar was de hellende bodem met gras bedekt.

De regent was zeer beleefd en gastvrij, en trachtte al onze
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wenschen te bevredigen. Den 2Bsten November keerden wij

naar de hoofdplaats terug.

Eigenlijke bosschen troffen wij nergens aan, daar alle gron-

den , zelfs de steile wanden van het gebergte , bij opvolging

voor den aanplant van djagong in kuituur komen. Na een

paar oogsten laat men den grond braak liggen , die dan weder

met struikgewas bedekt wordt, maar na eenige jaren weder

schoon gemaakt en verbrand, op nieuw in kuituur komt. De

meer gelijke en niet met steenen bedekte, zwarte gronden

worden, zooals reeds vermeld is, met een breekijzer omgewoeld

;

doch de steil hellende en met gesteente bedekte, roode gronden

worden slechts schoon gebrand , en de zandige oppervlakte voor

de beplanting een weinig losgemaakt.

De zwarte gronden bestaan uit eene dikke laag, en schijnen

op granietblokken te rusten. De roode gronden rusten op een

meer koraalachtig, met galen doorboord, vulkanisch gesteente,

dat hier, even als in het Bonthainsche, lot benlengs langs de tui-

nen gebezigd wordt.

De weg van de hoofdplaats leidde aanvankelijk zuidwaarts

door kampongs in de nabijheid van het strand; daarna door

het binnenland langs en over heuvelachtig, soms steil klim-

mend en dalend terrein , dal nu eens uit zwarte klei met

door de droogte ontstane, diepe scheuren, en dan weder uit

roodachtige klei bestond, die minder aan scheuren onderhevig

was, en aan de hellingen meestal met gesteente bedekt was.

Langs den geheelen weg kwamen bij afwisseling tol den aan-

plant van djagong gereed gemaakte en weder verlaten tuiuen,

vruchtboomen — voornamelijk manga's, kanaries en wild houl —
voor. Onder de laatste muntten door bizondere fraaiheid ook

hier uit : de Cassia Fistula , Cassia marginata en Cassia s/j. met

witte bloemen, die in volle bloempracht en nog beladen met

de hangende vruchtpijpen een aangenamen geur verspreidden.

De bevolking scheen voor het grootste gedeelte welvarend,

hoewel zij door overbevolking, die db 80IU
. zielen zou bedragen,

niet allen gronden bezillen, en daardoor elders wel eens werk
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gaan zoeken. Ook zijn er vele zeevarenden , die met hunne

prauwen andere eilanden bezoeken , om handel Ie drijven. Het

geheele eiland schijnt— op enkele der hoogste en rotsachtige

punten na — te zijner tijd in kuituur te worden gebracht;

over het bezit der gronden beslaat nog wel eens kwestie.

Zeevisch is er overvloedig en goedkoop: de passar is daar-

van — behalve bij stormachtig weer — steeds ruim voorzien:

kalapa's en kalapaolie wordt veel uitgevoerd even als zout,

gedroogde visch , kamiri , Bingkoekoebast enz. De koffiekultuur

begint in het gebergte ook uitbreiding te krijgen. Voor eigen

gebruik en ook om op den passar te verhandelen, telen zij

djagong als hoofdvoedsel en voorts verschillende soorten van

groenten en vruchten van de op de hierachter volgende plan-

lenlijst voorkomende.

De paarden zijn hier klein en van geringe waarde; karbou-

wen worden enkel voor de slachtbank gekweekt, en van rund-

vee bezitten slechts enkele personen eenige weinige beesten.

Wilde varkens zijn er veel en tol groote overlast der bevol-

king; jacht schijnt er weinig op gemaakt, te worden, waar-

door zij zeer brutaal worden : wij zagen er een in bet bosch,

geen twintig passen ver ons slaan aankijken en niet weggaan,

voor dat hij verjaagd werd : ook herten komen er veel voor,

waarop nog al eens jacht gemaakt wordt; onder de zoogdie-

ren vindt men er verder de reeds vroeger vermelde Phalan-

gisla maculafa, hier »Tiempaóesa« genaamd; eene soort Vi-

verra— »lakoe« — of zoogenaamde wilde hond; vleermuizen —

»Paniki« — en eekhorentjes— »Kalabientien« — waren er in me-

nigte tot groote schade voor de vruchten en kalapaplanters.

Er zou nog een klein buideldier
l
je? — »podi« — voorkomen,

dat ik echter niet te zien kreeg. De Negnpodius rubripes —
»Boemboengang« — en Columba nicobarica — »Dandoema« —
worden op de eilandjes gevonden en langs de stranden ver-

scheidene soorten van — Scolapax of snippen en andere slr.ind-

vogels. Van het eiland Kabia of Baarseiland , waar guano ge-
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vonden wordt, verkreeg ik ook een paar soorten meeuwen —
»Larus« — de voortbrengers van de guano.

u26 November. Des morgens vroeg kregen wij eene heerlijke

regenbui, die alles recht opfrischle.

28 November. Met den heer Sol en een naburig regent

reed ik des v. m. naar de kampong Gantarang, aan de oost-

kust gelegen. Deze oversteek, dwars over hel eiland, bedroeg

slechts 8 palen, zoodat de rechtlijnige breedte — de vele kron-

kelingen van onzen weg in aanmerking genomen — hier zeker

niet meer dan de helft daarvan zal bedragen hebben. Toen

wij het hoogste punt op onzen weg — Bonlo-marannoh — dat

op 1274*. gelegen was — bereikten, kregen wij een interes-

sant gezicht op de zee, zoowel ten oosten als ten westen en

op verren afstand naar het noorden en zuiden des eilands. Het

eilandje Passi en de reede van de hoofdplaats Saleijer waren

geheel te overzien. De Haroe, die voor den hoogslen top van het

geheele eiland gehouden wordt, lag in onze nabijheid, en wij

schatten hare hoogte op ± 1500
vt

.

Wij daalden toen weder af naar de op eene rots , vlak aan

zee gelegen kampong Gantarang, die nog 875 vl
. boven de zee

verheven was, en van waar de rots loodrecht in zee afdaalde;

eer wij echter zoo ver waren , hadden wij nog met een ver-

schrikkelijk steil en rotsachtig voetpad te kampen, waarop

liet zelfs gevaarlijk was , om te paard te blijven. Deze kam-

pong is ook van de landzijde slechts door eene steile kloof in

de rots, die met eene poort dikke planken afgesloten kon wor-

den, zeer moeielijk te bereiken; wij stegen dus af, en klau-

terden door de smalle kloof naar boven , waar wij in de kam-

pong aankwamen , die op eenigszins hellenden grond verschei-

dene huizen bevatte , en waarop verder nog vruchtboomen en

wild hout gevonden werd. Aan de zuidzijde dezer kampong

bestond eene dergelijke poort met een voetpad, langs hetwelk

de bewoners 87o vl
. afdalen, om in eene daaraan grenzende,

kleine baai te gaan visschen.

Beide ingangen kunnen dus zeer gemakkelijk tegen de zee-
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roovers verdedigd worden , dat in vroeger dagen wel eens het

geval schijnt geweest te zijn; of wel omgekeerd en heeft het

zelfs veel schijn, dat deze rots vroeger een toevluchtsoord voor

de zeeroovers was, en dat de tegenwoordige hewoners afstam-

malingen daarvan zijn , die zich later aan den landbouw ge-

wijd hebben , waartoe het omringende gebergte ruimschoots

gelegenheid aanbood, en vonden zij op hunne beurt zich tegen

de zeeroovers beveiligd.

Hel hoofd der kampong had een ontbijt voor ons aange-

richt, waaraan niets ontbrak dan de tafel, waarop dit alles

kon geplaatst worden , zoodat het maar op de kleine tafel op-

gestapeld werd. Hij Iracteerde ons op alle lekkers , voorname-

lijk op delicieuse, versche zeevisch.

Na eene rondwandeling in de kampong daalden wij weder

van de rots af, stegen weder te paard, om huiswaarts te keeren.

waar wij des n. m. l
u

. aankwamen. De weg, dien wij afge-

legd hadden , was naar omstandigheden vrij goed onderhouden ;

doch wegens het verbrokkelde terrein van valleien , heuvels en

bergruggen steeds rijzende of dalende, en soms met rotsen en

sleenen bedekt; elders, waar de zwarte klei voorkwam, vrij

van gesteente. In het gebergte zagen wij hier en daar . waar

de gronden in kult uur waren, tuinhuisjes opgericht, en pas-

seerden wij ook eenige kampongs. Verwilderde mangaboomen

kwamen overal en langs de wegen in menigte, en met vruchten

beladen, voor: het waren echter niet van de beste soorten,

doch een ieder had ze slechts voor het nemen. Vitex trifolia—
»Lanra« — kwam op de hoogten zoo menigvuldig voor, dat ze

zich van zelf tot paggers vormde.

Ik liet mijne lieden in de kampong Gantarang achter, om zoo

mogelijk nog iets te verzamelen, en om den volgenden dag het

bergje Haroe te beklimmen.

30 November kwameu de boedjangs terug, en badden den

Haroe beklommen , dat niet zoo moeielijk was . als men ver-

haalde; zij hrachten echter, behalve eenige nieuwe planten,
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weinig bizonders mede. De regens beginnen nu meer door te

komen: er vall nu en dan eene fiksche, verfrisschende bui.

I December zond ik mijne lieden per prauw naar de kleine

eilanden om te verzamelen.

5 December. De stoomer Hertog Bernard van Makassar aan-

gekomen met den heer Bensbach , om met den gezaghebber en

den heer Sol in kommissie het eiland Kabia of » Baarseiland

«

op guano te gaan onderzoeken. Gaarne had ik dat reisje me-

degemaakt, doch ik was door het vertrek mijner lieden met

al het noodige van alle hulp verstoken , en wachtte hen daar-

enboven dagelijks terug.

8 December kwamen de boedjangs lerug; zij brachten eene

goede verzameling mede van planten, vogels , vlinders — waar-

bij echter geene nieuwe soorten — visschen , schelpen , koralen

enz. Onder de vogels bevonden zich eenige Negapodius rubri-

pes — »Boemboengang«— duiven enz. De stopflesschen met spi-

ritus, die ik hun had medegegeven, waren alle met de voort-

brengselen der zee gevuld.

10 December kwam de Hertog Bernard hier terug, doch bracht

geen gunstige berichten mede omtrent de dunne laag guano

en het landen op het eiland Kabia.

II December was al mijne bagage ingepakt, en naar boord

van den Hertog Bernard gebracht, waarmede ik de terugreis

naar Makassar aannam.

Hoe weinig ik mij ook van den oogst in deze streken had

voorgesteld , hadden wij toch eene niet onbelangrijke verzame-

ling van planten en dieren bijeengebracht, maar hiermede nam

ook het verzamelen een einde, daar wij nu aan den terugtocht

naar Java moesten denken.

12 December v. m. 6". begaf ik mij na een hartelijk en

dankbaar afscheid van de familie Sol aan boord van den Her-

log Bernard, die direct ouder stoom ging naar Bonthain , waar

wij des n. m. 2U
. ten anker kwamen. Wij gingen nog een

paar uren aan wal, om de oude vrienden te bezoeken, en keer-

den toen naar boord terug.
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13 December des v. m. 5 U
. gingen wij weder onder stoom

naar Makassar, waar wij des n. m. 5 U . ten anker kwamen, en

waar ik bij den Gouverneur logies vond.

19 December. In gezelschap van den lieer advokaat Moumer

reden wij met den wagen van den Gouverneur naar Gowa,

om den radja eene visite te brengen , en paarden van hem te

koopen , dat echter tot geen e resultaten leidde.

Ik had nu tijd genoeg gehad', om alles voor de terugreis in

orde te brengen, waarbij ik al weder veel verplichting had aan

den heer van Kaders, die mij in alles zeer behulpzaam was.

21 December kwam de mail boot Gouverneur- Generaal Lowlon

uit de Molukken hier ter reede , waarmede ik de reis huis-

waarts aannam.

22 December. Na een hartelijk afscheid van den Gouverneur

Tromp — aan wien ik de meeste dankbaarheid verschuldigd was,

zoo voor zijn bij uitnemendheid gul en gastvrij onthaal, als

voor zijne aanbevelingen aan al zijne ambtenaren, met wie ik

in aanraking kwam — en de overige vrienden vertrokken wij

des n. m. l u . met den G. G. Loudon van de reede Makassar.

24 December des v. m. half 12 u
. arriveerden wij ter reede

Soerabaija, dus nog binnen de 2 maal 24 uren. De reis was

daarbij zeer aangenaam met het comfortabele schip, eene stille

zee en geen regen. Daar deze boot echter eerst den 50en de

reis naar Batavia zou voortzetten , besloot ik op den G. G.

Meijer , die den volgenden morgen zou vertrekken , over te

schepen , dat echter met vele bezwaren verbonden was , daar

ik , behalve mijne groote bagage nog vier paarden en eenige

andere levende dieren had medegebracht.

25 December. Eerst om half 9U
. was alles op den G, G.

Meijer over, waarna wij onmiddehjk onder stoom gingen. Er

was echter geen hut voor mij meer disponibel, daar een too-

ueelgezelschap met de overige passagiers reeds alle hutten be-

sproken hadden. De goede kapt. Kettel was echter zoo vrien-

delijk, mij zijne hut tot Samarang — waar velen aan wal gin-

gen — af te staan.
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26 December des v. m. 9U
. arriveerden wij te Samarang, en

vertrokken van daar den 27en des v. m. 8U
. naar Batavia, na

nog om l u . de reede van Pekalongan en om 6U
. de reede van

Tagal lot opneming van passagiers te hebben aangedaan.

28 December des n. m. 3U
. ter reede Batavia aangekomen

met al mijne bagage, per Tjitaroem ontscheept, en de goede-

ren naar het spoor overgebracht.

29 December per spoor met alle bagage en levende dieren

naar Builenzorg vertrokken.

De verzamelingen voor 'slands plantentuin, op deze reis ge-

maakt, bestonden uit 5 groole kisten met ± 1800 species her-

barium met vele doubletten

:

200 soorten droge zaden

,

20 soorten vruchten op spiritus

.

3 kisten met levende planten, en

voor 's Rijks museum te Leijden in 4 kisten verpakt:

893 stuks huiden van zoogdieren , vogels enz. in 254 soorten.

Eenige doozen vlinders en andere insecten

;

8 stopflesschen met visschen en andere zeedieren op spiritus,

welk een en ander in de maand Februari jl. naar hunne

beslemming zijn verzonden.

Buitenzorg, 1878.

Bij dit verslag behoort nog de volgende lijst van /cultuurplan-

ten en vruchtboomen.



LIJST van de voornaamste kultuurplanten en vruchtboomen,

welke in het Gouvernement van Celebes en On-

derhoorigheden gevonden worden.

Planten en Meesters

Aseli

» -póenoe (*)

Balloeroe

Bangkoang
Battara-tódjong-édja

» - » -Kéboh

Batlang-laboe = Banneh
» -ïerassa

Bienlatoïng

BiraMla

Bódong-bódong

Boonlisi

Bótora = Karéta

Bóijo-bilókka

» -karappoe = Anlimoe
» -laba = Bondeb
» -pampoena = Bóijo-lompo

.

Djabong

Gandjeng

Gelang
Ienralloh

Kadalleh

Kangkoug
Kapasa
Kapoelaga

Kara-Kara-baïna = Kara-Karaï

Karéta = Bólora

Katjaiig.górewg

Kaljóenda

Katoembara

var.

Oryza sativa.

» glatinora.

Jasminum sambac.

Pachyrrhizus angulalus.

Sorghuni saccharaluin.

» i)

Setaria glanca.

» » var.

Cajanus indicus.

Zea Mais.

Solanum esculeutuui.

Phaseolus vulgaris alba.

Psophocarpus tetragonolobus.

Cucumis sativus var.

» »

Lagenaria idolalrica.

» hispida.

Sinapis alba.

Chavica siriboa.

Portulaca oleracca.

Carlhamus ünctorius.

Soya hispida.

Iporaoea reptans.

Gossypiuni indicum.

Amomum cardamomum.
Lablab cultratus.

Psophocarpus tetragonolobus.

Arachys hypogaea.

Maranta indica.

Coriandrum sativum.

(*) Het teeken — boven sommige klinkers in de maleidsche benamingen is,

wegens onvoldoenden voorraad, vervangen door de leekens 'v en '

de Drukker.
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Kéhboh = Katjang-boh

Koénji

Koenroéloe

Koétjaï

Kóloe

Lada
» -tjapa = raarilja ,

Lambatteb = Tomateb ,

Lameh-adjoe
» -balanda

» -bóetoeng

» -kajoe

» -djawa == Lameh-kandora .

.

Lampoéjang = Paë-Paë

Langkoéwasa
Langnga
Laöija

Lassóena-aleh

» -édja

» -kéboh

» -póeteh

» -rómang

Lawo-paï = La wo-lempareng

Léko = Ota

Lila-gadja = Lila-matjang

Lóbaïi,

Mandikeh

Naniri

Oéti

Pandang-rappoe = Pandang-nikau

reh

Pariija-laboe

Patjo = Soéli

» -mangkassar

Patóla-gadja

» -óelara

Rambéga
Rassa-malam
Sik;ipa

Taboe
Tambako
Tammoe

» -koénlji

» -Lawa
ïangan-laiigan djarra

Phaseolus lunatus.

Gurcuma longa.

Gucurbita villosa.

Allium uliginosuiu

.

Brassica oleracca.

Pi per nigrum.

Capsicum fasligiatum.

Lycopersicum cerasiforme.

Dioscorea pentaphylla.

Solanum tuberosum.

Dioscorea alala.

Manihot utilissima.

Batatas edulis.

Zingiber Cassamunar.

Alpinia Galanga.

Sesamum indicum.

Zingiber officinalis.

Allium senicum.

» fislilpsum.

» sativum.

ascalonicum.

Grinum asiaticum,

Lagenaria vulgaris.

Ghavica Betle.

Opuutia polyantba.

Raphanus caudatus.

Gitrullus edulis.

Ipomoea reptans.

Musa paradisiaca.

Ananassa sativa.

Momordica charantia.

Colocasia antiquoruiu.

» » var polysbiza.

Luffa cordifolia.

Trichosanlhes Anguina.

Calotropis giganlea.

Polyanlhus tuberosus.

Helmia birsuta.

Saccharum officinarum.

Nicoliana Tabacum.
Gurcuma Zerumbet.

Koempferia pandurala.

n

Ricinus communis.
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Tangan-tangan kalli Cureas purgans.
n - » nikaureh = kaliki. Curica Papaija.

Taroeng Indigofera lincloria.

TibJwang-lómpo Vigna sinensis.

» -tjadi Phascolus radiatus.

Tjëkkoeroe Kaempferia Galanga.

Tolasi Oeimum Basilicum.

Tóndjong == Tpendjoeng Nelumbium speciosum.

Boomen .

Angkaëinj

Badoh . . .

Bainang = koelirang.

Bakara.

Balatoeng. . .

Biengkóeroe.

-saiijang.

-soelapa .

Bila

Bórneh

Bónnga-djéneh-raawara.

-édja

Djamboe-djineh.

» -kalóngkong. . .

>> -masong
» -paralóegala . .

-sëlong

Doeriang

Ganiasi

Jénroe

Kajoe-tani = Kajoe-téni

KaK'tekoe = Andjórro . .

Kanareh
Kaöe
Koewala
Kóppi

Lasa

Lénio-kalóekoe

» -kapasa

» -lémo

» -pakasóemba . . . .

» -póeroe

» téneb

Lóbeh-lóbeh

Inocarpus edulis.

Sladmannia sideroxylon.

Averrhoa Bilinihi.

Cynometra cauliflora.

Averrhoa carambola.

Artocarpus incisa var Soekoen.

Nephelium lappaceum.

Morinda bracteala.

Aegle marmelos.

Antidesma Bunius.

Plumeria acutifolia.

Michelia champaca.
Jambosa aquea.

» domestica.

Anacardium occidentale.

Psidium Guyava.

Jambosa Samarangensis.

Durio Zibethinus.

Artocarpus incisa.

Arenga saccharifera.

Cinnamomum zelanicum.

Cocos nucifera.

Canarium commune.
Eriodendron enfractuosum

Corypha Gebanga.

Coffea arabica.

Lansium domesticum.

Citrus decumana.
» limonellus.

Tripbasia trifoliata.

Citrus Limetla.

» Papeda.

» aurantium.

Flacourtia inermis.
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Mangisi

Maniéndjo

Nani

Nipa

Pala

Pangi= Kalówa , de pitten. . . .

Happo = Alósi

» -rappo-djawa
» -Ijidoe

Róenibia

Hóweh = Kaliéntang = Kéloro .

Salnk
|
Zalacca edulis

Sapiri. . I Aleurites nioluccana.

Garcinia mangostana.

Gnetum Gnemon.
Mimusops Kauki.

Nipa frutican's.

Myristica fragrans.

Pangium edule.

Areca Catechu.

Syzygium Jambolanum.
Artoearpus integrifolia.

Sagus Humphii.

Moringa pterygosperma.

Sattóeloe

Sirikaja.

halanda.

-dokoh. .

Taéing

Taipa = Paö
Tala

Tandjong. . .

Tjamba
Tjampada . .

Tjereméleh .

Sandoricum indicum.

Anona squamosa.
» muricata.

» reticulata.

Artoearpus pubescens.

Mangifera div. sp.

Borassus flabelliformis.

Mimusops Elengi.

Tamarindus indica.

Artoearpus polyphema.

Cicca disticha.









VERSLAG
VAN DE

WERKZAAMHEDEN EN DEN TOESTAND

DER

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

in Nederlandsch-Indië

,

over ÏS'T'T'.

De bibliotheek der Vereeniging werd in hel jaar 1877 weder

aanmerkelijk uitgebreid, zoowel door vele werken, welke uit

alle deelen der wereld in ruil voor het Tijdschrift der Veree-

niging ontvangen werden , als ook door den aankoop van de

voornaamste tijdschriften op het gebied der natuurwetenschap-

pen. Door den bibliothecaris, den Heer Dr. Bauer, werd voort-

durend zorg gedragen voor het nauwkeurig bijhouden van den

catalogus: ook werd door het geregeld inbinden der boeken

het noodige gedaan , om de bibliotheek in goeden toestand te

houden. De uitbreiding der bibliotheek maakte het aanschaffen

van nieuwe boekenkasten noodzakelijk.

Bijdragen voor het museum werden ontvangen van de Heeren

E. E. H. F. Kollaert en D. J. Hoedt, welke toezendingen zeer

op prijs gesteld werden. Het lid der Vereeniging, de Heer J,

A. HugueniiN, verleende zijne zeer gewaardeerde hulp voorliet

determineren van een groot deel der in het museum aanwezige

mineralen;

Het gebouw der Vereeniging, hetwelk in het afgeloopen jaar

9
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geheel geverfd werd, verkeert in goeden staat. In hel laatst

van 1877 weid, in overleg niet de directie der Ned.-Indische

Maatschappij van Nijverheid en Landbouw, een groot gedeelte

van het gehouw tijdelijk afgestaan aan de Ned. -Indische com-

missie voor de Wereldtentoonstelling te Parijs, ten einde aan

helangstellenden de gelegenheid Ie verschaffen, de voor die ten-

toonstelling bestemde inzendingen uit Nederlandsch-Indië te

bezichtigen.

Van het Tijdschrift der Vereeniging verscheen het 57 at<
' deel

:

de drie afleveringen, waarin dit deel uitgegeven werd, zijn niet

bizonder omvangrijk, maar zij bevatten toch eenige niet on-

belangrijke verslagen en mededeelingen , die anders misschien

niet bewaard zouden gebleven zijn. Meerdere toezending van

bijdragen voor het tijdschrift zal door de directie steeds zeer

op prijs gesteld worden.

Het aantal contribueerende leden der Vereeniging bedroeg

op het einde van het afgeloopen jaar 484 : 55 nieuwe leden

traden in dat jaar tot de Vereeniging toe, terwijl 51 leden

haar om verschillende redenen, maar meestal ten gevolge van

vertrek naar Nederland, ontvielen.

De finantieele toestand der Vereeniging was op hel einde van

1877 niet ongunstig, zooals blijkt uit het hieronder volgende

verslag, door den thesaurier in hel begin van 1878 uitgebracht.

Hel saldo in kas op uil. December 1876 bedroeg, ƒ 2222.30

Gedurende 1877 werd ontvangen:

Huurpenningen der bijgebouwen » 600.

—

Conlributien » 5969.—

Verkochte deelen van het Tijdschrift » 40.—

Subsidie » 2000.—

Gekweekte rente » 85.

—

Voor verkochte overdrukken uit het Tijdschrift... <> 5.

—

Tolaal der ontvangsten... f 10919.50

Gedurende 1877 werd uitgegeven:

Voor het drukken enz. van Deel 57 van het Tijd-

schrift f 751.50
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Voor hel onderhoud van het gebouw ƒ 968.40

Aan renten van de hypotheek » 480.

—

Aan aflossing van idem » 5000.—

Secretariaal » 560.

—

Oppassers » 144 .

—

Voor de bibliotheek » 815.65

Drukloonen, en andere kleine uitgaven » 150.80

In ningskoslen » 547.88

Terwijl naar gissing nog voor deel 57 van het

Tijdschrift zal moeten betaald worden » 1000.

—

Totaal der uitgaven. ...."7/ 7996.25

Vermoedelijk batig saldo op uit. Dec. 1877 ƒ 2925.—

Uit dit verslag blijkt, dal niettegenstaande een bedrag van

f 5000.— werd afgelost van de hypotheek, welke ten laste,

der Natuurkundige Vereeniging op het gebouw rust , er toch

nog een batig saldo van ongeveer / 5000.— overschoot. Dit

saldo zal de Vereeniging in staat stellen , niet alleen om met

de zoo gewenschte en noodzakelijke uitbreiding van hare bi-

bliotheek en verzamelingen voort te gaan, maar ook om weder

een gedeelte van den nog steeds op haar drukkenden schulden-

last af te doen.

De Heer H. J. Hardemaïv trad , ten gevolge zijner benoeming

tot directeur der hoogere burgerschool te Samarang , als diri-

geerend lid af; terwijl de Heer Joh. Heringa, na eenige jaren

van Batavia afwezig geweest Ie zijn, weder zitting nam in

het bestuur.

Van de correspondeerende leden in Nederland overleed Dr. W.
C. H. Staring; van de correspondeerende leden in het buiten-

land U. J. Leverrier.

Ik eindig dit. verslag met aan den secretaris , den thesaurier,

den bibliothecaris, den redacteur van bel Tijdschrift en den

directeur van hel museum den dank van het bestuur te bren-

gen voor de wijze, waarop zij de hun toevertrouwde belangen

der Vereeniging behartigd hebben. Persoonlijk betuig ik mijn

dank aan de leden van het Bestuur en vooral aan den afge-
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treden vice -president voor de welwillende medewerking, die ik

van hunne zijde heb mogen ondervinden , vooral toen ik door

verschillende omstandigheden verhinderd werd, de bestuursver-

gaderingen te leiden, en mijne andere plichten als voorzitter der

Vereeniging naar behooren te vervullen.

P. A. BERGSMA.

Batavia, Juli 1878.



AARDBEVINGEN

IN DEN

INDISCHEN ARCHIPEL,

GEDURENDE HET JAAR 1877,

DOOR

Dr. P. A. BEMSMA.
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Daluii).

Plaatsen, waar «Ie

aardbevingen zijn

waargenomen.

Residentie

of

Gouvernement.
Eiland.

9
10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

8 Januari des avonds.

10 Januari des avonds.

14 Januari des voormid-

dags.

14 Januari des namiddags.

15 Januari des voormid-

dags.

19 Januari 7U v. m.

20 Januari des namiddags.

22 Januari 5» v. m.

29 Januari des namiddags.

30 Januari des namiddags.

4 Februari 0» 17m v. m.

4 Februari des voor mid-

dags.

5 Februari des voormid-

dags.

12 Februari des voormid-

dags.

13 Februari des namid-

dags.

19 Februari 8«'45m n. m.

20 Februari des voonnid-

dags.

21 Februari G" n. m.

21 Februari 6U n. m.

21 Februari 6" n. m.

21 Februari 6" 10m n. m
21 Februari 6" 10m n. m
21 Februari Gu 10m n. m

21 Februari 6" 15m n. m.

27 Februari des voormid-

dags.

Ncira.

Neira.

Neira.

Neira.

Neira.

District Salem (Afdee

ling Brebes).

Neira.

Amboina.
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Richtitu Duur. Omschrijving van do beweging. Bizonderheden.

1



136

a>



137

Richting.



17»R

V
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Richting. Duur. Omschrijving van de beweging. Rizonderheden.

2 sec.

2 sec.

5 sec.

10 sec.

2 sec.

40 a 45 sec.

5 sec.

1 sec.

30 sec.

2 a o sec.

3 sec.

Een horizontale aardbeving.

Een lichte schok.

Een zeer sterke, verticale schok.

Eene zeer sterke, verticale bewe-
ging.

Een zeer sterke, verticale schok.

Eene zeer sterke, trillende bewe-

Een nog al hevige schok.

Eene vrij hevige aardbeving.

Eene zeer hevige schudding of

liever goh'ing van den grond,

voorafgegaan door een onder-

aardsch geluid en gevolgd door

eene ongeveer 60 sec. aanhou-
dende trilling.

Een vrij hevige schok.

Eene lichte aardbeving.

Twee kort op elkander volgende.

vrij hevige schokken.

Twee schokken.

Eene vrij sterke, horizonlaleaard-

beving.

Een nog al hevige, horizontale

schok.

Eene zeer sterke, horizontale be-

weging.

Een zeer lichte schok.

Twee kort op elkander volgende,

horizontale schokken.

Twee horizontale schokken.

Twee kort op elkander volgende

trillingen.

Eenige schokken.

Deze schok en trilling

werden ook op den-

zelfden tijd gevoeld op
het geheele eiland

Oroot-Banda. Om lu

30™ en 4U v. m. wer-

den weder lichte

schokken waargeno-

men.

Om 9" en 9" 30m n. in.

werden weder schok-

ken waargenomen.

Eenige vrij

schokken.

Een halfuur later werd
weder een schok ge-

voeld.

Deze aardbeving was
vergezeld van een on-

deraardsch geluid.

verticale Op het eiland Saleijer

en te Biina wrerd geene

Eene vrij hevige' aardbeving

aardbeving gevoeld.
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Richting. Duur. Omschrijving van de beweging. Bizonderheden.

NO—ZW.
W.— 0.

ZW.—NO.

NO.—ZW.
NW.—ZO.

O.—W.
0.—W.

NW.—ZO.

Ó.—W.' '

N'W, ZO.

NW—ZO.

Z—N.

NO—ZW

2 sec.

8 sec.

Een minuul.

20 sec.

10 sec.

NW.—ZO.

NO.—ZW.

Z.—N.

Drie lichte, horizontale schokken.

Twee zwakke, horiz. schokken.

Twee schokken.

Zes vrij hevige schokken.

Een lichte, horizontale schok.

Eenige vrij hevige schokken.

Eene horizontale aardbeving.

Twee vrij hevige schokken.

Een vrij hevige schok.

Een verticale schok.

Eene horizontale aardbeving.

Eene horizontale aardbeving.

Een lichte schok.

Verscheidene goed voelbare

schokken.

Eenige vrij zwakke, verticale

schokken.

Eenige zwakke schokken.

Eenige zwakke, vertic. schokken.

Een korte, vrij hevige schok.

Eenige zeer hevige, horizontale

schokken.

Een hevige schok, die een half

uur later door een veel minder
hevigen schok gevolgd werd.
Een vrij hevige schok.

Een lichte, horizontale schok.

Een paar lichte schokken.

Twee vrij sterke, horizontale

schokken.

Een zeer lichte schok.

Een lichte schok.

Deze aardbeving ging
vergezeld van een on-

deraardsch geluid.

Op de hoofdplaats Kroë
was de richting NW.
—ZO; ten Noorden
van den berg Poe-

goeng was de richting

van Z. naar N.

Deze aardbeving werd
voorafgegaan door een
onderaardsch geluid.
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Datum.

Plaatsen, waar do

aardbevingen zijn

waargenomen.

Residentie

of

Gouvernement.
Eiland.

ÖG

87

88

89

90

11 December. JElpapoetih-baai.

11 Dec. op den middag. Singkel, Baros en Si-

boga.

14 Dec. 7» 30m . 9" 0"\ Banding Agoeng, (Ra-

9" 15»'. 9U 17'". 9" n iu districten).

30»» ïi. m.
21 Dec. ]u 5"1 ii. in. Batavia en Builenzorff. I Batavia

Ambokia. Cerain.

Suni.it ra's Westkust. Sumalra.

Palembane. Sumalra.

21 Dec. 1" fn" n. m. Poérwakarta.

29 Dec. 4" en <i 11 v. ra. Penjaboengan (Tapa-

noelie):

29 Dec. 4". 4» 30'», 7". 8" Kotla Nopan (Tapa-

en 10 u v. in. noeüe).

Krawang.

Sumalra's Westkust.

Java.

Java.

Sumalra.

Sumalra's Westkust. Sumalra.





UITBARSTINGEN VAN VULKANEN

en andere bizondere natuurverschijnselen in 1877,

DOOR

Dr ï> . A.. BEBGSMA

1. Den 24sten April 1877 viel van 12 uur des middags lot

4 U n. m. in het onderdistrict Wadjak [district Gondanglegie

,

Afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, eiland Java] een aan-

houdende aschregen , die echter geen schade noch aan de koffie-

aanplantingen , noch aan het veldgewas veroorzaakt heeft.

2. Den 11' 1 ''" Mei viel in de residentie Proholingo [eiland

Java] een hevige aschregen, afkomstig van den Lamongan.

De aschregen hegon ter hoofdplaats Proholingo omstreeks half

vier des morgens, en hield aldaar ruim 24 uren aan. In de

nahijheid van den Lamongan werden 10 houws koffie en 8

houws djagong vernield ; óok in de districten Tongas en Soem-

berkareng werd schade aan padie en djagong veroorzaakt.

Op denzelfden datum werd ook in de residentie Pasoeroean

een hevige aschregen waargenomen van 's morgens vroeg tol

des avonds.

In de assistent-residentie Modjokarla en Lamongan (Residen-

tie Soerabaija) werd op den ll den Mei ook een lichte aschre-

gen waargenomen.

Op de hoofdplaats Soerabaija viel in den nacht vanden ll den

op den 12den Mei ook een lichte aschregen.



NOTULEN
VAi> DE

VERGADERINGEN
her

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

IN

NEDERLANDSGH-INDIË.

Bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 1 9 Januari 1878.

Aanwezig zijn de Heeren P. A. Bergsma , Dr. C. L. van der

Burg, Jod. Heringa, Dr. F. H. Bauer, H. L. Janssen van Raay

en Dr. Cretier.

De notulen der vergadering van 15 December A°. P°. wor-

den gelezen en goedgekeurd.

De Heer Bergsma , als aftredend voorzitter den wensch uit-

drukkende, dat de Vereeniging onder het praesidium van zijn

opvolger in bloei moge toenemen , geeft den hamer over aan

Dr. C. L. van der Burg.

De navolgende stukken worden ter la lel gebracht:

I. De gouvernements renvooien N°. 294, 299 en 344 be-

geleidende de missiven

:

10
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a. van den Resident van Batavia dd. 23 December 1877 N°. 8376

;

b. van den Resident van Krawang dd. 24 December 1877

N°. 3153/10 en

c. van den Gouverneur van Gelebes en Onderboorigbeden dd. 24

December 1877 N°. 4211/1.

Alle handelende over in die gewesten waargenomen natuur-

verschijnselen.

In handen van Dr. Bergsma.

II. Eene missive van den Directeur van Onderwijs, Eere.

dienst en Nijverheid dd. 8 Januari houdende hel verzoek om de

opgaven, bedoeld bij missive dd. 2 November 1874 N°. 1 1346,

thans loopende over het jaar 1877.

In handen van den Secretaris, om liet noodige te doen.

III. Verzoeken , om van de ledenlijst te worden gevoerd, van

de Heeren H. B. vak Thiel, W. van der Rest, J. de Blaauw,

L. C. Polderman, N. J. üeltour , W. P. Galkoen , J. H. Plüijm

Mentz, S. A. Werr, W. Beerekamp, W. B. Mensing , A. Droop,

.1. Semmeliisk , .1. Brandis, L. Gelpke en Dr. H. D. Levyssohn

NORMAN.

IV. Daarna worden tot leden benoemd de Heeren :

G. A. Hoogenstraten , Hoofdingenieur bij bel stoomwezen;

N. A. Ruijl , Assuradeur

;

P. Pels , Koopman :

H. C. Soeters, Secretaris van de Factorij der Ned. H. M tj
.

.

J. C. L. B. Falk , Koopman

;

A. D. Verzyl, Kontroleur der in- en uitvoerrechten:

F. J. Visser, Boekhandelaar;

allen te Batavia;

H. Veller , Ontvanger der in- en uitvoerrechten te Samarang

B. J. Stofberg, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool id.:

E. A. Reisig , id. id. id.

;

De Bibliotheek der Pyrotechnische School te Soerabaia

;

D. Kolling, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Soerabaia;

W. S. van Bucren , Geneesheer te Tangerang

;

R. van Muijen, Apotheker Ie Padang;
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ï. J. H. Smeenk, Apotheker te Cheribon:

H. P. Julsing, Hoofdonderwijzer te Kedirie;

H. L. Vernhout, Geneesheer te Pekalongan

;

Jhr. P. W. Westpalm van Hoorn te Tjicoppo;

F. van Balluseck , Gepd. Majoor te Tjitrap en

H. van Kal, Ingenieur B. 0. W. te Siloebondo.

V. Naardien de Heer de Gavere volgens art. 5 der wet op-

houdt, dirigeerend lid te zijn, moet in de vacature van Directeur

van hel Museum worden voorzien.

Alle stemmen op eene na vereenigen zich op den Heer Jon.

Heringa, die verklaart, zich de benoeming te laten wel gevallen.

VI. Tot Directeur over het gebouw valt de keus op den

Heer F. G. Douwes Dekker, en wordt besloten om op deze han-

deling de goedkeuring te vragen van den medeeigenaar van hel

gebouw: de N. I. Maatschappij van Nijverheid en Landbouw.

VII. Wordt besloten de toelage voor het onderhoud der bi-

bliotheek ook dit jaar te continueeren.

VUT. De Heer Bergsma brengt rapport uit over de hem in de

Juni-vergadering gedane opdracht om na te gaan , of het noodig

voorkomt , om in hel opstel van W. H. de Vriese , Deel XX
van het tijdschrift, en dat tol titel voert: Eenige opmerkin-

gen en wenken tot beantwoording der vraag: Hoe kunnen

personen die geene opzettelijke beoefenaars der Natuurweten-

schap zijn, de kennis der Ned. -Indische producten bevorderen*'

wijzigingen aan te brengen , alvorens er een herdruk van in

liet Tijdschrift op te nemen. Spreker verlangt voor zich geene

wijziging. Wordt besloten den Heeren Scueffer en de Gavere

nogmaals om de rnededeeling hunner denkwijze te dezer zake

te verzoeken en tevens over eene in 1847 verschenen «Instruc-

tie voor de behandeling van voorwerpen van Nat. Hist. ten

dienste van Officieren van Gezondheid in Nederl.-Indië naar

Dr. Timminck's voorschrift."
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Bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 1 6 Februari 1878.

Bij afwezigheid van den Secretaris , die , even als Dr. Bergsma,

kennis heeft gegeven, verhinderd Ie zijn de vergadering bij

te wonen, neemt de Heer Heringa bereidwillig zijne funcliën

op zich.

Aanwezig zijn de Heeren Dr. van der Burg, Heringa, Dr.

Bauer, P. van Dijk en H. L. Janssen van Raaij.

De voorzitter brengt de navolgende stukken ter tafel :

I. Enz. (van geheel huishoudelijken aard).

II. De gouvernementsrenvooien dd. 9 Februari 1878 N°.

78, 1018, 1458, 1691 en 2053 begeleidende de missiven.

a. van den Gouverneur van Sumalra's Westkust dd. 29 De-

cember 1877 N°. 10464;

b. van den Resident van Palembang dd. 8 Januari 1878 N°. 47/5;

c. van den Assistent-Resident van Benkoelen dd. 15 Januari

1878 N°. 172;

d. van den Resident van Sumalra's Oostkust dd. 10 Januari

1878 N°. 47;

e. van den Resident van Amboina dd. 5 Januari 1878 N°. 20.

Alle handelende over in die gewesten waargenomen natuur-

verschijnselen.

In handen van Dr. Bergsma.

III. Een telegram van Dr. Micluchu Maclaij inhoudende het

verzoek, om de opname van zijn ingezonden stuk over zijne

tweede excursie te staken.

De Heer van Dijk als Redacteur deelt mede, dat het reeds

is afgedrukt.

IV. De bijdragen voor hel verslag over 1877 van de Heeren

Thesaurier en Directeur van bet Museum.

In handen van Dr. Bergsma.

V. Eene missive van de Directie der Nederl. Ind. Maatschap-

pij van Nijverheid en Landbouw, dd. 7 Februari 1878, inhou-

dende dank voor hel dezerzijds genomen initiatief in zake de
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benoeming van een Directeur van het gebouw en sanctionee-

ring der gedane keuze.

Voor kennisgeving.

VI. Eene mededeeling van het overlijden van hel honorair

lid der Vereeniging Monsieur Alexandro Herculano te Lissabon.

Voor kennisgeving aangenomen.

VII. Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren : W. F.

Fras.gr , Dr. Littman , A. Huidekoper , A. G. van Velthüijsen,

A. J. E. Diemont, Begeman, A. L. C. Stödtke , J. C. D. Minlot,

A. C. H. Sluiter, N. Hofstede, E. C. Suermondt, Dr. Kerrert,

Dr. van Deinse, Jkiir. van der Willige von Schmidt auf Al-

TENSTATT dl TlMMER :

VIII. Op de ledenlijst worden gebracht de Heeren L. J.

Santman, Batavia, J. P. van Lier, Luitenant Kolonel, Kotta-

Radja, J. F. W. Wessels, Assistent-Resident, Blora, A. Mas-

sink en R. II. Rijkers Leeraren aan de Landbouwschool te

Bnilenzorg, A. H. G. Fokker en H. van Meerten beiden te

Soerabaia en A. J. Pluijgers, Konlroleur l
e klasse te Penga-

boengan.

Zijn ingekomen de navolgende boekwerken

:

Lijst van boekwerken ingekomen in de bestuursvergade-

ring van den 16 Februari 1878.

Verslag over het eerste boekjaar van het studiefonds voor

onbemiddelde leerlingen van goeden aanleg.

Tijdschrift van het Indisch landbouwgenootschap. V Jaarg.

Oct. Nov. en Dec. 1877. Nos. 10 en 11, en 12.

Tijdschrift, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij

ter bevordering van Nijverheid. October, November en Decem-

ber 1877.

Tijdschrift van hel aardrijkskundig genootschap
,
gevestigd te

Amsterdam, onder redactie van Prof. C. M. Kan en N. Wj
Posthumus, Deel III, No. 1.
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Tijdschrift van liet Koninklijk Instituut van Ingenieurs,

1877—1878, 1' Allevering, l
9te en 2de

gedeelte.

Monatsberieht der Königliclien Preussischen Akadeniie der

Wissenschaften zu Berlin. Juli—Octoher 1877.

Archiv für Nalurgesehichte von Troschel. 44 e Jahrg. l"Heft.

Annalen der Physik und Chemie. 1877, No. 11.

Beiblatter zu den Annalen der Physik und Chemie , 1877.

Nos. 10 und 11.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Matheuiatisch-Naturwissensehaflliehe Classe. 56" Band.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

26" Band. Jahrg. 1876.

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

Mathematisch-Naturwissensehaftliche Cbssc.

1875, l
e Ahlh. No. 6, 7, 8, 0, 10.

2' id. » 6, 7, 8, 9, 10.

3' id. » 3—5, 6, 7, 8— 10

1876, 2e
id. » 1, 2, 3.

Annales de Chimie et de Physique, Novembre 1877.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de 1'Académie des

Sciences. Tomé 85. Nos. 18—23. No. 25.

Nyt Magazin for Naturvidens kaherne. Tom 21, 1, 4, Tom

22, 1 en 2.

Archir for Mathimatik og Naturvidenskah. Tom 4 ,
1— 3.

Norges Fiske, med Bemaerkninger om deres Udbredelse; al

Rubert Collet. Christiania, 1875.

Enumeratio insectorum Norvegicorum. Tascic. II et III.

Acta horti Petrapolitani , Tomas V, Tascic. 1.

X. Eene mededeeling van den Heer Joh. C. Veenhuijzein

naar aanleiding der mededeelingen van Dr. Schneider in het

Tijdschrift der Vereeniging, deel XXXIII All. 2 (1873) over

Trychode*mium Erythraeum, luidende als volgt:

De Trychodesmium Erythraeum schijnt zich vooral bij klip-

'pen en koralen le vormen, en heeft aanvankelijk eene gele

later door den invloed van het zonlicht eene groene kleur. De
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visscheh schijnen van deze plant afkeefig te zijn, daar zij steeds

in geringen getale gevangen worden, waar deze plant in groote

hoeveelheid voorkomt. Ook beweren inlandsche visschers, dat

zij verdoovend werkt, wanneer de visschen er van nuttigen-

Volgens de persoonlijke ervaring van den mededeeler dreef een

kleine visch , die op zand- en rotsachtige kusten voorkomt, de

»ikan tamhang", vaak als bedwelmd aan de oppervlakte op

plaatsen, waar de T. E. menigvuldig was. Deze plant, in hel

Maleisen »Sarak" geheeten , en behoorende tot de Oscellatoriën,

wordt door de zeelieden, niettegenstaande zij het zeewater vaak

over eene uitgestrektheid van duizenden vierkante mijlen met

groene strepen of vlekken kleurt, vaak voor vischkuit aangezien.

XI. Na opening der algemeene discussie stelt de thesaurier

voor, om nog ƒ 2000. - van de hypotheek af te lossen. - Aan-

genomen. — Voorts deelt de thesaurier mede, dat door hem

is ontvangen eene ordonnantie groot ƒ 2000.— als subsidie der

Regeering over 1878. — Voor kennisgeving aangenomen.

Op voorstel van den Heer Heringa wordt besloten, Junghuhn's

Java te compleleeren. — Dr. Bauer vestigt de aandacht der

aanwezigen op de Nos. 225 en 226 Lelt. G. van den Catalogus,

die dienen kunnen bij het opmaken van de instructie voor 't

inzamelen van naturaliën. Naar aanleiding hiervan wordt be-

sloten , dat met het tijdschrift eene opwekking aan de leden tot

het mededeelen van waargenomen natuurverschijnselen zal wor-

den verzonden.

De Voorzitter deelt mede, dat Dr. Cretier, nu het gebouw

door de commissie van de wereld-lentoonstelling is ontruimd,

bereid is , om zijne lezing te houden , en verzoekt , dat een dag

voor de Algemeene vergadering worde bepaald. Wordt besloten,

daarvoor den tweeden Donderdag-avond in Maart aan te wijzen.

De Voorzitter doet eenige mededeelingen naar aanleiding van

eene vroegere discussie over de spanning van kwikdampen.
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Algemeene Vergadering van 15 Maart 1877.

De voorzitter opent de Vergadering. Aanwezig zijn een vijf-

tigtal heeren en dames.

De Voorzitter verleent het woord aan Dr. H. Cretirr , die

eene voordracht houdt over »Eenige hladzijden uil de gesehie-

• denis der Scheikunde." Vooraf brengt spreker hulde aan de

nagedachtenis van Dr. P. Bleeker, Staatsraad in huitengewonen

dienst, enz. enz. een der oprichters onzer Vereeniging.

Na afloop der voordracht brengt de Voorzitter zijnen dank

en dien der aanwezigen aan den spreker.

Daarna wordt de vergadering gesloten.

Bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 20 April 1878.

Aanwezig zijn de leden Dr. van der Burg, Dr. Bergsma, P.

van Dijk, Dr. Hoorweg, J. Heringa, Janssen van Raaij en de

Secretaris.

De notulen der vergadering van 16 Februari en van de Al-

gemeene Vergadering op 15 Maart worden gelezen en goedge-

keurd: — de laatste inzooverre gewijzigd, dat op voorstel van

hel lid van Dijk de rede van Dr. Cretier in het Tijdschrift

zal worden opgenomen.

De Voorzitter brengt de volgende stukken ter tafel:

I. Eene missive van de Directie van het Bataviasch Ge-

nootschap van Kunsten en Wetenschappen , houdende mededee-

ling van het honderdjarig bestaan en tevens eene voorloopige

uilnoodiging aan de leden onzer directie, om het eeuwfeest bij

te wonen.

Wordt besloten bel heusche schrijven evenzoo te beantwoor-

den, en dat de Voorzitter de Koninklijke Natuurkundige Ver-

eeniging eventueel zal vertegenwoordigen , om hare zuster-in-

stelling bij die gelegenheid te begroeten.
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II. Eene missive van den Heer Henri Julien van Manilla,

houdende verzoek om inlichtingen omtrent het in het wild en in

massa voorkomen op Java of Snmatra van zoodanige gewassen,

als kunnen dienen, om daaruit fijne welriekende oliën of essen-

cen af te zonderen. Na eenige discussie over de vraag of onze

Vereeniging wel in de eerste plaats geschikt is , om den

Heer Julien in te lichten, neemt de Heer Heringa op zich,

te trachten de noodige aanwijzingen te verschaffen.

III. De gouvernements renvooien, hegeleidende de navolgen-

de missiven

:

a. van den Resident van Proholingo dd. 29 Maart 1878

N°. 676;

h. van den Resident van Kedirie dd. 14 Februari 1878

No. 752;

c. van den Resident van Amhoina dd. 51 Januari 1878

N°. 276 en 7 Maart 1878 N°. 571;

d. van den Resident der Preanger-Regenlschappen dd. 19

Maart 1878 N°. 2501:

e. van den Resident van Cherihon dd. 18, 22 en 26 Maart

1878 N°. 2154, 2509 en 2582;

ƒ. van den Gouverneur van Sumatra's Westkust dd. 18 en

25 Januari 1878 N°. 565 en 685;

alle handelende over in die gewesten waargenomen natuur-

verschijnselen.

In handen van Dr. Bergsma.

IV. Eene missive van den Directeur van Binneulandsch Be-

stuur, hegeleidende het verslag over 1876 van de gouvernements

kina-onderneming.

Opnemen in het Tijdschrift.

V. Eene missive van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst

en Nijverheid, dd. 17 April 1878 N°. 4525, houdende verzoek

om advies in zake Botanische hoekwerken, welke door de Neder-

landsche aan de Spaansche Regeering zouden kunnen worden af-

gestaan ten behoeve van een te Manilla op te richten Bolani-

scheii tuin.
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lu handen van den Secretaris.

VI. Zijn ingekomen de navolgende geschenken :

(i. Monsters versieend hout van den Heer Th. Pryce;

l>. Over Afrik. pijlvergiften en de strijd der geneeskundigen

over het riolen- . latrinen- en moerasvergif in de resi-

dentiën , van van Hasselt;

c. Flora BrItish Birma van S. Kuzz Ie Calcutta;

'/. Verslag omtrenl den Post- en Telegraafdienst in Neder-

landsen Indie van hel lid Janssen van Raam.

VII. Is ingekomen een schrijven van Mevrouw de weduwe

I'. Bleek er, kennis gevende van hel overlijden van haren echt-

genoot, Eere-voorzitter dezer Vereeniging.

Wordt besloten ecu brief van rouwbeklag te schrijven, en

later, wanneer de levensbeschrijving van Bleeker in het Jaar-

boek der Koninklijk»; Akademie zal zijn verschenen: daarvan

een uittreksel in hel Tijdschrift op lc nemen.

VIII. Een verzoek om ruiling van land- en zoetwaterweek-

dieren van Ch. K. Judge te Cincinati, Ohio, \V. 8. A.

Van den volgenden inhoud :

Da ich seit einigen Jahren die Molusken dieses Landes sta-

dirt habe, so habe ich eine grosse Menge der Schalen der ir-

dischen und der zu den Plussen gehörigen Arten , hesonders

der der centralen nnd nordischen Staaten der Vereiniglen

Staaten Amerika's gesammelt.

Da ich nun wünsche einen Theil meiner überflüssigen Scha-

len für auslandische Arten umzutauschen , so sehreibe ich

Ihnen nm einen Wechzel anzutragen.

Wenn Sie aber in dieser Ahlheilung der Wissenschaft nicht

interessirt sind, werden Sie mich wohl unterslützen, wenn Sie

irgend einem Ihrer Freunde dieses geben werden.

Treulich der Ihrige Chas. K. Judge!

Vorsitzer der Cincinati Conchological Club.

Wordt in handen van den Redacteur gesteld , om als publi-

catie op den omslag vanjiet tijdschrift te worden opgenomen.
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IX. Eon kennisgeving omtrent een ontvangen pakket van

K. F. Kochler in Leipzig.

In handen van den Secretaris ter beantwoording.

X. Een schrijven van Dr. Lehmann, Secretaris des Vereins

für Erdknnde te Halle a/Saale hegeleidende een ex : van de me-

dedeelingen der vereeniging over 1877 en voorstellende gere-

gelde ruiling.

Wordt conform besloten en den Secretaris opgedragen hier-

van kennis te geven, en tegelijk, dat hier ook een jaarboek van

hel Mijnwezen uitkomt, tot welks verkrijging men zich evenwel

tot de Nederlandsch Indische Regeering heelt te wenden.

XI. Een dergelijk verzoek van den Directeur der Gewer-

beschule te Bistrilz in Zevenbergen wordt eveneens toegestaan.

XII. Tot dirigerend lid der vereeniging wordt benoemd hel

lid A. G. VORDERMAN.

XIII. Tol leden worden benoemd de Heeren

:

J. de Boon , Ingenieur B. 0. W. te Batavia;

J. H. C. Godin, Luit. Kolonel, Berouw;

H. Fitz Verploegh , Ass. Resident , Soerabnia

;

J. Faes , Resident, Sumalra's Oostkust;

G. C. Twijskl, Secretaris, Idem;

L. H. Kramer, Hoofdonderwijzer, Menado;

J. van Oldenburgh, Controleur, Ternate;

A. M. van Haeften , 2e Luit. Kwartiermeester , Lambaroe.

XIV. De Heer E. J. Erdmann wordt van de ledenlijst ge-

voerd evenals de Heeren Wannée , 0. A. Vetmandel, M. J.

VAN BOSSE , SlGAL dl J. J. LoOIJEE.

XV. Uit een schrijven van den Heer J. C. Ribbers blijkt

d;it ZEd. abusievelijk in December van de ledenlijst is afge-

voerd. Wordt besloten dit Ie herstellen en den heer Ribbers

hiervan kennis te geven.

XVI. Klachten over niet ontvangen Tijdschriften van de

Heeren van Berkel, Kist en Michielse worden in handen ge-

steld van Dr. Bauer.
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XVII. Wordt besloten een abonnement te sluiten op de

"Annales du jardin botanique a Buitenzorg."

XVIII. De Thesaurier doet verantwoording van zijn in 1877

gehouden beheer. De Voorzitter stelt de Heeren Heringa .

Hoorweg en van Dijk in commissie tot het nazien der boeken.

Nadat deze gerapporteerd hebben dat het beheer naar belmo-

ren is gevoerd, brengt de Voorzitter den Thesaurier ook namens

de Vergadering zijnen dank,

Naar aanleiding van de gehouden besprekingen wordt* de

Thesaurier geautoriseerd om van de hypotheek zooveel af te los-

sen als hem na hel opmaken eener begrooting van uitgaven

vvenschelijk zal voorkomen.

XIX. Wordt besloten den Heer J. A. Huguenin schriftelijk

dank te zeggen voor zijne welwillende bemoeiingen in zake

hel 3Iuseum.

XX. De Voorzitter deelt mede dal hij een schrijven van

zijn vader heeft ontvangen, waaruit blijkt dat deze er in ge-

slaagd , is om met een zeer gevoeligen multiplicalor , en met eenige

aanwijzingen omtrent de plaatsing van Tyndall den stroom , in

den lelephon opgewekt, te constateeren.

Nog biedt de Voorzitter ter plaatsing in het Tijdschrift

aan , eenige van Dr. A. B. Meijer te Weenen ontvangen schei-

kundige analyses van minerale wateren , afkomstig uit bronnen

in het noorden van Celebes. (opgenomen aan hel einde der

notulen).

XXI. Naar aanleiding van eene mededeeling van den Secre-

taris, dat eenige leden minder tevreden waren, wijl het Be-

stuur geen zorg had gedragen , dat de door den Heer Wuss

in hel lokaal der Vereeniging genomen proeven met den lele-

phon voor hen toegankelijk waren, deelt de Voorzitter mede

dal hij den 6
en Maart des avonds kennis heeft gekregen dat de

«seance" den 7en Maart zou plaats hebben, en de tijd tot hel

oproepen van het publiek dus ontbrak.
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ANALYSE YAN EENIGE HEETE BRONNEN IN HET

NOORDEN VAN CELEBES,

medegedeeld door Dr. A. B. Meijer.

Gedurende mijn verblijf op Gelebes in 't jaar 1871 had ik eeni-

ge flesschen gevuld met het water van minerale bronnen , heb die

naar Europa medegebracht en wel van de ondervolgende plaatsen :

Uit de Minahassa van :

Tangari ,

Mee n v.s Lino,

Rembok en
,

Tataüran,

Langowan ,

Passo,

Kaleosan
,

Manaüo ,

ToMOHON.

Uit het Gorontalo'sche van

:

Meer van Limbotto ,

en van de Sangi eilanden van

:

SlAO.

Tol mijn leedwezen braken enkele van die flesschen gedu-

rende de lange reis, terwijl de inhoud van eenige andere be-

dorven bleek te zijn en alzoo niet meer voor scheikundige ana-

lijse geschikt was. Van zes evenwel kon een zulke gemaakt

worden , en wel had mijn vriend, de Heer Prof. Ludwig in Wee-

nen , voor eenige jaren reeds de goedheid deze analysen te doen

uitvoeren. Ik deel de uitkomst hier kort mede, en stel mij

voor later nader op de enkele bronnen terug te komen : hel

ontbreekt mij tegenwoordig aan tijd; ik meende evenwel de

analysen zelf niet langer onbekend te moeten laten.

V TANGARI.

Spec. gewicht 1 .00015

Zwavelzuur 0.0902

Chloor 0.0559 j in 10000 deelen water.

Koolzuur 0.7366
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Kiezelzmir 0.9220

Kalk 0.4490

Magnesia 0.1210 }
in 10000 deelen water,

Natron 0.4720

Lilhion sporen

2* MEER VAN UNO.

Spec. gewichl 1.00054

Zwavelzuur 0.0550

Chloor 0.1581

Koolzuur 1.1508

Kiezelzuur 1.5800

Uzeroxijd en Pijpaarde 0.1550

Kalk 0.5570

Magnesia 0.2576

Kali en Natron 0.7711 /

Zwavelwaterstof is enkel qualitatief aangetoond.

5* REMBOKEN.

Spec. gewichl 1.0005

Zwavelzuur 0.1717

Chloor 0.2827

Koolzuur 0.7409

Kiezelzmir 1.2255 l0OOO ^len water

Kalk 0.5155

Magnesia 0. 1 670

Kali en Natron 0.8170

4' TATAaRAN.

Spec. gewicht 1.0008

Zwavelzuur 0.5659

Chloor 1.5284

Koolzuur 1.8064

Kiezelzuur 1 .2550

Uzeroxijd en Pijpaarde ... 0800

Kalk 1.1650

Magnesia 0.7018

Kali en Natron. ......... 1.7840

in 10000 deelen water
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in 10000 deelen water

5 LANGOWAN.

Spec. gewicht 1.00050

Zwavelzuur 0.2300
\

Mloor 4.1650

Koolzuur 0.6745

Kiezeizüur 5.1080

i v ; 1 1 k 0.2400

Magnesia 0.0260

Kali 0.5615

Natron 4.0874 /

6 MEER VAN LIMBATTO.

Zwavelzuur 4.5700
j

Chloor 4.6144 I

Knik 2.0725

Magnesia 0.0550

Kali 0.2100 1

Natron 4.9625

Om deze 6 bronnen met elkander te vergelijken geef ik hier

nog een overzicht.

in 10000 deelen water

NAAM

BRONNEN.
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Bat. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dl. XV

1877 No. 2—4.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitge-

geven door het Bat. Genootschap van Kunsten en Welen-

schappen, dl. XXIV 6.

van Nijverheid en Landbouw in Ned, lndie. dl.

XXIII 1—3.

van hel Aardrijkskundig Genootschap te Am-

sterdam, dl. III 2.

uitgegeven door de Nederl. Maatschappij ter he-

vordering van Nijverheid, dl. XL (vervolg van de Augustus

all.) , dl. XLI Jani 1878. Haarlem.

van het Indisch Landhouw-Genootschap. Bedac-

teur F. A. Enklaar van Guericke, No. 1 en 2, 1878.

van het Kon. Instituut van Ingenieurs 1877—
1878 2«' all. l

p en 2e gedeelte.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Weten-

schappen Ie Amsterdam, Afd. Nat. 2' reeks dl. XI 5, dl. XII 1.

. Lelt. 2«' » » VII 2.

Hasselt (A. W. M. van) De strijd der Geneeskundigen over het

riolen- lalrinen- en moeras-vergift in de Besidenlie. br. 8e
.

1874. 's Hage.

Derde mededeeling omtrent de Alrikaansche pijl-

vergiften. (Overgedrukt uit de verslagen en mededeelingen der

Kon. Akademie van Wetenschappen afd. Natuurk. 2e reeks

dl. XI) Amsterdam.

Wal (H von de). De voorrede van Dr. H. N. van der Tuuk in

het verkort Maleisch-Nederlandsch woordenboek. 1878 Batavia.

Programma van het 5 C Indische Landbouw-Congres te houden

te Soerabaija in de eerste helft van Mei, ter gelegenheid van

de algemeene vergadering van het Indisch Landhouw-Genoot-

schap, en van de gelijktijdig Ie houden Tentoonstelling van

voortbrengselen van Landbouw en Nijverheid. 1878.

Verzameling van scheikundige analyses, uitgegeven door en voor

rekening van het 3e Indisch Landbouw-congres, 2 exempl.
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Kurz (S) Forest Flora of Britisli Burma, 2 vol. 8°. Calcutta 1877.

Livres anciens el modernes, en vente aux prix marqués; chez

Marl. NyhoiT, No. 155 Janvier 1878.

Annales de Chimie et de Physique par M. M. Chevreul , Dumas

elc. Decb. 1877 et Janv. 1878.

Publications de rinslilut Royal Grand-Dncal de Luxembourg,

Section de Sciences Naturelles T. XVI.

Comples rendus, bebdomadaires des Séances de 1'Acadeniie des

Sciences. Tables des Tomes LXXXIV, LXXXV No. 24, 26, 27,

Tomé LXXXVI No. 1—8.

Amussat (J. Z.) Mémoires sur 1'Enlérolomie du gros inteslin.

Paris, 1856.

Bücber-verzeichniss von Friedlaender und Solm , zu Berlin , 270

en 274, 1877 en 1878.

Syslematiscbes Concbylien-cabinet von Martini und Cbemmitz,

l
pr

. Band Heft LXXXV, 2er
. Band Heft XXI, 5 e>. Band Heft

XVI, 9 er
. Band Heft XXXVI.

Mitlbeilungen der Beutscben Gesellscbaft für Nalur- und Volker-

kunde Ost-Asiens, 13es
. Heft, November 1877. Yokobama

Monats-bericbt der Kón. Preussiscben Akademie der Wissen-

scbaften zu Berlin, November 1877.

Nunquam Oliosus. Leopoldina , Amtlicbes Organ der Kaiserlicb

Leopold-Carol. Deutscben Akademie der Naturforscher , ll e8
.

Heft Jahrg. 1875.

Arcbiv für Naturgeschichte, herausgegeben von Dr. F. H.

Troschel, 45 er
. Jahrg. 4es

. Heft.

Annalen der Pbysik und Chemie, herausgegeben von G. Wie-

demann 1877 No. 12, Neue Folge Band II, Heft 4, 1878 No. 1

en 2 Band III, Heft 1 en 2.

Beiblatter zu den Annalen der Physik und Chemie von Poggen-

dorff 1877 No. 12.

__ __ „ Wiedemann 1878 No. 1 en 2.

XIII und XIV. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu

Halle a/S. 1877.

14
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Oversigt over del Kon. üanske Vrdenskabernis Selskab l.For-

handlinger 1877, N°. 2 Kjobënharn.

Sars (G. O,) On some remarkable fornis of animal life II, Chris-

tiania 187L».

Schübeler (Dr. F. C.) Die Pflanzenwelt Norwegens, Specielier

Theil, Christiania 1875.

Boeck (A) De Skandinaviske og Arktiske Ampliipoder, Andet

Hefte Christiania 1876.

Aüi della R. Accademia dei Lincei , Anno CCLXXV 1877—78

Serie Terza, Transunti Vol. II fase 1°. Decembre 1877, fase.

2° Gennaio 1878.

Bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 18 Mei 1878.

Aanwezig zijn de leden Dr. van der Burg , Da. P. A. Bergsma,

Janssen van Raaij, Heringa, Vorderman en Cretier.

De notulen der vergadering van 20 April worden gelezen en

goedgekeurd.

Tijdens de lezing verschijn! Dr. Mertens, die zich als lid

heeft aangemeld , ter vergadering.

De Voorzitter deelt mede, dat de Directeur van bel Bin-

nenlandscb Bestuur hem zijne medewerking beeft toegezegd

ter verkrijging der vergunning van de Regeering omtrent den

tijd der plaatsing in bel Tijdschrift van de verslagen over de

Kinacultuur.

Voor kennisgeving aangenomen.

Zijn ingekomen de navolgende stukken:

1. Een schrijven van den Heer Scheffer, Directeur van 's Lands

Planlenluin te Buitenzorg, begeleidende de acht eerste deelen

van de Annalen van het Museum van N. H. te Genua, en te

kennen gevende, dat de schenker Dr. Beccari in ruil daarvoor

gaarne zou ontvangen de werken onzer vereeniging voor zoo-

verre die gepubliceerd zijn, en houdende het voorstel met die

ruiling later voort, te gaan.

Conform.
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II. Een tweetal missiven van de Ned.-Ind. Maatschappij

van Nijverheid en Landbouw houdende:

a. Kennisgeving van de ontvangst der som van f 550.

—

voor herstellingen, noodzakelijk geworden door het gebruik van

het gebouw door de Ned.-Ind. Commissie voor de Wereld-

tentoonstelling te Parijs, en het voorstel om de helft te dragen

in de kosten van nog eenige noodzakelijke herstellingen aan

hel gebouw. De kosten, vereischt om het gebouw in goeden

staat te brengen, worden begroot op ƒ 1000.

—

Conform besloten

:

b. eene uilnoodiging, om een tweetal directieleden af te vaar-

digen , ten einde in hel Museum der maatschappij de voorwer-

pen aan te wijzen, op wier bezit door onze vereeniging prijs mocht

worden gesteld.

Wordt besloten de uilnoodiging in dank aan Ie nemen , en de

leden Heringa en Cretier als zoodanig gecommitteerd.

III. Een gouvernements renvooi, dd. 1 Mei 1878 N°. 8091,

hegeleidende eene missive van den Gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden, dd. 8 April 1878 N°. 1476, handelende over in

dat gewest waargenomen natuurverschijnselen.

In handen van Dr. Bergsma.

IV. Van de ledenlijst worden gevoerd de Sultan van Samhas

Oemar Kamaloedan en Radhen Adipatti Tirto Noto Negoro

benevens de Heer K. W. van Gorkom.

V. Worden benoemd tot gewoon lid Dr. Mertens, Leeraar

aan de Hoogere Burgerschool te Semarang , tot correspondeerend

lid Dr. A. B. Meijer, Directeur van het K. Zoölogische Museum

in Dresdcn, terwijl besloten wordt de benoemingsbrief aan den

laalslen te doen vergezeld gaan van het aanbod om zijn exem-

plaar van hel Tijdschrift van de Vereeniging te compleleeren.

VI. Zijn ingekomen de volgende boekwerken.
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Lijst van ingekomen boekwerken:

Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. 0. Indie, 6e jaarg. T dl.

1877.

Platen der fossiele mollusken uit de eöceene vorming van Bor-

neo. (Behoort hij het Jaarboek van het Mijnwezen 1877).

Panorama's van het Oembiliënkolenveld en het Siboemboen-

gebergte. (Behoort hij het Jaarboek van het Mijnwezen 1875

en 1876.)

Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Ned. Indie, dl.

XXII 5—6.

Verslag omtrent den Gouvernements Posl- en Telegraafdienst

in Ned. Indie over het jaar 1876.

Geneeskundig Tijdschrift voor Ned. Indie, dl. XVIII 6.

Negentiende jaarlijksch verslag door de Hoofd-commissie aan de

Leden van de Vereeniging tot daarstelling van eene alge-

meene openbare bibliotheek, en van een daaraan verbonden

Leeskabinet te Rotterdam , medegedeeld in de algemeene ver-

gadering van 25 Februari 1878.

Tijdschrift, uitgegeven door de Nederl. Maatschappij ter bevor-

dering van Nijverheid, Februari 1878.

Monatsbericht der Kon. Preuss. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin, December 1877.

Archiv für Naturgeschichte, herausgegeben von Dr. F. H.

Troschel, Jahrg. 44 Heft 2.

Beiblatter zu den Annalen der Physik und Chemie, herausge-

geben von G. Wiedemann, Band 2 Slück 5.

Annales de Chimie et de Physique ,
par Chevreul , Damas & G.

Février 1878.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de 1'académie des

Sciences, tome LXXXVI N°. 9-11.

Atti della R. Accademia dei Lincei, Anno CCLXXV vol II fase. 3.



VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN

OP

BORNEO,
Overgenomen uit «Nature" Januari 1878.

(Mededeeling van Dr. Crétikr.)

VVallace maakt in zijn werk »Geographical Distribution of

Animals" de opmerking, dat er noch uitgedoofde, noch werk-

zame vulkanen bekend zijn op Borneo , niettegenstaande het op

een kleinen afstand als omringd wordt door een vulkanischen

gordel in volle werkzaamheid. Het schijnt inderdaad algemeen

aangenomen te worden, dat dit groote eiland, zoowel nu als in

lang vervlogen tijden, wat betreft de sporen van onderaard-

sche werking, een negatief karakter vertoont. Deze beschou-

wing is zonder twijfel volkomen juist, wat betreft het bestaan

van werkzame of in historische tijden nog werkzame vulka-

nen; maar men zou dwalen door er uit af te leiden, zooals

op het eerste gezicht natuurlijk is, dat de bodem er volkomen

rustig is, of immer geweest is.

Alleen maar acht gevende op de Wester-Afdeeling , mag de

opmerking niet achterwege blijven, dat er volgens geloofwaar-

dige berichten meermalen aardbevingen zijn waargenomen, b. v.

één in Juni 1874, eene andere in Juni 76, en nog twee in

Juli 1876. De eerste is waargenomen te Sadong, de drie an-

dere in Serawak. Volgens het getuigenis der inlanders zijn

lichte schokken in het geheel niet zeldzaam , en een sterke

schok, die 70 of 80 jaren geleden plaats had, en door eenen
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aschregen werd vergezeld, leeft meer bepaald in hunne herin-

nering. Seismometrische waarnemingen zouden waarschijnlijk

uitwijzen , dat zij dikwijls voorkomen. Deze schokken schij-

nen aan te toonen , dat de bodem onmiddellijk wordt aangedaan

door den bovengenoemden naburigen vulkanengordel.

Het ontbreekt geenszins aan leekenen, dat dit deel van Borneo

in voorhistorische!] tijd de schouwplaals van krachtige vul-

kanische werking was, maar er moet bovendien bewezen wor-

den, dal het tijdperk, waarin zij werkten, valt vóór de afzetting

der zandsteen-conglomeraten van het eiland, welke, met uitzon-

dering van zeer jeugdige afzetsels, de jongste sedimentaire rot-

sen van dit deel van het eiland vormen. Men heeft deze

vorming toegeschreven aan een later tertiair tijdperk — met

welk recht is mij onbekend — wegens de duidelijke aanwe-

zigheid van plantaardige overblijfselen in de steenkoollagen,

welke baar vergezellen.

Neemt men de moeielijkheid in aanmerking, die verbonden

is aan bel beslissen van vraagpunten omtrent de betrekkelijke

ligging der lagen in een land met zulk een rijke vegetatie,

waar holen noch mijnen den toegang lot het inwendige der

aarde lot op ecne noemenswaardige diepte veroorloven, — be-

denkt men daarbij, dat de bezinkings-gesteenlen van groole

landstreken in hunne oorspronkelijke ligging belangrijk ge-

stoord zijn, dan is het vooralsnog niet mogelijk, de betrekking

van de plutonische lol de neplunische gesteenten van het dis-

trict te bepalen. Desniettemin ondersteunen de feiten, die ik

zelf heb waargenomen, de hypothese, dal de laatste vulkanische

uitbarsting van latere dagteekening is, dan alle, behalve de

meer moderne afzettingen van schiefers, klei, rolsteenen enz.

of met andere woorden , dal zij — ofschoon door een ruim lijd-

perk onderling gescheiden — onmiddellijk voorafging aan de

droogligging door opheffing van Noordelijk Borneo, hoewel

wellicht slechts cene algemcene rijzing van den bodem bege-

leidende.

De sporen dier eruptie vindt men in de aanwezigheid van
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warme bronnen, waarvan er minstens twee voorkomen op hoog-

ten van trapp- en basalt-gesteenten : de landstreek is op vele

plaatsen als bezaaid met basaltblokken , basallzuilen en veld-

spaath-porphyr, en de tusschenliggende laaglanden worden om-

zoomd door dijken van porphyr, hoornblende- en kwarts-gesleen-

ten. Waar de plutonische gesteenten voorkomen, zijn de lagen

der neptunische belangrijk gestoord, dikwijls onder een grooten

hoek hellende, en vaak als geplooid, en hier en daar zijn de

zandgesleenten en schiefersg emetamorphoseerd , terwijl nu en

dan massas van een vulkanisch conglomeraat (?) waargeno-

men zijn. (A. H. Everett.)



VOORDRACHT
TER GELEGENHEID DER

ALGEMEENE VERGADERING OP 3 MAART,

GEHOUDEN DOOR

I>r. II riUIIMt

Het zou, Mijne Hoorders! onvergeeflijk zijn, hier heden avond

het woord te voeren, en niet tevens een man te herdenken, die

niet alleen genoemd wordt onder de stichters onzer Vereeni-

ging, maar ook haar tot een hoogen bloei heeft verheven. Ik

bedoel den nu onlangs overleden Dr. P. Bleeker. Het tijdschrift

onzer vereenigmg getuigt van zijn ijver voor de wetenschap.

Zijn werk over de Visschen van den Archipel is de grondslag

van zijn roem , en rechtvaardigt dien tevens. Het zou ons te

ver voeren al zijne werken (e noemen. Aan waardeering heeft

het Bleeker niet ontbroken. Gezwegen van de talrijke ridder-

orden, die hem sierden, deel ik slechts mede, dat hij onder den

naam Peter Ritter von Bleeker in den Oostenrijkschen adel

was verheven. Maar hooger dan dat kinderspeelgoed is de hulde

te stellen der beide grootste faculteiten van Nederland, die hem

honoris causae lot docler promoveerden, de eene in de Genees-

kunde, de andere in de Wis- en Natuurkunde, terwijl hij onder

den naam Rombertus medelid was der K. K. Leopoldinische

Academie. Eere zij zijne nagedachtenis

!

Wanneer ik een paar bladzijden ga opslaan uit de geschiedenis
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der Scheikunde, dan mag het hijna overbodig heelen, uwe be-

langstelling in te roepen voor het onderwerp zelve.

Immers, evengoed als de geschiedenis van landen en volken, —

evengoed als die der schilder- en andere kunsten enz. belang-

stelling wekt, cvenzoo hebben de wetenschappen hare dagen

van opkomst en van bloei, hare tijdperken van stilstand en

verval, wier aaneenschakeling eene geschiedenis vormt.

En dat de scheikunde in zich zelve belangwekkend geuoeg

is, wordt door het reusachtig aandeel, dat zij in de nijverheid

heeft en in onze huishouding, genoegzaam bewezen. Neem b. v.

alleen de wijzen , om vuur en licht te krijgen, en stel u voor

de walmende vetkaarsen onzer vaderen met hunne snuiters,

naast onze gasvlammen en kaarsen met gevlochten pitten;

hunne hooge schouwen en haardvuren naast onze verwar-

mingstoestellen ; de ingerakelde kolen en de zwavelstokken on-

zer grootmoeders naast, onze vuurmakcrs en lucifers ; Avelk een

verschil ! en dat alles is de vrucht van betere, scheikundige kennis.

Toch mag die wetenschap niet bogen op een langen stam-

boom of aristokralische afkomst. Terwijl de sterrekunde Plo-

lemaeus onder hare beoefenaars lelt, en het spoor harer geschie-

denis zich verliest in den nacht der eeuwen; terwijl Aristoteles

genoemd wordt als de vader der Natuurlijke Historie, is de

scheikunde —als wetenschap van gister— van de vorige eeuw.

De ouders dezer wetenschap waren al even weinig van goede

reputatie : de gouddorst deed de alchemie geboren worden, zoe-

kende naar den steen der wijzen, en het verlangen naar eeuwige

jeugd deed zoeken naar het levenselixer, dat, niettegenstaande

de menschlievende pogingen van Holloway, Liebig, Popp en

zoovele anderen, nog maar niet is gevonden. Al die middelen

zijn levenselixers voor fabriekantcn , verkoopers, en couranlen-

uitgevers, maar minder voor de patiënten. Kan men hen, die,

spccnlcercnde op de onkunde en de lichtgeloovigheid van het

publiek , allerlei levenselixers aan den man trachten te brengen,

niet genoeg brandmerken, men heeft over de alchemisten vaak

wat te eenzijdig den staf gebroken. Onder hen waren onge-
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twijfeld vele bedriegers, maar vooral niet minder dweepers.

Toen Becker in de 17
e eeuw ijzer verkreeg, door droge klei niet

<>lie Ie gloeien, kon de verklaring ii> die dagen niet anders lui-

den dan dat de klei in ijzer was veranderd, wan! het begrip

van grondstoffen, die onvernietigbaar zijn, die zich onderling

vereenigen, en zoo alles vormen, wat wij stoffelijks waarnemen,

was nog niel uitgesproken. Wij weten nu wel beter. De roode

veel ijzeroxyd houdende klei van Batavia's omstreken zou voor

Becker een kostbaar materiaal zijn, terwijl daarentegen al zijne

pogingen met de wille poreelein-klei of met pijpaarde zonden

mislukken. Wanneer ik in deze oplossing van linzout een

stuk zink bang, verdwijnt daarbij zink, terwijl tin in fraaie

kristallen te voorschijn komt. Bij de gebrekkige kennis der

16e eeuw zon de meening niet ongerijmd zijn. dal bel zink in

tin veranderd ware, terwijl wij, door betere kennis geleid,

besluiten dal, wanneer de vloeistof geen tin bevatte, al

mijne pogingen, om bel er uit te krijgen, te vergeefs zouden

zijn. Verder meende de alchemist lood in zilver en zilver in

goud te kunnen veranderen. De gemeenschappelijke oorzaak

dezer dwalingen is eene andere, dan die der straks genoemde,

en u vertoonde. Wanneer wij de drie grondstoffen Tin, Chloor

en Zink niet elkander in aanraking brengen, zal bel chloor zich

met het zink vereenigen , is er geen zink, dan met het tin.

Terwijl wij dus aanvankelijk in het linzout tin met chloor

vereenigd hebben , krijgen wij na toevoeging van het zink eene

vereeniging van dit laatste met chloor en tin in afgezonderden

staal, of (Tin -+- Chlor) -f- Zink = Tin -t- (Chloor en Zink)

Hier evenwel is het anders. Bijna alle looderlsen bevatten

eenig zilver en vele zilverertsen eenig goud. Dit zilver gaat

in hel lood over. Verhil men zulk lood, dan gaal dil lood

eerst in eene grijze, daarna in eene geelroode, vasle stof over,

terwijl het vveinigje zilver die verandering niet ondergaat.

In het oog van den alchemist was eenig lood in zilver veran-

derd. Dat het zoo weinig was in vergelijking van het gebruikte

lood lag aan bet gebrekkige zijner kunst, maar hij rekende er
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stellig op, dal hij, door eenige betere handgrepen, er wel in slagen

zou. ;il liet lood in zilver te veranderen. Evenzoo waren, zelfs

nog in hei begin dezer eeuw, de hulpmiddelen, om goud van

zilver te scheiden, zoo onvolkomen, dat, toen voor een dertigtal

jaren hel oude zilver in Nederland werd ingetrokken, de kosten

der hermunting grootendeels gevonden werden uil de winst

aan goud, die men verkreeg door de toepassing eener helere

scheidingsmethode op het oude geld.

Wat wonder dus dat de alchemist meende , onedele metalen

in goud Ie kunnen veranderen. Ik meen, dal deze voorheelden

toereikend zijn, om u te overtuigen, dal de alchemist zeer wel

ter goeder trouw kon zijn , en dat eene verkeerde waardeering

der' feiten hem tol zijne dwaling voeren moest. Eu wal hunne

geheimzinnigheid betrof, ook daarvoor zijn gegronde redenen

aan te voeren : helere dan die van de kwakzalvers onzer

dagen. Bij de laatsten een toeleg op uwe onkunde en uwe

beurs: hij de eersten vrees voor die onkunde en eene vaak

maar al Ie gegronde verwachting om als duivelskunstenaar te

worden gebraden in naam van God en Godsdienst.

Want wat anders moest in de middeleeuwen het lol zijn van

den man, die zich met scheikundige proeven bezighield ! Wan-

neer in onze beschaafde 19* eeuw het spiritisme kan bloeien,

wanneer de Davenport's e. t. q. een beschaafd publiek, waaron-

der beroemde schrijvers en bekende Godgeleerden, doen gelooven

aan eene bovennatuurlijke macht die zij bezitten, wat moest

dan het volk, het plebs, opgestookt door domme geestelijken

wel doen in de middeleeuwen?

Maar nog in andere opzichten heeft de alchemie hare ver-

diensten. Terwijl hare beoefenaars zochten, wat niet te vinden

was, vonden zij vaak het niet gezochte. Zonder hun rusteloos

streven zou onze scheikundige kennis op een veel lageren trap

staan, dan thans het geval is. Hel is wel gemakkelijk , maar

loch ook zeer hekrompen, voor ons, die slaan op de schouders

van het vorige geslacht, minachtend neer te zien op lieden, die

ter nauwernood eenig begrip hadden van gassoorten, aan wie
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de samenstelling der lucht onbekend was , evenals die van het

water, en die meenden, dat de lichamen hij verbranding lichter

werden: — allemaal zaken, die wij nu gemakkelijk aantoonen.

Wanneer ik dit marmer met azijn of zoutzuur overgiet, ont-

wijkt er onder opschuimen een gas, dal lakmoes rood kleurt,

kalkwater troebel maakt, en eene vlam uitdooft: het is zoo

zwaar, dal ik het gemakkelijk, even als eene vloeistof, van het

eene glas in het andere schenk: zie! eene vlam die eerst in dit

glas werd uitgedoofd, blijft nu rustig voortbranden , maar

wordt in dit andere glas uilgebluscht. Het gas is koolzuur

de «vaste lucht" van van Helmont. Door een galvanischen

stroom ontleed ik hier water en vang in twee buizen hel

opstijgende gas op. Het eene gas brandt met eene nauw zicht-

bare vlam: het is de waterslof. Hel andere, in maat maai-

de helft van het eerste, onderhoudt niet alleen de verbran-

ding, maar wanneer ik deze slechts glimmende houtspaan

er in dompel, gaat die op nieuw met een schitterend licht

branden. Dit gas is de zuurstof, de zuurmaker. Waarom

hel dien naam draagt blijkt uil deze proef: Breng ik in deze

flesch mei zuurstof een stukje glimmende houtskool dan staal

hel plotseling geheel in gloed. Giet ik nu lakmoesvochl in

de flesch , dan wordt de kleurstof rood , en voeg ik er kalk-

water bij, dan wordt de inhoud wel weder blauw, maar Iege-

lijk troebel. Door kool in zuurstof te verbranden krijg ik dus

de vaste lucht van van Helmont: hel ons uit mineraalwater,

bier en champagne bekende koolzuur. Verbrand ik zwavel

in deze flesch met zuurstof, waarin nog eenig water is, dan

krijg ik eveneens eene zure vloeistof. Dewijl dezelfde slof bij

verbranding van zwavel aan de lucht ontslaat, moet daarin

zuurstof zijn, maar omdat de verbranding minder hevig is, moet

er tegelijk iels in de lucht zijn dal de verbranding matigt.

Hoeveel zuurstof er in de lucht is, kan ik beter dan door ver-

branding te welen komen, door in eene afgesloten ruimte lichamen

te brengen, die de zuurstof langzaam maar zeker opslurpen.

Phosphorus kan daarvoor dienen, maar liever nemen wij een
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mengsel van pyrogalluszuur met potasch. Giet ik in deze le-

dige d. i. met lacht gevulde buis, van 150 c.c. inhoud, lOc.c.

kwik, 10 c.c. dezer oplossing van pyrogalluszuur en 5 cc.

potaschloog, dan blijven er nog 125 c.c. lucht over. Sluit

ik nu de buis even met den vinger en plaats haar met de

opening in dezen kwikbak, dan zien wij langzaam het kwik in

de huis stijgen. Na eenigen lijd houdt dit op, en drukken wij

de buis zoover naar beneden, dat het kwik binnen gelijk slaat

met de oppervlakte in den bak, dan zijn er nog 100 c.c. over.

Het % der lucht is dus zuurstof.

Dat de lichamen bij verbranding zwaarder worden, is even-

eens gemakkelijk aan te toonen.

Ik hang deze magneet aan den éénen arm der balans, breng

er fijn ijzervijlsel aan en herstel het evenwicht. Sleek ik nu

het ijzervijlsel aan, dan slaat de arm, waaraan de magneet hangt,

duidelijk door.

Ziet, dit alles schijnt nu zeer eenvoudig, maar geeft ons geen

recht, laag neer te zien op de alchemisten, die hel niet wis-

ten. Ook in onze kennis zijn gapingen genoeg. Of, zal een

volgend geslacht wellicht reeds, recht hebben laag neer te zien

op onze pogingen om kinasoorlen Ie kweeken met een hooger

chininegehalle, wanneer zij er in mochten slagen, chinine uil

goedkoope sloffen kunstmatig te vervaardigen? Ik hoop u

overtuigd Ie hebben, dat de alchemisten, niettegenstaande hunne

dwalingen, eerlijke, wetenschappelijke lieden konden zijn : dal

velen dal werkelijk waren, en dal de minachting, die gewoon-

lijk hun deel is, voortspruit uit onkunde.

Eindelijk evenwel brak de dag aan, waarop een helderder

licht zou gaan schijnen over scheikundige verschijnselen, loen

Priestley de zuurslof onldckle en Lavoisier, bij zijne studiën

over eene helere straatverlichting, hel wezen der verbranding

onldekkende, de grondslagen vestigde der bedendaagsche welen-

schap, en ook in anderen dan malerieelen zin de verlichting

bevorderde. In de dagen van die twee mannen meende men

,

dal er in elk brandbaar lichaam eene slof aanwezig was, phlo-
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giston geheeten. Verl>ranilile dat liehiam dan ging hel phlo-

giston weg: zuivere kool, alcohol, petroleum en veile oliën

bestonden geheel of nagenoeg geheel uil phlogisloii. Werd

een nielaaloxyde door kool gereduceerd tot metaal, dan nam

het »gedephlogisliceerde metaal" het phlogiston uit de kool op.

Aan Lavoisier komt de eer loe deze voorstelling den genade-

slag te hebben gegeven.

De voorstanders van de phlogistontheorie bedachten niet dal,

bij de verbranding onzer gewone brandstoffen, hel groolsle ge-

deelte in gassen en dampen overgaat en zij sleehls de asch — hel

onverbrandbare— overhielden.

In Lavoisier en Prieslley zien wij sprekende voorbeelden,

hoe sproot de afstand is lusschen den ontdekker van een feil, en

hem, die het feit verklaart en vruchtbaar maakt. Priestley,

de ontdekker van de zuurstof, en door eenc zonderlinge anomalie

de meest verklaarde aanhanger der phlogistontheorie, die door

zijne ontdekking vergelen zou worden: Lavoisier die, na die

ontdekking, eene onged wongene verklaring van de verbran-

ding geeft, de schepper eener nieuwe theorie; Prieslley, die

vrij en geëerd stierf aan de oevers van de Susquehannah, en

Lavoisier, die in de woelingen der revolutie het leven laat on-

der de guillotine; Prieslley de ontdekker, eigenzinnig en be-

krompen, vasthoudende aan verouderde ideëen, Lavoisier de

onbevooroordeelde onderzoeker, de vader der Scheikunde ; Priest-

ley is thans bijna vergelen, terwijl de naam van Lavoisier leeft

onder alle beschaafde volken ! Hel begrip van grondstof, zooals

wij dat opvatten, kreeg eerst door zijne onderzoekingen leven.

De weg door Lavoisier ingeslagen werd door zijne lijdgc-

nooten met succes gevolgd. Reeds vroeger hadden Wcnzelen

Richter aangetoond, dal de stoffen, die men zouten noemt, sa-

mengesteld zijn uit eene zure stof en eene andere die in eigen-

schappen zeer daarvan verschilt, en die men base noemt.

Deze twee moeten in bepaalde verhoudingen vereen igd wor-

den. Kalk b. v. is zulk eene base, even als magnesia, terwijl

cilroenzuur, azijn en koolzuur, zoodanige zuren zijn. Krijt
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h. v. is kalk met koolzuur, maar Ier verkrijging er van moet

men nauwkeurig 56 gram kalk met 44 gram koolzuur veree-

nigen. Neemt men meer koolzuur, dan neemt dit meerdere

volstrekt geen deel aan de vorming van het krijt, neemt men

minder, dan gaat een deel der kalk niet in krijt over. Wat

nu voor het krijt waar is, vond men ook bevestigd voor een

•zoo groot aantal andere lichamen, dat men besliste tot de alge-

meenheid er van. Kortom men vond, dat het woord van den

Oud-Teslamentischen dichter: «Hij heeft het alles afgepast

naar maat en getal" meer is dan een dichterlijk idéé— het is

letterlijk waar. Dalton breidde het gevondene nog uit en zie-

hier, vrij weergegeven, wat hij vond. Het onzichtbare reuke-

looze gas (geen rook van smeulende stoven) dat sommigen

uwer in de kerken van het moederland hoofdpijn bezorgde,

bestaat, even als het koolzuur uit kool en zuurstof maar in

andere verhoudingen.

Koolzuur bevat op 5 gr. Kool 8 gr. Zuurstof.

Kooloxijde » » 5 » » 4 » »

Koper vormt met zuurstof twee verbindingen, eene roode en

eene zwarte.

Ue eerste : Koperoxijdul bevat op 4 gr. Koper Va g»'- Zuurstof.

De tweede : Koperoxijde » » 4 » » 1 » »

Kwik en Jodium vormen twee verbindingen, eene gele en

eene roode.

Kwik iodutir bevat op 2 gr. Kwik IV4 gr. Jodium.

Kwik iodide » » 2 » » 2V2 » "

Nu zijn verbindingen van Kool met Zuurstof, van Koper met

Zuurstof, of van Kwik met Jodium , afwijkende van genoemde

verhoudingen, nog niet verkregen: dat wil zeggen, de scheikun-

digen meenen : zij zijn niet te verkrijgen. Kortom, terwijl som-

mige grondstoffen zich slechts in ééne verhouding vereenigen,

doen anderen dit in 2, 5 zelfs in vijf verhoudingen, maar dan

altijd zóó, dat wanneer b. v. één gram eener slof zich met

5,01 gr. eener andere vereenigt, wel de mogelijkheid beslaat om

verbindingen te maken van l gram met 6,02 of 9,05 gr. maar
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verbindingen van 1 op 8 of 1 op 8,05 dan niel bekend zijn,

en onder scheikundigen als onbestaanbaar worden beschouwd*

En dal ongeloof is geen vrucht van vooropgestelde ideeën,

maar van de ervaring. Dalton verklaarde dit feil door zijne

theorie. Volgens hem is de deelbaarheid der slof begrensd en

zon men, wanneer onze zintuigen zelve geene beletselen op-

leverden, bij voortgezette verdeeling eindelijk stuiten op volstrekt

ondeelbare deeltjes, atomen genaamd. Alle Jod-alomen zijneven

groot en even zwaar: alle kwikalomen eveneens. Een Joda-

looni beeft evenwel een ander gewicht dan een kwikaloom

en wanneer nu 2 gram kwik zich vereenigen met 2,5 en

ook met 1,25 gr. Jodinm dan hebben wij, volgens die voorstel-

ling, in bet eene geval eene vereeniging van één kwikatoom met

twee Jodalomen, en in het andere geval van elk slechts één.

Mathematisch bewezen is dit nog immer niel, maar zeer zeker, is

bel voor onbevooroordeelden meer dan waarschijnlijk, en de

wiskunde, die dwingeland onder bare zusiers, beefl zich lol

beden onbevoegd geachl lol eene andere verklaring. Wij mo-

gen nu respeclivelijk in elk dier kwikverbindingen — in 4,5

gram kwikjodide en 5.25 gram kwikjoduur — in de eersle 10

kwikatomen en 20 jodalomen, of zelfs 10 miljoen en twintig

millioen, en in de laalsle 10 kwikalomen en tien jodalamen of

wel 10 millioen en 10 millioen van elk hebben ; is de voorstelling

juist, dan verhoudt bet gewicht van een kwikatoom tot een Joda-

toom zich als 8 : 5. Die verhoudingen noemen de scheikun-

digen de atoomgewichlen (lees; atoom-gewichtsverhoudingen.)

Zietdaar, mijne Hoorders! een en ander van de grondslagen

der Scheikundige Weienschap. Dat ik geen ongelijk had die

wetenschap van gisteren te noemen , moge daaruit blijken, dal

in geen enkel leerboek voor scheikunde eene definitie van »ecn

lichaam" is te vinden. Terwijl de Wiskundige toch alleen let

op de ruimte, de natuurkundige op hel al of niel aanwezig

zijn van stof, vraagt de scheikundige bovendien naar de homo-

geniteit dier slof en tracht hij de kenmerken dier homogeni-

teit steeds scherper te begrenzen.
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Wat ik u mededeelde is nog geen eeuw oud; toch behoort

het voor ons tot den grijzen voortijd. Stilzwijgend ga ik die

baanbrekers voorbij , die ons gezichtsveld meer of minder ver-

ruimd hebben om ten slotte nog een blik te slaan op het

streven der hedendaagsche scheikundigen.

Niet langer als op het einde der voorgaande eeuw zijn het

bijna uitsluitend onbewerktuigde stoffen, die den arbeid der

scheikundigen in beslag nemen. In de eerste helft onzer eeuw

meende men nog, dat er een zeer groot verschil bestond lus-

scken de wetten der onbewerktuigde en die der bewerktuigde

scheikunde. Daar komt in 1828 de duitsche scheikundige

Wöhler, en toont aan, dat eene stof, ureum geheeten,*die uit het

bloed van den mensch wordt afgescheiden, ook kan verkregen

worden uit anorganische stoffen. Met deze ontdekking was

de eerste mokerslag gedaan op den muur, die de organische

van de anorganische scheikunde scheidde; en met versnelde

kracht is die muur gaandeweg gesloopt. De "levenskracht"

is nog nimmer uit een kroes gesublimeerd: de damp er van

scheen al te subtiel; daarom hebben wij de levenskracht met

de katalyse maar ten grave gebracht: tegenwoordig erkennen

wij liever onze onkunde, dan den lieden woorden voor denkbeel-

den te geven.

Weldra vond men het middel om mostaardolie te krijgen

zonder van mostaardzaad gebruik te maken en moerasgas te

maken zonder van bewerktuigde sloffen — d. i. zonder van

» levenskracht"— gebruik te maken. De Hoogleeraar Hoffmann

leerde de bereiding kennen van eene geheele reeks stoffen, die

men organische basen noemt en die ook al, zoo men meende,

alleen onder den invloed dier kracht werden gevormd.

Op hel einde der eerste helft onzer eeuw was het materiaal

van organische lichamen, die uit onbewerktuigde sloffen kunnen

worden opgebouwd — dal is de eigenaardige zinrijke term —
zoo groot, dal de beschrijving er van door Berthelot een dik

boekdeel vult. Waar men b. v. in 1840 spreekt van het op-

bouwen van enkele stoffen als van op zich zelf slaande bewer-

42
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kingen, heeft ijverige studie de scheikundigen onzer dagen in

staat gesteld dien opbouw stelselmatig te behandelen, en de che-

mist onzer dagen spreekt van het vervangen van een clement

door een ander in een molecuul als b. v. de timmerman van

het vervangen van een grenen balk door een eiken, in een

gebouw.

Het is er evenwel verre van af, dat wij in staat zouden zijn

een willekeurig scheikundig lichaam uit zijne elementen op te

bouwen ; want om dit te kunnen doen is eene nauwkeurige

kennis van den aard, van de constitutie van het te verkrijgen

lichaam in de eerste plaats noodzakelijk en vaak ontbreekt

hieraan maar al te veel.

Men meende verder in het begin dezer eeuw dat elk element,

dat in eene verbinding voorkwam door zijne eigenschappen

als het ware het karakter der verbinding bepaalde, daarop als

ware het den stempel zijner individualiteit drukte. Tot zekere,

hoogte is dit waar, maar er zijn ook verschijnselen die dit, als

het ware geheel weerspreken. Zoo meende men, dat het Chloor

dat in vereeniging met waterstof en ook met waterstof en

zuurstof sterke zuren vormt aan alle verbindingen, waarin het

voorkomt het karakter van een zuur of zout moest mededeelen.

Het bekende Chloroform dat 88% Chloor bevat is daar, om het

tegendeel te bewijzen. Evenzoo kan de aanwezigheid van IJzer

in de ferro-cyanverbindingen niet worden aangetoond op de

voor andere ijzerverbindingen afdoende wijze, wijl het een be-

standdeel van het zuur uitmaakt en niet als base voorkomt.

Door de waardeering van zulke feiten zijn de verwantschaps-

tabellen of wel de spanningsreeksen voor goed opgeruimd.

Maar wanneer de eigenschappen van een lichaam niet alléén

bepaald worden door den aard en de hoeveelheid zijner besland-

deelen alleen, waardoor dan nog meer P Waardoor anders dan

door de plaats, die deze ten opzichte van elkander innemen?

Terwijl 3
/4 van de waterslof van een gegeven hoeveelheid azijn-

zuur door Chloor kan worden verjaagd, biedt het overige V*

hardnekkig weerstand, maar wordt daarentegen gemakkelijk door
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metalen verjaagd, die op hunne beurt werkeloos blijven tegen-

over de overige 3
/4 .

In het azijnzuur moeten dus noodwendig 3
/4 der waterstof

op andere wijze voorkomen, dan het overige V4 , of om in Dal-

ton's theorie te spreken: drie waterstof atomen in een azijn-

zuur molecuul zijn anders gebonden dan het vierde. Hoewel

dus geen sterfelijk oog ooit moleculen aanschouwde of zal aan-

schouwen , worden onze beschouwingen over het beslaan en de

structuur der moleculen gewettigd , want zij wortelen in de

ervaring.

De theorie aangaande de structuur der moleculen heeft een

liarer schitterendste zegepralen behaald in de ontdekking van

de bereiding van alizarine— de roode kleurstof der meekrap —
uit anthraceen. De belangrijkheid dezer ontdekking is voor

de scheikundigen niet zooals voor de nijverheid gelegen in de

ontdekking zelve, maar in de wijze, waarop zij plaats had. Zij

is namelijk geen gevolg van het toeval, van een gelukkigen

greep, maar de nieuwere scheikundige beschouwingen leverden

de uitgangspunten voor de leiding der proeven. Het zou ons

evenwel te ver voeren deze hier na te gaan. Voor heden ein-

digen wij, u dank zeggende voor uwe welwillende aandacht

,

Dr. Cretier.



i
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VAN
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over
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VAN HET

HEELAL.
(NAAR 'x DUITSCH VAN Dn. A. B. MEIJER)

DOOR

Br. € L VAN DER BURG.

Voordracht
,
gehouden in de Vergadering op den 20<len Juni

1878 van de Koninklijke Natuurkundige

Vereeniging in I. I.

M, IL

»Ik heb 'n muis gekend , die in 'n Edammer kaas woonde.

»Ik kon dat beestje maar niet uit het kopje praten, dat het

«heele kaasmagazijn was opgericht, om hem te voorzien van 'n

• behoorlijk verblijf."— Gij herinnert u zeker, dat Multaluli dit

schreef aan Fancy in een zijner minnebrieven. x

)

't Idee , dat daaraan ten grondslag ligt, is niet nieuw en dik-

wijls behandeld o. a. door Th. Parker (f 1860). Hij deed

het op een wijze, die Dr. A. B. Meijer, direkleur van 't Ko-

ninkl. Zoölogisch Museum te Dresden aanleiding gaf om in 't

Duitsch te bewerken, wat in 't Engelsen was geschreven en

1) Multatuli : Minnebrieven zesde druk. pag. 31»
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die bewerking lot een lezing te bestemmen in een der bijeen-

komsten van de »Naturforsche)'-Versartmilung", die ten vorige

jare te Munchen werd gehouden. Het opstel werd gedrukt,

maar alleen in een kleinen kring verspreid, — Dr. Meijer zond

mij een exemplaar en het scheen mij geen onvruchtbare arbeid

ook een Nederlaudsche bewerking er van te geven.

Wellicht herinneren enkelen uwer zich, hoe ik in eene te

dezer plaatse gehouden verhandeling «Over de ademhaling en

hare gevolgen" te velde ben getrokken legen teleologische be-

schouwingen *) (en 't is opmerkelijk, dat de eenige plaats , die

mij in dien geest ontsnapte 2
) , door latere onderzoekingen ge-

blekeu is een onwaarheid te bevatten ?) .). Welnu! Ook hier

vindt de teleologie haar bijzondere kritiek, evenzeer als som-

mige natuurphilosophische stelsels, die, al is het maar mei

een woord , worden behandeld.

Of ik mij vergiste toen ik meende, dat de vorm, die geko-

zen was om zulke ernstige onderwerpen Ie bespreken , een

aangename genoemd kon worden— moet ik overlaten aan de

beoordeeling mijner hoorders , wier welwillende aaudacht ik voor

eenige oogenblikken vraag.

,

Voor een groot aantal eeuwen, toen de levende wezens, die

de geleerden nu straaldieren , weekdieren, gewervelde dieren

(Radiala, Mollusca, Vertebrata) enz. noemen, nog niet beston-

den, werd in September van het jaar één millioen zeshonderd

en zeventien vóór onze tijdrekening in een kleinen hoek van

een schaduwrijk dal eene groote wetenschappelijke bijeenkomst

gehouden door hommels 4
). Ik weet niet hoe die plaats thaus

heet, maar in dien tijd, droeg zij den naam Hommelonia en

had een groote vermaardheid. Ik geloof niet, dat het de eerste

bijeenkomst van hommels was, evenmin als de laatste; zonder
1

1) Nat. Tïjdschr. Deel XXXIII pag. 452.

2) ld. ld. pag. 475.

3) ld. Deel XXXIV pag. 115.

4) Bombus terrestris L.
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twijfel zijn er vroeger vele gehouden en waarschijnlijk nog vele

gevolgd , want een zóó hooge vlucht als het verstand daar nam,

kan evenmin plotseling ontslaan, als op eens voor altijd ver-

dwijnen.

't Is wel mogelijk, dat zulke wetenschappelijke bijeenkom-

sten zich gedurende vele eeuwen langzamerhand hebben ont-

wikkeld, maar ongelukkigerwijze hebhen we geen andere be-

richten ontvangen dan alleen van de bedoelde in het jaar één

millioen zeshonderd en zeventien vóór Christus geboorte. Nie-

mand heeft ons van anderen verteld. Horatius zegt

:

•Vóór Agamemnon leefden vele helden,

»maar onbeweend en onbekend verzonken ze allen

»in 't duistre schimmenrijk, omdat geen dichter

«hun roem verheerlijkte in gewijde zangen" 1
).

Het is nog al moeilijk uiltemaken, welke verwantschap de

laai der hommels, zooals ze op die vergadering gesproken werd,

met andere talen heeft, maar ik geloof, dal ze eenige over-

eenkomst had met de Kaukasische en wel met de beide takken

dier hoofdtaai, den Semitischen en den Indo-Germaanschen; ja

er zijn zelfs geleerden, die ontdekten of ten minste zich ver-

beeldden ontdekt te hebben, dat de taal der hommels een groote

overeenkomst had met die , waarvan philosophen en professoren

in dezen lijd gebruik maken— maar ik voor mij moet eerlijk

bekennen, dat ik den hommelstijl nog duidelijker vind.

De bijeenkomst ging zoowat denzelfden gang als de verga-

deringen van geleerden in onzen lijd ; zoo Husschen de vier- en

vijfhonderd leden woonden de algemeene vergadering bij, die

door een beroemden hommel werd gepresideerd. Er waren

sectiën voor de speciale wetenschappen : palaeonlologie , cn-

1) Vixcrc lor les ante Againeinnona

Mulli: sed omncs illacrymalibes

Urgcntur, ignotique, longa

Nocte, carent qiria vate sacro!

Carm. IV. Od. IX. 25—28.
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lomologie, zoölogie, physiologie
,
geologie, botanie , astronomie,

voor zuivere en toegepaste mathesis, en zelfs melaphysica werd

niet vergelen. Iedere sectie had natuurlijk haar president en

haar secretaris. Studeerden deze geleerden niet ijver, ze amu-

seerden zich niet minder. Er werden uitstapjes gemaakt naar

plaatsen, die wegens schoonheid of ligging beroemd waren, of

waar zeldzame verschijnselen in de organische of anorganische

natuur te bewonderen vielen. Rijke hommels, aristokraten en

zelfs hommelprinccsscn en koninginnen deden het congres de

eer aan persoonlijk te verschijnen of noodigden de natuuron-

derzoekers uit op uitermate fraaie bloemen zich neder te zetten,

dan wel den 'bijzonder delicieusen honig te slurpen, die reeds

als wintervoorraad was opgeslagen. Eens bezocht het geheele

congres het paleis van de hommelkoningin Bombacissima

CXLVII en bewonderden dat gebouw op een wijze, niet alsof

gedurende vele geslachten hare onderdanen het voor dit god-

delijke wezen hadden opgericht, maar alsof zij zelf het alleen

had gedaan. Zij decoreerde den president met de Orde van

den langen angel, eene eer, die vroeger nog nooit een geleer-

den hommel was ten deel gevallen. Bij de maaltijden werden

vaderlandslievende of wetenschappelijke liederen gezongen en

de hommels hadden evenveel pleizier bij hunne eenvoudige

spijzen , als laler de heroën van Homerus bij hunne ossen , of

moderne natuuronderzockers bij hun bier en wijn. Tot hunne

eer moet ik zeggen , dat nimmer een geleerde er toe kwam in

zijn stoel een middagslaapje te doen , en dat ook niemand onder-

steund moest worden , of zelfs onondersteunbaar onder tafel

terecht kwam; als het avond werd, zocht ieder zich een rust-

plaats uit óf op den bloesem van een pompoen (de meest geliefde

slaapplaats) of onder een blad, — óf waar hij maar terecht kon

komen.

Het spijt mij werkelijk hier nog bij te moeten voegen, dat

kleine rivaliteiten, jaloesie, afgunst en de neiging om zich

ontdekkingen van anderen onrechtvaardig toe te eigenen bij de

bezoekers van Hommolenia in het jaar één millioen zeshonderd
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en zeventien v. Chr. even zoo dikwijls voorkwamen , als later

onder de tweebeenige zoogdieren, die thans hun plaats innemen.

Op den laatsten en meest gewiehtigen dag van het congres

werd aangekondigd, dat de president, op speciaal verzoek, de

zitting zou sluiten met een rede van buitengewoon belang voor

elke wetenschap. Hij was de uitstekendste geleerde in de wereld

der hommels; oud en beroemd, zoowel om zijn oorspronkelijk

genie, als om zijn groote kennis. In hem zag men eeniger-

mate de belichaming van het weten, de incarnatie van alle

wetenschap; — zoowel de tegenwoordige als de toekomende. Bo-

vendien zou hij de prachtige decoratie dragen van de Orde van den

langen [angel — wat vroeger nog nooit in een wetenschapplijke

bijeenkomst was vertoond — en moest men hem toespreken met

den titel: «hommelhoogheid", een titel voor de hoogste aristo-

cratie, voor leden van de koninklijke familie. Men wachtte

op zijne redevoering met groot, maar fatsoenlijk ingehouden

ongeduld.

Op het bepaalde uur werden de sectie-zittingen gesloten en

ieder koos zich een plaats in 's presidenten nabijheid , begeerig

kennis optezuigen. Hem gehoord te hebhen, dat zou eenmaal

voor een onderscheiding gelden. Hij nam plaats op den top

van een wolkruidblad *), waar men hem naar toe geleidde,

terwijl de toehoorders beneden bromden en fluisterden en vleu-

gels en voelhoornen, bij wijze van toejuiching, bewogen; ja

er waren er, die zóóver gingen van hunne mondwerktuigen

in groote en enthousiaste bewondering te bewegen. Toen de

rust hersteld was, strekte de groote philosoof van het jaar

één millioen zeshonderd en zeventien vóór de geboorte van

Christus zijn sprieten uit en begon op deze wijze:

Zeer geachte toehoorders!

Het is de grootste eer in mijn geheele leven , — waarin ik al

met meer eer overladen ben dan ik verdien, — dat hel mij op

mijn ouden dag vergund is dit uitmuntend lichaam te mogen

1) Verbascum Thapso-hjchnitis.
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presideeren , en nog meer, dat ik de thans vereenigde secties

mag toespreken ; want wat heb ik het genoegen voor me te zien f

Ik zie voor mij bijeengekomen het talent, de geleerdheid, het

genie der geheele wereld! Hier zijn reizigers, die elke lach t-

streek hebben bezocht; geologen, die den samengestelden bouw

van den aardbodem onder onze voeten kennen tot op een diepte

van bijna één duim; astronomen, die vertrouwd zijn met den

geheelen hemel
; plantenkenners : zoölogen ; chemisten , die alles

weten tusschen hemel en aarde ; philologen , die den oorsprong en

de beteekenis, het vanwaar? het waarom? het waartoe? van

elk woord van onze wonderbare taal verstaan en (wat misschien

nog meer opmerkenswaardig is dan dit alles) onder ons zijn

metaphysici , die alle daadzaken van het bewuste en onbewuste,

dat den hommel bekend of onbekend is, hebben ontleed. Nog

nooit was er zulk een bijeenkomst ! — Oud en gedrukt door

het gewicht van mijn positie en door hare heilige verantwoor-

delijkheid, geeft uwe aanwezigheid hier mij een gevoel van

eerbied! Het kost mij moeite mijne eigene aandoeningen van

bewondering en hoogachting te verbergen (Groole sensatie). 31oet

ik verder gaan? Zal ik zwijgen ? — Maar waarvoor sta ik hier ?

Is het niet om te spreken ? Zeker ik zou liever toeluisleren,

maar, gij hebt het gewild, en dus ben ik gedwongen , het mij

minder aangename deel te nemen.

Welk onderwerp zal ik kiezen ?

Er is geen thema, dat voor zulk een vergadering niet pas-

send zou zijn, maar ik geloof er een te moeten kiezen, dat

zoo diep en veelomvattend is, dat het allen evenzeer aantrekt

en levens waardig is op zulk een ernstig oogenblik als dit be-

handeld te worden. Ik zal daarom de beschouwingen van een

HOMMEL OVER PLAN EN DOEL VAN HET HEELAL ten beste geveil.

Ik verdeel het heelal in twee deelen: de wereld der stol",

waarin organisatie en reflex de hoogste vormen der werkzaam-

heid zijn, en de wereld des geestes, waarin ook leven en ge-
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(lachten vóórkomen. In de eerste is er alleen tegenstelling

lusschen beweging en rust , wasdom en verval , vormen en

vergaan; in de andere lussclicn leven en dood, vooruitgangen

achteruitgang, waarheid en lengen,

I.

Ik verdeel de wereld der materie op de volgende wijze. Er

zijn vier primitieve sloffen of elementen waaruil alles is gemaakt:

aarde, water, licht en warmte. Deze kunnen wij mei onze

zintuigen, waarnemen. Eenigc hommels hebben inderdaad

het bestaan van een vijfde element vermoed , dal zij den naam

«lucht" geven. Maar ik geloof, dat het bestaan daarvan even-

min bewezen is, als de waarschijnlijkheid van dat beslaan kan

bewezen worden. Uit de natuur van den hommellijken gecsl

blijkt duidelijk, dat er maar vier oorspronkelijke en ondeelbare

sloffen hunnen bestaan. Ik zou mij daartoe slechts te wenden

hebben tot die vele uitstekende mclaphysici , die ik voor mij

zie. De quaestie zou daardoor in eens door de a priori-methode

zijn opgelost; maar ik sla een anderen weg in en wend mij

tot het gezonde verstand. Ik stel de vraag: heeft ooit iemand

uwer de lucht gezien, heeft hij ze ooit gehoord, heeft hij ze

gevoeld
,
geproefd of geroken ? Niemand ! Neen , niemand ! Het

bewijs door zinnelijke waarneming ontbreekt, en dat is toch

de eenige manier, waarop de hommel met de wereld der ma-

terie in kennis kan komen. Ik weet wel, dat men gevraagd

heeft: hoe kunt ge dan vliegen, zonder dat de lucht u draagt?

Ik antwoord : wij vliegen , omdat wij vleugels hebben ! (Er

wordt hard gelachen en ster/c geapplaudisecrd). Moge de lucht

zelve bewijzen, dat zij beslaat, dan zal ik haar erkennen —
anders niet! Want wind is geen lucht; dal is maar wind!

Maar, geachle toehoorders, deze elementen zijn zoo maar

niet zonder orde door elkaar gegooid ; men kan een zekere re-

gelde opeenvolging daarbij waarnemen; zoo is de aarde inden

grond de basis van alles, al is ze het grofst, het minst be-

langwekkend; zij is het, waarop alles rust. Ik geloof daarom,

dat zij hel oudste element is. Dan komt het water, een tra
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hoöger dan de aarde, want het is vloeibaar, beweeglijken kan

vele vormen aannemen. Ook is hel de groote voedster des le-

vens. In de derde plaats is het licht te noemen , en het hoogst

slaat de warmte. Deze sluit de schoone reeks. De aarde aan

het eene einde is zichtbaar, tastbaar, hoorbaar, voelbaar, is

te ruiken, is door elk zintuig waartenemen: de warmte aan

het andere einde is zoo teeder, dat men ze maar met één

zintuig herkennen kan (toestemming).

Uit deze vier elementen nu zijn alle dingen samengesteld —
rotsen, hoornen, de bloemen van de klaver, waaruit wij voe-

ding zuigen, en de bloemen van de pompoen, waarin wij dik-

wijls slapen, ja zelfs de trotsche en kostbare pracht der pa-

leizen, die wij bouwen, en de overheerlijke honig, dien wij

daarin als wintervoorraad opslaan. Zelfs de merkwaardige sa-

menstelling van ons lichaam — dit alles is alleen een combinatie

der vier elementen — en ik herhaal nog eens, uit de natuur

der dingen kan men bewijzen, dat er niet meer dan vier ele-

menten kunnen zijn. Er kunnen ook niet minder wezen (sensatie).

Voorzeker aan al deze dingen ligt een plan ten grondslag.

Maar zijn zij het eind, het doel van hel heelal? Niets minder

dan dat; de stoffelijke wereld beslaat niet voor zichzelven; zij is

slechts de basis waarop een andere wereld rust, zij bestaat

nog voor iels anders; zij is niet het doel zelf. Zij heeft geen

zinnen , ze heeft geen bewustzijn , nog minder zelfbewustzijn.

Stelt eens dat het heelal met die stoffelijke wereld ophield, dat

het alleen uit die vier elementen en hunne onderlinge verbin-

dingen bestond , en verbeeldt u eens , dat uit een andere, meer

volkomen wereld een hommel kwam , die evenzoo volmaakt was

als de leden dezer vergadering , — wat zou hij van zoo'n zuiver

stoffelijke wereld wel zeggen , waarin beweging , organisatie en

groei de hoogste vormen van werkzaamheid waren? — Ik denk,

dat hij zoo'n wereld met afschuw verlaten zou ! — (Zeker! Zeker!)

II.

Beschouwen wij nu de wereld des geesles: hier is gedachte,

bewustzijn en, in den hoogsten zin. zelfbewustzijn: hier is de
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geest, die voor- en achteruit ziet, die kent en zich zelven

kent, die zich bewust is van zijn eigen denkproces. De

hommel leeft, voelt, denkt en wil. Aan den eenen kant is hij

wel genoodzaakt met het stoffelijke der elementen, waaruil zijn

lichaam bestaat, in aanraking te komen, omdat hij door de

stof gevoed wordt; maar aan den anderen kant is hij een gees-

telijk wezen. Daar gebonden, hier vrij! — Is de hommel ma-

terie? Niels minder dan dat, hij is geest, — geest in zich zelf,

uit zich zelf, van zich zelf, voor zich zelf en door zich zelf -
r

Beslaat in deze wereld des geestes orde? Zoo oppervlakkig

beschouwd heeft het den schijn, dat die er niet is, omdat de

levensverschijnselen zoo verschillend zijn, omdat de wil zoo

uitelkaarloopend , zoo vrij is, omdat de vormen van het bestaande

zoo menigvuldig zijn. Zien we op de dieren, die lager staan

dan wij, die op elk blad rondkruipen, die in het licht en de

warmte van den dag fladderen of in het water zwemmen ! Een

klassificalie schijnt onmogelijk, want er schijnt geen orde te

heersenen. Maar als men de daadzaken langen tijd waarneemt,

dan meen ik, kan men een zeker grondbeginsel in die geheim-

zinnige wereld van leven en geest onderscheiden. Ik weet wel,

dat ik de eerste hommel ben , die zich aan zoo'n algemeene

beschouwing waagt. Vergeeft het mij , als ik mijne overtuiging

met een te groot zelfvertrouwen uitspreek, maar ik weet im-

mers, dat honderden uwer mijne dwalingen kunnen verbete-

ren,— als ik namelijk dwaal.

Ik heb namelijk de grondbeginselen van het heelal in alle

onderdeelen van de wereld des geestes bestudeerd en vind twee

groote klassen van levende wezens: de oorspronkelijke dieren

en de gelede dieren (Protozoa en Arliculala). 't Zou voor de

metaphysici gemakkelijk zijn het bewijs te leveren , dat er twee

klassen moeten zijn en dat er niet méér kunnen bestaan ; want-

daar uit de wetten van den geest blijkt, dat er vier elementen, —
niet meer en niet minder — , moeien zijn , zoo blijkt uit diezelfde

wetten, dat er maar twee klassen van levende wezens kunnen

zijn; maar het ligt niet in mijne bedoeling mij met dit ver-
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hevene en moeilijke probleem langer bezig te houden. Liever

zullen we die klassen zelve beschouwen.

1.) De oorspronkelijke dieren. Geachte hoorders! Dat zijn

kleine dieren , — de oorsprong van de wereld des geestes. Hier

is leven , maar och ! 't staat maar weinig hooger dan zuiver

plantaardige groei; men kan niet zeggen waar de plant op-

houdt en waar het dier begint; evenwel staat het hoogste dier

wezens oneindig veel hooger dan de hoogste plant niet alleen in

graad, maar ook in zijn; het heeft gevoel, heeft kracht om zich

te bewegen, in één woord het bezit geest. Dal is het onder-

scheid tusschen deze twee werelden.

Ik klassificeer de oorsponkelijke dieren in drie afdeelingen, de

gregarinen, de wortelpootigen en de afgietseldiertjes (Gregarinae

Rhizopoda en Infusoria). Ik weet wel, dat er geleerden zijn'

die een andere meening zijn toegedaan en een andere verdeeling

volgen. Ik aarzel eenigszins om hen , die zooveel knapper zijn

dan ik, deze verdeeling aantebevelen , maar toch houd ik het

er voor , dat zij ten slotte door alle wetenschappelijke hommels

der wereld zal worden aangenomen. Het is niet noodig, dat

ik hij de bijzonderheden van elk dezer afdeelingen stilsta, liever

stel ik u de vragen : Zijn die oorspronkelijke dieren het doel, het

einddoel van het heelal? Is de stoffelijke wereld voor henge-

schapen ï Of de geestelijke wereld ? Zeker niet ! Nemen wij bijv.

de gregarinen ; ze hebben geen bepaalde, afzonderlijke organen

;

elk deel kan de functiëen van een ander deel overnemen ; zij be-

zitten geen geslacht; ze vermenigvuldigen zich door deeling.

Wat moet een hommel wel van zoo'n soort van wezen zeggen,

wier werkzaamheid bij de voorplanting alleen bestaat om stuk-

ken van zich aftescheuren ? Ik spreek er niet verder van en ga

over lot de tweede groote afdeeling van de wereld des geestes.

2). De gelede dieren. Hier begint het ware leven van den

geest en hier kan men het verschil tusschen die twee werelden

hel duidelijkst waarnemen. Evenwel staan de laagste gelede

dieren maar zeer weinig hooger dan de hoogste oorspronkelijke

;

er is een dunne draad, die hen verbindt, niet een afgrond, die hen
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scheidt. De laagste groepen der gelede dieren ga ik stilzwijgend

voorbij en kom in eens tot de hoogste van allen : de hommels.

a). Beschouwen wij ons lichaam , en zien we hoe dat ge-

bouwd is: welk een bewonderenswaardige borstkas, gevormd

als een ton en hoe sterk ! Beschouwen wij de welving der

borst, van den rug; dat is het toppunt van mechanische kunst.

Hoe ondoordringbaar is ons pantser voor de vreesselijke wape-

nen onzer vijanden en dan hoe schoon is dat alles ! Kijkt eens

naar ons achlerstel : een koker van ringen , die allen op elkaar

passen. Hoe sterk is dat, en toch hoe beweeglijk! Bij de

lagere orde der gelede dieren is dat achterslel lang uitgerekt,

sleept over den grond, een misselijk gezicht! Bij ons is het

compact, in de kleinst mogelijke ruimte ineengedrongen ! — In 't

voorbijgaan , geachte toehoorders ! merk ik even op, dat de plaats,

die een levend wezen op den ladder der ontwikkeling inneemt

omgekeerd evenredig is aan de lengte van zijn achtersiel. Bij

ons is het tot een minimum gereduceerd ; dat sluit eenvoudig

in zich , dat wc het maximum van geeslesgroolheid bereikt

hebben! — Ziet deze poolen: drie aan eiken kant; hoe sterk

zijn ze; hoe wonderbaarlijk verdeeld in verschillende deelen,

die door de fraaiste geledingen aan elkaar verbonden zijn. Is

er op aarde een schooner schouwspel dan een goed geplaatste

hommelpoot? Neen, dat is er niet en dat is mijn oordeel,—

niet mijn vooroordeel. (Langduruj applaudissement.) Kijkt dan

eens naar onze sprieten , onze mondwerktuigen , onze oogen

met de facetten ; ziet die vleugels , waarmede wij vrijer vliegen,

dan het water vloeit; want terwijl dit zijn bepaalden loop op

elk blad heeft, reizen wij naar onzen wil. —Hoe sterk einde-

lijk is onze angel

!

De oorspronkelijke dieren hebben geen ledematen , maar elk

deel kan in de plaats treden van een ander. Wij hebben een

bepaalde, onveranderlijke gedaante, de resultante van kracht

en schoonheid. Wij hebben organen om te vangen en vaslle-

houdcn, om te loopen en Ie vliegen; wij kunnen er mede

in den grond graven, waarin wij onze verbazingwekkende
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woningen, de verhevensle scheppingen der architectuur, hou-

wen; van voren en van achteren hewapend, kunnen wij ons

met kaken en angel tegen onze vijanden verdedigen. Met welke

schoone organen der spijsverteering zijn wij voorzien, en met

welk een uitstekende chemische kuust veranderen wij de ruwe

planlensappen in den zoetsten honig! Zoo voeden wij ons

met de aetherische deelen der hloemen , die weder het transcen-

dentale deel der planten zijn. (Luide goedkeuring.)

De oorspronkelijk dieren hehhen geen geslachten , de hommel

heeft er drie: het mannelijke, het vrouwelijke en het onzijdige.

Wij hehhen de geslachls-categoriëen uitgeput! Deze drie zijn

gegrond op daadzaken ; een vierde kan men zich niet denken.

Hoe vruchtbaar zijn wij! En bovendien, hoe is alle ruwheid

hij onzen echtelijken arbeid verbannen! Daar komt maar niet

zoo een leelijk, klein hommeltje in de wereld, maar het

product onzer liefde is een klein, sierlijk, rond eitje; dat ont-

wikkelt zich op het juiste oogenblik tot de aanminnigste larve,

die ten slotte in den voltooiden en volkomen hommel verandert.

b). Hoe veel heerlijker is de geest des hommels! Welke

wonderbare geschiktheid tot gevoelen, tot overdenking, tot verbeel-

ding, lot ontleding en verbinding! Wij zijn de eenigen onder

de dieren, die besluiten van oorzaak tot gevolg en van gevolg tot

oorzaak. Ook onder ons komt wel bewustzijn voor, ik betwijfel

dat niet, al is het ook duister en zwak. Maar wij alleen hebben

het roemrijk monopolie van zelf bewustzijn. Alleen de hommel

kan zijn sprieten op zijn snuit leggen en zeggen: »Ik ben die

ik ben!! Ook de slijmige worm leeft, maar wij welen i\&\. wij

leven en zeggen: »Ik denk en daarom weet ik, dat ik besta."

O! 't Is een attribuut, waarop wij ons beroemen kunnen dat

den hommels alleen is voorbehouden ! Wij alleen bezitten het

welen , de wetenschap

!

Beschouwen wij de lagere dieren — ik wil ze niet schepselen

noemen, want dat omvat eene theorie, terwijl ik mij hier alleen

aan de vaststaande daadzaken der wetenschap houd. (Algemeene

goedkeuring.)
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De lagere dieren kennen geen metaphysika ; zij weten wel

wat, maar zij weten niet, dat zij weten. Op de groote heide

is er geen worm, geen wants, geen philosophische mijt, die

ooit over zijn denken nadenkt. Sprinkhanen kennen geen logica

;

het is een zinloos geweld, dat zij maken. Aan ons alleen be-

hoort de poëzie ; in de heerlijke gezangen van onze onsterfelijke

harden spiegelt zich de geheele natuur af en wordt nog schooner,

als ze tot het bewustzijn van den hommel doordringt !
— (Storm-

achtig applaudissement.) Maar er is nog een ander gebied van

het hooger staande bewustzijn, dat ook ons toebehoort, het is

tegelijk wetenschap en kunst! Ik bedoel de politiek. Onze so-

ciale toestanden zijn geen ruwe opeenhoopingen van levende

wezens, zooals de hoopen van rupsen; het zijn hooger geor-

ganiseerde, politieke staten. Hoe majestueus is de tegenwoor-

digheid onzer koningin , hoe oneindig is hare wijsheid !
— (Storm-

achtig , langdurig applaudissement.)

Welk een wondervolle geleerdheid hebben wij al verkregen!

Onze gedachte alleen is de werkelijke maat voor alles. Maar

waarom zou ik de wonderbare kracht van onze hooge superio-

riteit voor alle uiterlijke dingen bewijzen, daar ik het bewijs

er van voor mij zie in de beroemde personen, die elke be-

slaande, mogelijke of denkbare voortreffelijkheid vertegen-

woordigen ?

c.) Beschouwen wij nu de belrekkingen , die tusschen ons en

de wereld der slof aanwezig zijn. Deze schijnt alleen voor ons

nul te bestaan. Ik wil hier maar een enkele daadzaak vermel-

den, want daarnaar kunt gij over alle andere oordeelen, om-

dat zij een «experimenlum crucis" oplevert, omdat zij een leids-

vrouw is, die den weg aantoont, waarop de natuur wandelt.

Over de geheele aarde groeit de roode klaver in verbazende

hoeveelheid, in haar diepen kelk ligt de overheerlijke honig

verborgen, die nectar der wereld. Maar die kelk is zoo diep,

dat geen ander insekt den zoeten schat op haren bodem berei-

ken kan ; zelfs de gemeene honigbij , die in de geregelde reeks

der wezens het dichtst bij ons staat, moet haar voorbij gaan;
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zij kan er naar smachten, maar zij kan hem niet krijgen.

Onze slurf nu is zoo gebouwd , dat wij met gemak die exquisiele

voeding kunnen uitzuigen , die de natuur voor ons alleen heeft

klaargemaakt. {Toeslem mint/ en geklap.)

Nu, geachte toehoorders ! Het is duidelijk , dat wij de kroon der

schepping en van hel heelal zijn ; wij staan aan de spits der

wereld, alle dingen bestaan alleen voor ons ; ik zeg met bedaard

overleg en ook met opgewonden zekerheid : de hommel is het

doel van het heelal ! (Monsterachtig applaudissement).

Ja, mijne broeders! Het plan des heelals draagt den hommel

als doel in zich ; zonder hem , zou de wereld al even weinig

beleekenen, als een bloem, die geen honig bevat. Als ik de

lange rei van oorzaken en gevolgen overzie , die het heelal be-

heerschen — als ik dan het stoffelijk deel er van op zijde

zet en alleen let op het ten gronde liggende idee, — de be-

doeling, of het einddoel , — dan zie ik dat alle dingen op den hom-

mel wijzen, als op de volkomenheid van het eindige zijn. Bijna

had ik gezegd, van alle zijn. Hij alleen is de grondgedachte,

het einddoel; al het andere is maar voorlooper ; hij alleen draagt

de verontschuldiging van zijn beslaan in zich. Zijn bestaan is

de reden , waarom hij er is , alle andere wezens , zijn er alleen

om den hommel. Hunne verontschuldiging voor hun bestaan is

alleen deze, dat zij voor den hommel voorbereiden, dat zij den

hommel beschutten (eenige doen dat direct, andere langs om-

wegen); zelfs wanneer ze ook tot andere doeleinden schijnen

te dienen, is hun eigenlijk doel toch de hommel; voor hem is

de wereld der materie met hare vier elementen en hun me-

nigvuldige krachten, statische zoowel als dynamische, voor

hem hare zonderlinge samenstellingen, die de wereld der orga-

nisatie en der vegetatie opbouwen ; dat alles is slechts de stof-

felijk basis voor den hommel \

Ook voor hem alleen beslaat de wereld des geestes met hare

twee afdeelingcn van het bezielde leven, hare oorspronkelijke

en hare gelede dieren. Hier dienen de laagste klassen alleen

voor het doel, ondergeschikt, niet om zich zelf beslaande. De

13
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grootste inspanning van het heelal is het geweest , den hommel

voort te hrengen. Zoo is het van den beginne af geweest, zoo

is het nu, zoo zal het altijd zijn. Maar bedenkt eens hoevele

millioenen jaren verloopen zijn, eer het heelal zijn eigen idee

kon realiseeren en eer de hoogste mogelijkheid van den geest

een zekere daadzaak is geworden — een hommel

!

Welke een onderscheid bestaat er tusschen ons en de hoogste

afgietseldiertjes! 't Is bijna onbegrijpelijk, dat heiden in de-

zelfde wereld te huis behooren ! Hoeveel grooter nog is de

kloof tusschen ons en de anorganische slof, de oorspronkelijke

atomen der wereld? En toch, er is geen sprong van die atomen

tot ons , de opeenvolging der wezens werd nooit afgebroken

,

het almachtige werk is altijd gelijkmatig vooruitgegaan. Wel

schijnt er in den beginne nog geen regelmaat, geen doel in te

zijn ; er is niets dan een chaos van organisatie en verrotting , aan-

trekking en afstooling, groei en verval, leven en dood, voor-

en achteruitgang, maar eindelijk wordt het doel bereikt ; de idee

schemert door de meer stoffelijke daadzaken heen. Op zeke-

ren dag ging de zon onder over een wereld zonder zin, den

volgenden morgen rees zij op en zie, er waren hommels ! De

chaos van den vorigen nacht werd de kosmos van den eeuwi-

gen dag ! (Groole indruk , langdurige goedkeuring.)

Zal ik nu zeggen , de hommel werd geschapen ? — Neen

!

Dan zou ik een theorie volgen. Zal ik dan zeggen, dat hij

kwam als het resultaat van alle krachten , die tot op dat oogenblik

in het universum werkzaam waren ? Ook dat kan ik in een

bijeenkomst als deze niet beweren. De hommel is geest voor

zich , door zich en in zich ; hij beslaat dus in zijn eigen har-

monie; zijn bestaan is zijn wil; hij bestaat, omdat hij bestaan

wil. Misschien zou ik kunnen zeggen , dat alle dingen vóór

hem toch alleen een gevolg van hem waren, want bij een

wezen, dat zoo hoog staat als de hommel, kan het gevolg

de oorzaak voorafgaan en de niet bestaande hommel kan

uit zichzelf al het werkelijk bestaande scheppen. (Op nieuw

goedkeuring.)
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Dit , mijne vrienden ! is dus het doel der wereld — de hommel.

Dit is haar plan: voor hem voor te bereiden, voor hem te

zorgen, hem te ontwikkelen. Hier eindigt de werkzaamheid

van het heelal. Noch de stoffelijke, noch de geestelijke wereld

kan zich verder ontwikkelen. Verder dan de onze is geen voor-

uilgang mogelijk: boven ons geen soort van wezens, die naar

een ander plan gevormd zijn.

Maar , mijne hoorders ! ons veelzijdig bewustzijn is nog tot

iets anders instaat , dat ik nog niet heb genoemd en dat ik

het meest hoogacht; ik bedoel: de kracht der kritiek , de moge-

lijkheid om te prijzen en die om te berispen. Laten we die

hoogste macht van den hommel toepassen op het heelal zelf!

Dat is het geschikste voorwerp voor onze kritiek. Want 't zou

eenvoudig belachelijk worden als een gregarine het heelal zou

willen kritiseeren ; even zoo belachlijk zou het zijn van een

dartele kapel, een sprinkhaan, een krekel, of zelfs van een

groolen kever, maar voor ons ligt het universum in het niveau

van het hommellijk bewustzijn. Ik wil nu eens wat kritiek

uitoefenen over het heelal in zijn geheel en in enkele zijner

onderdeden.

Ik hoop, dat gij het niet te aanmatigend zult vinden, als

ik mij op dit oogenblik beschouw als de vertegenwoordiger

van het hommeldom. Ik heb daartoe iets vóór bij anderen.

Een booge, bijna nooit bereikte leeftijd werd mijn deel. Ik heb

vier zomers rondgevlogen en ik heb menigen win (er doorge-

droomd; het getal mijner jaren komt overeen met dat mijner

poolen en sprieten van ééne zijde: mijn oog is nog niet dof

en mijn natuurlijke kracht nog niet verzwakt. Dit geeft mij

eenig voordeel boven ons gcheele, kort levende geslacht.

Al mijn lijd heb ik aan de wetenschap gewijd; » des zomers

in bet veld, des winters in mijn kluis" dat is gedurende mijn

geheele leven mijn molto geweest. Ik heb verre reizen gedaan

en heb de geheele wereld gezien. Van deze plaats, waar mij-

ne voorouders woonden, maakte ik tochten naar oost en west

,

naar het zuiden en het noorden ; in elke richting reisde ik vier
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volle dagen en eindigde aan de grenzen der wereld; ik ben

op den lop van den hoogslen pijnboom l
) geweest, ja, ik ben

er zelfs overheen gevlogen en heb den hemel belast ; ik ben

dieper in de aarde gedrongen dan ooit vóór mij een bommel

deed, tot lienmalen mijne eigene lengte! —• nog krijg ik een

rilling als ik er aan denk, dat ik daar den grond van deze

rensaebtige wereld heb aangeraakt. lic beb, in wetenschappe-

lijk opzicht, in betrekking' gestaan met alle pbilosopben , die

nu op aarde leven, en beb alles bijeenvergaard, wat de lijd

ons beeft nagelaten van de groote denkers, die vóór ons leef-

den; mij is bet standpunt bekend, waarop bet hommelbewusl-

zijn in vervlogen tijden stond en waarop bel llians verkeert.

Als ooit een bommel kritiek mag uitoefenen, dan ben ik die

bommel; en als ik optreed als beoordeelaar van bet een of

ander, dan is dal van bet heelal zelf, want ik beb mijn leven

lang gestudeerd; als ik dan iets weel of weten kan, dan is bel

het geheel der dingen , de stoffelijke en de geestelijke wereld te

gelijk. Deze dus wil ik beoordeelen ! (Sensatie.)

Van het heelal in zijn geheel beschouwd, van het geheel

der dingen, als geheel beschouwd, zeg ik: het bevalt mij nog

al en ik schenk het gaarne mijne goedkeuring. Ik bewonder

zijn plan, ik versla de wijsheid er van, omdat zij mei de

onze verwant is. Het plan van het heelal is goed, het doel

voortreffelijk en door ons op den voorgrond gekomen. Het is

echter niet zóó groot en ook niet zóó verbazingwekkend, als

wij gewoonlijk hebben vermoed. Maar, geachte toehoorders!

als ik over de onderdeden begin te praten , dan moet ik ecnigs-

zins meer gereserveerd spreken. Ik kan niet alles goed vinden.

Vergun mij in eenige bijzonderbeden te treden.

Ik heb veel op met de natuur en de constitutie der hommels ;

zij is uitstekend, geheel en al kracht. Ik keur ze goed. Daar

is niets aan toe te voegen; ik kan geen fouten vinden. Maar

wel zijn er fouten in onze betrekkingen tot de stoifclijke wereld.

1) Abies pectinala
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1°. Het heeft veel ie lang geduurd, eer de wereld voorde

komst van ons geslacht was voorbereid. Waarom is dat niet

in eens , of in een korten lijd geschied , in plaats van met zoo'n

lastige vertraging
,
gedurende die lange perioden , welke door de

groote omwentelingen der geologie worden aangetoond ? — Zeker,

hier is ergens een fout begaan , en zij ligt in de pauze tusschen

de gedachte en de uitvoering.

On n'exécute pas toujours ce qu'on propose

El Ie chemin est long du projet a la chose.

Lag het misschien daaraan , dat de vorming der hommels de

krachten van hel heelal lot den hoogslen graad in spanning

hield en zoo aan kracht werd gewonnen, wat aan lijd verlo-

ren ging? Misschien is dat wel zoo — maar, zooals ik zeide,

hier is ergens een zwak punt, een fout. De hommel had al

twintig millioen jaren vroeger kunnen bestaan, dan hij nu

in het leven trad ; al die tijd is verloren gegaan

!

2°. Ik vind ook de verdeeling van de jaargetijden foutief,

üe zomer is te kort en de winter te lang en te koud. De

vorst komt de vroeg en Ie gauw. Dat voelen wij allen, niet

waar? Vooral als we ouder worden, als we op rijperen leef-

tijd komen, als we een hoogeren onderdom bereiken.

5°. De hoornen zijn Ie hoog. Ik meen vooral die soorten,

die de schoonste bloemen dragen , zooals de olmen , de popu-

lieren , de linden , de acazia's. Waarom moet een hommel zoo

hoog vliegen ter verkrijging van zijn dagelijksch brood ?

4°. De voorwaarden om te leven zijn te moeilijk. Waarom
vloeit niet hier of daar den geheeleu dag honig , of waarom valt

hij 's nachts niet neder als dauw ? Waarom moeten wij onze

huizen bouwen en waarom vinden we ze niet gebouwd?

Waarom moeten wij tegen onze vijanden een onvermijdelijken

en ongelijken krijg voeren met kaken en angels? Waarom
verorbert de vlieg 1), ongevoelig voor onzen steek, toch den

honig, dien wij opslaan, en vindt hij huisvesting in elke cel,

die wij bouwen '(. Waarom moet er zooveel tijd vermorst wor-

1) Waarschijnlijk wordt hier de larve van Volucclla zo naria bedoeld.
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den door die gemeene wanvoegelijkheden , die alleen op het

grove lichaam betrekking hebben ? En waarom blijft ons zoo

weinig tijd over voor de wetenschap en voor de kritiek van

het heelal? Ja, mijn waarde vrienden! ik kom er rond voor

uit, het is een moeilijke wereld waarin wij leven en al die

moeite dient nergens toe. Dit feit is de reden dat onze geheelc

litteratuur een melancholische lint bezit!

5°. Ons leven is te kort ; gewoonlijk overtreft het getal onzer

levensjaren niet het getal der poolen aan den eenen kant van

ons lichaam. Een enkele keer wordt het vergroot door een

enkele voelhoorn. Minstens moest het zoolang duren, als het

aantal poolen en sprieten aan beide zijden bedraagt; dat zou

passend en eerbiedwaardig zijn.

Ziedaar, zeer geachte toehoorders! wat het heelal is; dat

zijn zijn deelen ; dat is zijn doel , zijn plan ; dal zijn ook de fouten

er in; en dat is ook de trotsche voorrang des hommels, die

niet alleen de kroon is en het einde, maar die ook de wereld

genieten kan en verstaan, ja, die verder dan die wereld zien

kan en hare gebreken kan begrijpen — , die een edel, al is het

ook droefgeestig genoegen vindtin de gedachte, dat zij beter

kon zijn

!

Zullen wij nu klagen over ons lot , wij die aan het hoofd staan

van elke afdeeling der natuur, als beheerschers van twee we-

relden? Dat zou den hommels onwaardig zijn. Laten wij er

Irotsch op wezen, dat we zoo groot zijn, en laten wij des

te grooter wezen, omdat we zoo trotsch zijn. 3Iaar bovenal,

mijn waarde vrienden , wees er van overtuigd : » nooit kunnen

ER WEZENS ZIJN , DIE ONS OVERTREFFEN EN NAAK EEN GEHEEL ANDER

tlan zijn gevormd." Wij zijn en wij zullen steeds blijven het

einde van het heelal, zijne eindoorzaak. Alles is voor ons alleen

gemaakt

!

Geëerde vrienden! Ik zal niet lang meer leven; de koude

des doods zal spoedig mijne krachtige leden doen verstijven.

Gij zult mij vergeten om der wille van een, die grooter is dan

ik :
— en ik , ach ! ik zal er niet over klagen ; men zal mij
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navolgen , zooals ik ook heb nagevolgd. Maar dit zal mijn laatste

mijn hoogste wensch zijn : moge het ras der philosophische

hommels steeds voortbestaan, moge hunne kritiek van het

heelal nooit ophouden!

De vergadering was met die redevoering bijzonder ingenomen.

Algemeen hoorde men gebrom en gefluister en gekhip met

pooten en sprieten en kaken en ruischen der vleugels. Toen

vloog men op een hoop klaver en maakte zich meester van

den inhoud en toen ging men slapen en den volgenden dag

naar huis.
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EEH NIEUWEN VDGHTI&HBÏDSMETER.

Reeds a priori blijkt uit het feit dat er zoovele methoden

zijn voorgeslagen en ingevoerd om de spanning van den atmos-

pherischen waterdamp te bepalen, dat dit vraagstuk nog niet

voldoende is opgelost en de kritiek, die, van een experimen-

teel standpunt, op die verschillende methoden is uitgeoefend

door allen die meer van nabij met de voorgeslagen instrumen-

ten hebben kennis gemaakt, bevestigt deze gevolgtrekking ten

volle.

Toch heeft zoowel voor de zuivere physica als voor de me-

teorologie de bepaling van de spanning van den waterdamp

groole waarde; voor de physicaÜs elk experiment welkom, wan-

neer het slechts zuiver kan genomen worden zonder desnoods

meer, voor de Meteorologie is de groote beteekenis der absolute

en relatieve vochtigheid vooral aangetoond door de schoone be-

werking der Russische waarnemingen door Prof. H. Wild, ge-

publiceerd in het Repertorium lïir Meteorologie , waardoor be-

wezen is dat bewolking en betrekkelijke vochtigheid in nauw

verband met elkander staan.

Eene gewichtige rol speelt de vochtigheid in alle theoriën

omtrent het ontstaan en het voortbewegen der Cyclonen, zoo

zelfs dat betrekkelijk kleine zeeën als b. v. de Kaspische en

Zwarte zee groolcn invloed blijken te hebben op het klimaat

der omliggende landen en zelfs stormen kunnen veroorzaken.

Eindelijk is door het invoeren der windrozen voor cykloni-

sche en anticyklonische luchldrukverdeeling afzonderlijk, eene

belangrijke schrede verder gedaan tot de betere kritiek der
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windwaarnemingen. Gaan wij nu de rei der hygrometers langs,

zoo staat bovenaan de absorptie-hygrometer die aan de, beide

hoofdvereiselilen voor goede direkte waarnemingen voldoet, nl.

eenvoudigheid en terugvoering lot de drie elementen: maal,

gewicht en tijd.

Men verkrijgt door dit instrument echter slechts gemiddelde

waarden en de methode kan tol nu toe alleen gebruikt worden

ter bepaling van constanten van andere instrumenten.

In de Meteorologie kan de methode niet worden ingevoerd

tenzij het instrument zelf regislreerend worde gemaakt. Voor

mijn vertrek uit Holland heelt de Heer Olland te Utrecht de

vervaardiging op zich genomen van een dergelijk instrument;

maar door eene mij onbekende oorzaak is de in April 1877

grootendeels voltooide hygrometer nog niet uitgezonden.

De tweede hygrometer is het Regnault-Danielsche condensatie

apparaat.

Alleen in de leerboeken vindt men aangegeven dat, met een

weinig oefening, dit instrument snel en juist tot het doel voert.

Allen echter die er mede gewerkt hebben klagen over de

groole bezwaren waarop zij bij de behandeling zijn gestuit.

Vooral in tropische gewesten, waar de temperatuur hoog en de

vochtigheid gering is, levert deze methode groote bezwaren op.

(Vergelijk hiervoor

:

An account of experiments made in 1875 and 1876 in va-

rious paris of India for the purpose of compariug the observed

temperatnre of the dew-point with that compuled froni the

Psychrometers by different nielhods of reduction by Henry

Blanford.

Journal. Asialic. Soc. of Bengal. Vol XLV Part II).

Zonder in verdere discussie te treden omtrent de doelmatig-

heid van dit instrument, moge liet vcelbcwijzende feil worden

vermeld, dat op geen Meteorologisch Observatorium Regnault's

hygrometer wordt gemist, maar dat nergens controle waarne-

mingen daarmede worden gedaan.

Een groot bezwaar tegen dit instrument is ook dat het al-
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leen in staat is den vochtigheidsloestand aan te geven van de

omgeving waarin liet is geplaatst en het dus niet kan worden

gebruikt in vertrekken, waar gestookt wordt — terwijl de waar-

neming buitenshuis., uit den aard der zaak, als ondoenlijk kan

worden beschouwd.

De derde methode eindelijk, die met August's psychrometer;

steunt geheel op de beide vorige methoden en bovendien op

theoretische beschouwingen waarvan de voorwaarden die gesteld

zijn, met name de vernieuwing der lucht rondom de thermo-

meterbollen, bezwaarlijk zijn te verwezenlijken.

In den laatsten tijd zijn dan ook vele stemmen tegen deze

methode gehoord en het is bewezen dat waarnemingen beneden

het nulpunt gedaan als van onwaarde kunnen beschouwd worden.

De nieuwe hygrometer , waarvan de beschrijving volgt , heft

grootendeels de bezwaren op die de nu bekende opleveren — maar

brengt natuurlijk andere moeilijkbeden met zich. Bij mijn

vertrek uit Holland was het instrument slechts ten halve ge-

reed en het is mij dus onmogelijk eene serie waarnemingen

(de eenige werkelijke kritiek op de bruikbaarheid) mede te deelen.

Ik geef de beschrijving en de teekening in de hoop dat dit

aanleiding zal geven tot de vervaardiging: in elk geval is het

een voordeel dat de spanning van den waterdamp direkt kan

gemeten worden.

Aan eene stevige houten stelling (Haat. lig. I) zijn bevestigd

twee buizen ah en cd die door middel van de kranen t en t

met de buitenlucht gemeenschap hebben. De diameter der bui-

zen is ongeveer 50 M. ten einde correcties voor capillariteit te

ontgaan. Op elke buis is een trechter aangesmolten in welks

bodem eene dunne buis luchtdicht geslepen is. terwijl op

kleinen afstand van den bodem eene kraan is aangebracht.

Door middel van deze dunne buizen en de daartusschen gele-

gene twee Uvormige buizen correspondeeren de beide buizen

ab en cd. De in de teekening aangebrachte trechtertjes worden
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met kwik gevuld zoodat de afsluiting van de buitenlucht is

verzekerd.

Het ondereinde der buis is door middel eener dunne, goed

omwonden caoutchouk buis met eene open flesch verbonden.

De toestel stelt dus voor twee pompbarometers, wier toppen

door Uvormige buizen zijn verbonden.

Door eene verplaatsing van de kwikflesch d 1 naar f
1 en terug

pompt men nu een volumen V der dampkringslucbt binnen dé

buis cd.

Het kwik in de buis ab brengt men tot op de hoogte van

het merk a dat op de buis is aangegeven.

Nu wordt de kraan t 1 gesloten en door eene gelijktijdige

beweging van de kwikflesch d 1 van s l naar f1 en van de kwik-

flesch a1 naar f wordt de vochtige lucht door de Uvormige

buizen naar buis ab gedreven en op dezelfde wijze weder terug.

üe Uvormige buizen worden aangevuld met stukjes puimsteen

met geconcentreerd zwavelzuur bevochtigd of, nog beter, met

phosphorzuur anhydriet— echter zóó, dat de spanning van 't

ingesloten gas zich vrij door alle buizen kan voortplanten. Na

het overpompen brengt men het kwikniveau in buis ab weder

juist op het merk a.

Deze bewerking geschiedt door middel van den in lig. II

afgebeelden toestel.

De beide stutten s en s 1 zijn nl. stevig met elkander ver-

bonden door de slang k k1
, die zich in fig. I achter de teeke-

ning bevindt, terwijl in den bouten standaard openingen zijn

aangebracht, waardoor de tafeltjes s en s
1 naar voren komen:

deze openingen moeten groot genoeg zijn om eene op- en ne-

derwaartsche beweging der tafeltjes van ongeveer één centime-

ter mogelijk te maken.

Destang kkx glijdt in de drie cylinders: k, k 1 en k11
. De

laatste is aan 't ondereinde voorzien van een stalen schroei' F,

waarmede dus eene gelijkmatige, kleine beweging aan de beide

llesschen kan worden medegedeeld.

Uit deze inrichting volgt, dat, indien in de buis ab het kwik
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op deze wijze op het niveau a is gebracht tevens het kwik

in cd weder op d moet staan.

Het volumen is nu na het overpompen gelijk aan dat vóór

de bewerking en tot berekening van de spanning van den wa-

terdamp uil het verschil in niveau a en a 1 (door den kalheto-

meler gemeten) kunnen terstond dienen de formules voor den

luchtthermometer met conslanl volumen.

Zij V het ingepompt volumen lucht.

v het reeds aanwezige volumen drooge lucht in de Uvor-

mige buizen.

1> de barometerstand bij het sluiten van kraan t
1

\ de spanning van den waterdamp.

B 1 de barometerstand na het aflezen van niveauverschil

i a I= n.

t de temperatuur vóór de proef.

t
1 de temperatuur na de proef, dan is

1 +
t .
—

1 -+- a

Is t=l x

kt, „ 1+lil'f \ | V. 1 + k ti /
\

at 1 -f- a l' \ I \ ) 1 + a l
l

[ I

X=^(„ + B-B.

Uit de formule blijkt dal n moet vermenigvuldigd worden

mei een factor grooler dan de eenheid: maar die des te meer

daartoe nadert naar mate V grooter en v kleiner genomen is.

Het is dus wenschelijk de Uvormige buizen niet te wijd eu

de verbindingsbuizen zoo nauw mogelijk Ie maken.

v + V
De reductiefactor —-— moet bepaald worden door de kraan

I
1 Ie verbinden met eene ruimte waarin de lucht door nat

neteldoek met waterdamp is verzadigd op dezelfde wijze als

waarop Regnault de maxiinumspanningen heeft bepaald door

den absorptie hijgromeler. De voordeden die dit instrument

aanbiedt zijn dus:

1°. Men kan het op eene vaste plaats tegen over den kathe-

lometer opstellen.
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2°. De te onderzoeken lucht kan evenwel genomen worden

van waar men wil.

5°. Slechts eene kathetomeler lezing is noodig van twee dicht

hij elkaar gelegen niveauvlakken.

4°. Met eene kleine verandering zou het instrument kun-

nen dienen als luchtpomp (hiervoor zijn de kranen g). Door

de heide flesschen door middel van een riem of een getand rad

gelijktijdig te bewegen verkrijgt men eene dubbele Geisslersche

luchtpomp van gtoote capaciteit.

Batavia , Augustus 1878.

J. P. VAN DER STOK.
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METEOROLOGISCHE GEGEVENS.

In Meteorologie wordt aangenomen, dat de beste wijze om

een periodisch wederkeerend verschijnsel in formule te bren-

gen is gebruik Ie maken van den sinusvorm. Waar ééne sinus-

functie niet voldoende den gang van de gevonden periode we-

dergeeft, is het natuurlijk altijd mogelijk eene betere overeen-

komst te verkrijgen door meerdere sinusfuncties in te voeren.

Tot vereenvoudiging der formules stellen wij, dat uit eene

serie van gelallen eene enkele sinusfunclie van den vormn v

y = a sin. (K x + C) K =—
moet worden bepaald.

Daar n onbekend is moet men beginnen met de gelallen te

rangschikken volgens een willekeurig getal S.

Ook al is n bekend zoo is het toch niet altijd mogelijk naar

n te rangschikken. Moet b. v. de omwenlelingstijd der zon

uit magnetische waarnemingen bepaald worden en zijn gegeven

daggemiddelden, zoo zou het zeer tijdroovend zijn door eenvou-

dige rangschikking den omwentelingstijd tot honderdste deelen

van een dag te bepalen.

Ook zou hiervoor eene enorme hoeveelheid waarnemingen

noodig zijn.

Stellen wij nu dat getallen, voorgesteld door

y= a sin (Kx+ C)

gerangschikt worden volgens S.
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Nemen wij de horizontale lijn van den staat voor X as, de

vertikale voor Y as en eene loodrechte opgericht in 't snijpunt

der eerste en bovenste kolommen voor Z as, terwijl de inge-

schreven waarden als Z coördinaten worden beschouwd.

De vergelijking der kromme liggende in 't YZ vlak is

z = a sin (K y-f-C) (1)

Het oppervlak gelegd door al de Z coördinaten zal nu een

cylindervlak zijn waarvan de kromme (1) de direklrix en

eene rechte, evenwijdig aan 't X Y vlak, de generalrix is

y = p z — b x +y (2)

De vergelijking van 't cylindervlak wordt dus

% — a sin (K(y— bx)-hC) (3)

b is de tangens van de projectie der rechte op het X Y
vlak of, als gerangschikt is volgens S-f-1

b= n-(S + l) (4)

Het oppervlak stelt dus een geribd cylindervlak voor waar-

van de ligging der ribben door b wordt bepaald.

De vergelijking der kromme correspondeerende met eene wil-

lekeurige horizontale kolom wordt verkregen door het cylinder-

vlak te snijden door een vlak evenwijdig aan 't X Z vlak

y= R.

De kromme correspondeerende met de (R 4- 1) ste horizontale

kolom is dus

z = a sin (k (K — b x ) -f- C) (5)

Eveneens is de vergelijking van de (11 -+- 1) ste vertikale kolom

z = a sin (k (y — b R) -+- C)

De sommen der horizontale en vertikale kolommen kunnen

dus, als er N+l vertikale kolommen zijn, respectievelijk

voorgesteld worden door

:

J
N
zdx= -£- -^Jcos(k(R— b N)-t-C)— cos(kR-t-C)i

J
s
z dy —y icos (C — k b R) — cos (k (s — b R) 4-0)

j

of de gemiddelden door:
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N kh

a . khN . / khN*
- sin. k H + e — —-— (G)

9

2«.kS./ lin _jr kS\_ sm.— sm.(kbR-f-C -j (7)

Hieruit volgt dat, in 'i algemeen, de vertikale gemiddelden de

ordinaten vormen cener nieuwe harmonische kromme waarvan

de periode gelijk is aan die der oorspronkelijke getallen.

Door de foutieve rangschikking is echter de amplitude ver-

2 a k 1) N
anderd in de verhouding van 1 tol , , ^ sin. —«— terwijl de

k 1» N
epoque de grootheid —z— kleiner is geworden.

Ook de horizontale gemiddelden stellen de ordinaten eener

2 77

sinusoïdc voor, waarvan echter de periode is , . , terwijl de

epoque geworden is

-4-r
kS

De totaal som of de kubieke inhoud begrensd door het vlak

van den staat, de vier opstaande begin en eind vlakken en het

cylindervlak is

J
N Ts 4a . kS . /kS , . kbN* . khN

J z dx *y= ff sm
- t sm

- (t +

c

- -—

)

sin< —
verkregen door integratie van de vergelijkingen (6) of (7) vol-

gens R. lusscben de correspondeerende grenzen.

Uit deze formules volgt dat als b = o is d. i. wanneer ge-

rangschikt is volgens de juiste periode, de epoque dezelfde blijft

en de amplitude niet verandert.

De ribben van het cylindervlak loopen evenwijdig aan de X as.

De totaal gemiddelde is

2 a 1 sin. k S /k S \

T • T • ~T~ siïHT + C
j

alleen afhankelijk van S niet van N.

Is b niet gelijk o dan wordt bij 't grooter worden van N de

amplitude steeds kleiner totdat N b = n,
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In dat geval is de periode geheel verdwenen. Tegelijkertijd

is dan de Epoque 180° verschoven.

De tolaal gemiddelde is

4 a kS /kS \ kbN
k^s N i)

sin
' T sin

' IT + C
j

*m'—ïT
gelijk o.

Er zijn das verschillende manieren lot hel berekenen der

ware periode nit foutief gerangschikte getallen.

1°. Zijn genoeg waarnemingen voorhanden zoo kan men rang-

schikken totdat de periode verdwenen is

,

dan is h N = n

daar ook b = n — (S -f- 1)

S+1 S-f-1

2°. Zijn er niet voldoende waarnemingen hiervoor zoo kan

men rangschikken volgens verschillende getallen b. v. volgens

n — b

n — (b -f- 1)

n-(b-l)
Na N -f- 1 verlikale kolommen worden de respectieve epoquen

:

k b N
c

2
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Zooals bekend is zal de op deze wijze berekende inhoud

alleen dan tot den inhoud (6) naderen, als het getal ordinaten

oneindig groot is.

In ons geval komt dat overeen met b gelijk oneindig klein

daar, hoe kleiner b, des te groote N is.

Passen wij nu op de forniulen (8) de bekende vergelijking

voor de som van sinussen toe.

sin S -f- sin. 2 S + sin. 5 S 4- sin. (n — 1) S

cos. V2 S — cos. (n— V2) S

2 sin. ^
Zoo vindt men voor de gemiddelde uil eene horizontale

kolom

:

. N k b
a sm.

Ipsin.fkR-f-C-CN-l)^) (9)

N sin. — v zt

Deze uitdrukking is vergelijkbaar met formule (6).

Men ziet terstond dat zij daarin overgaat als — zóó klein

wordt dat voor de sinus de hoek mag worden genomen, en

kb . ,— in de epoque verwaarloosd mag worden.

Is kb niet klein, zoo is ook 't resultaat van hel eenvoudig

middelen eene sinusoïde waarvan de amplitude zich verhoudt

. N k b
sin.

9.

tot die der oorspronkelijke als 1 lot —
N sin.—

9

kb .

is verschoven.

terwijl de epoque;

Stellen wij als voorbeeld dat gelallen, waarin eene periode

van 26 dagen ligt, gerangschikt worden volgens 27 dan is

k— 15°—al b— — 1.
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Is slechts één jaar waarnemingen voorhanden zoo is N= 14.

Door integratie tnssclien O en N zou dus de epoque ver-

schoven zijn

:

96°—57'.

Door optelling en deeling echter

:

910—r_50".

In 't eerste geval is de amplitude geworden

:

. . k h N
log. sin. _=_ = 9.9967971

lo<? sin.e

2

kb 9.0821638

2 0.9146355

1

a x 8.21549 x
14

In het tweede geval

:

'j N

kb 9.0812593

. khN
log. sin. —-— z= 9.9967971

log. sin.o
2 0.9155578

a x 8.25299 x —
14

Wat de methode betreft tot berekenen der periode, zoo blijft

de eerste natuurlijk dezelfde.

Geven wij b verschillende waarden

:

b b 4- 1 h—

1

zoo wordt de epoque:

(N-lj| = Q 1
-Q

(

N-l Hr=0--°-'
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-jffl
jz + z H+ 4(z1 4-z2 H-z3 H- Za-J

+ 2 (z 2 4-z4 -f- z N_2)|

zoo vindt men gemakkelijk voor de gemiddelden de meer ge-

compliceerde uitdrukking :

/ n 2kb\
2a l+2cos. -—

-

. . . N ,
V 2 / . 11 k b ../.„, - n k N \_ .__ sin sin.

f
k R + C—

3 N sin. kb 2 \ 2 /

De amplitude nadert zeer dicht lol de amplitude door inte-

gratie verkregen.

Batavia, Augustus 1878.

J. P. VAN DER STOK.
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ÜLEN
VAN DE

VEEGADERINGEN
DER

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

IN

NEDERLANDSGH-INDIË.

Bestuursvergadering gehouden op Donderdag '20 Juni 1878.

Aanwezig zijn «ie dirigeerende leden Dr. van der Burg j Voor-

ziller, Dr. Buier, Dr. de Boo, Dr. Bergsma, Dr. Hoorweg,

Dr. Gutteling, Janssen van Baaij, Vorderman, Heringa en Dr.

H. Cretier, Secretaris, terwijl ook (Jp gewone leden Dr. Onnen ,

van Huuven, de Boer, ïerwen, van Schouwenburg, Knoch ,

Dr. Kloos, Dr. Westiioff, Houtzagers, Milius, F. Hekmeijer

en Beuiil de vergadering- Mjwonen.

De notulen der vergadering van 18 Mei worden gelezen en

goedgekeurd.

I. De Voorzitter herinnert aan den brief van den Heer

Stuffken, die reeds aan de leden ter lezing en ter fine van

advies is gezonden. Tengevolge van hel heuschc aanbod van

dien Heer zal ons museum eerlang in hel hezil zijn van vrwv:

vrij volledige verzameling boulsoorlen uil onzen Archipel.
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Voorts zijn ingekomen de navolgende stukken:

II. Een schrijven van den Heer Hoedt van Amboina, hou-

dende mededeeling van de aanwezigheid van een groot aantal

rupsen aldaar, zoodal de oogst er geheel door vernield wordt.

Het fleschje, den brief moetende begeleiden, is evenwel niet

gearriveerd, zoodat nadere mededeelingen moeten achterwege

blijven.

III. Eene circulaire van Prof. Stas houdende uiluoodiging

om deel te nemen aan eene manifestatie ter eere van Scuwann.

Dewijl de uitnoodiging enz. ons te laat is geworden , besloten

voor kennisgeving aan te nemen.

IV. Eene missive van de Directie van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen houdende dankbetuiging

voor de dezerzijds betoonde belangstelling bij gelegenheid van

haar eeuwfeest en aanbieding van een ex. gedenkboek en

medaille.

Wordt besloten de medaille in fluweel te laten vatten en aan

het Bat. Genootschap eene missive van dankbetuiging te zenden.

V. Eene missive als boven begeleidende een schrijven van

den President de la sëction des sciences naturelles et mathé-

matiques de 1'Inslilut R. G. D. ue Luxeiubourg.

Terug te zenden aan het Genootschap onder opmerking dat

wij met genoemd Instituut reeds ia betrekking staan.

.VI. Eene missive van den Gouvernements-Secretaris bege-

leidende een exemplaar -van het werk van Dr. A. B. Meijer

»die Kalangs anf Java." Genoemd ex. is door Zijne Excellentie

den Gouverneur Generaal ten behoeve der bibliotheek van de

Vereeniging afgestaan.

VII. Eene missive van den Heer Directeur van Onderwijs,

Eeredienst en Nijverheid aanbiedende ter opname in het Tijd-

schrift hel verslag der dienstreis in 1877 van den Inspecteur

honorair der cultures J. E. Teijsmajnn.

Opnemen in het Tijdschrift en den Directeur van Onderwijs

,

Eeredienst en Nijverheid bedanken.

VIII. Eene missive van den Heer Directeur van Binnen-
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iandsch Bestuur begeleidende een afschrift van het verslag over

de Gouvernements kina-onderneming op Java over 1877.

Opnemen in hel Tijdschrift en den Directeur van Binnen-

landsch Bestuur bedanken.

IX. Het verslag over de Aardbevingen in den Indischen

Archipel gedurende 1876 van Dr. Bergsma.

Opnemen in het Tijdschrift.

X. Een zevental Gouvernements renvooien begeleidende de

missives

:

a. van den Gouverneur van Sumatra's Westkust van 29 en 30

April en 50 Mei 1878, N°. 5411, 4552 en 4550;

b. van den Resident der Preanger Regentschappen dd. 8 en

28 Mei 1878, N°. 5756 en 4555;

c. van den Resident van Benkoelen dd. 29 April en 14 Mei

1878, Na
. 1465 en 1706:

d. van den Resident van Amboina dd. 2 Mei 1878, N°. 1152

alle handelende over in die gewesten waargenomen natuur-

verschijnselen.

In handen van Dr. Bergsma.

XI. Van de ledenlijst worden afgevoerd de HH. V,. Bosch,

VV. H. Stollé en C. van Deinse, terwijl de Heer de Booy

Ingenieur der Bataviasche Havenwerken tot lid wordt benoemd.

XII. Op voorstel van den Heer Janssen van Raaij wordt

besloten een stukje uit » Nature" over vulkanische verschijnse-

len op Borneo over te nemen. De Secretaris belast zich met

de vertaling.

XIII. De vergadering brengt bij monde van den Heer Jans-

sen van Raaij haren dank aan den Voorzitter voor de wijze

waarop hij haar bij gelegenheid van het eeuwfeest van het

Bataviaasch Genootschap heeft vertegenwoordigd.

XIV. Een trommeltje asch van den Lamongan door Mr.

Dupra ingezonden, wordt in handen gesteld van den Heer

Heringa.

XV. Wordt besloten in te teekenen op de Rapporten van
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hel K. Zoölogisch museum Ie Dresden uitgegeven door Dr. A.

B. Meijer.

XVI. De commissie voor het, nazien der voorwerpen aan de

Maatschappij van Nijverheid toebehoorende , welker bezit voor

ons wenschelijk zou zijn, brengt bij monde van den Heer

Heringa verslag uit.

XVII. De Voorzitter houd! eene voordracht over «Denkbeel-

den van een hommel over doel en samenstelling van het heelal."

De Heer Bergsma bedankt als Vice-praeses den spreker.

XVIII. Lijst van ingekomen boewerken.

3Ir. T. H. der Kinderen. Het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen gedurende de eerste eeuw van zijn

bestaan 1778—1S7S. Gedenkboek, deel I, Batavia 1878.

Linnaeana in Nederland aanwezig, tentoongesteld op 10 Jan.

1878 in het Kon. Zool. Genootschap Natura Artis Magistra te

Amsterdam, 1878.

Aanwijzingen voor de bezoekers van de Tentoonstelling van

Linnaeana in Nederland aanwezig, 10—14 Jan. 1878.

Plechtige herdenking van Linnaeus' leven en werken (Cantate.)

Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus,

eene eeuw na diens verscheiden, in Felix Merilis op den 1 Oden

Jan. 1878 uitgesproken door Dr. C. A. J. A. Oudemans, 1878.

Openings plechtigheid van de Tentoonstelling van Linnaeana,

10 Jan. 1 uur 's namiddags, in de Bibliotheek van het Kon.

Zool. Genootschap N. A. M., 1878.

Tijdschrift uitgegeven door de Nederl. Maatschappij ter bevor-

dering van Nijverheid. April 1877, Maart en April 1878,

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap gevestigd te

Amsterdam, deel II N°. 4, deel III N°. 5.

Sumalra expeditie. Berichten ontleend aan de rapporten en

eorrespondentiën, ingekomen van de leden der Sumatra-expcdilie.

Bijblad behoorende bij het Tijdschrift van het Aardrijkskundig

Genootschap te Amsterdam, N°. 4 1878.

Mémoires de 1'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres

de Dyon, 3 Série, Tom. IV, Année 1877.
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Comples rendus liebdomadaires des Séances de 1'Académie

des Sciences, Tom. 86, N°. 12—16.

Abhandlungen der Kön. Gesellscliaft der Wissenschaften za

Göttingen, Band XXII, 1877.

Nachrichlen von der Kön. Gesellschaft der Wissenschaften

zn Göttingen and der Georg-Augusts-Universitat , 1877.

Göltingische gelehrle Anzeigen unter der Anfsiclit der Kön.

Gesellschaft der Wissenschaften, 1877, 2 Banden.

Monatsbericht der Kön. Preuss. Akademie der Wissenschaf-

ten zu Berlin , Jannar 1878.

Systêmatisches Conchylien Cabinet, 9" Band Heft XXVII ,$"

Band Heft XVII.

Annalen der Physik und Chemie von G. Wiedemann. Neue

folge Band III Heft 7>.

Beiblatter zu den Annalen der Physik und Chemie von G.

Wiedemann, Band II Sliick 4.

Annalen der Physik und Chemie von J. C. Poggendorff,

Ergünzung, Band VIII Stiick 4.

Silzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig,

1877 N°. 2—10.

Sitzungsherichle der Mathem. Physikal. Classe der K. B. Aka-

demie der Wissenschaften zu München, 1876 Heft 2 en 5.

1877 Heft 1 en 2.

Die geognostische Durchforschung Bayerns. Bede in der

öifentlichen Silzung der K. Akademie der Wissenschaften am

28 31;irz 1877 zur Feier ihres einhundert und achtzehnten

Stiftungstages
,

gehalten von Dr. C. W. Gümbel, 1877.

A. B. Meijeh. Die Kalangs auf Java, (Separat-abdrück aus

der Leopoldina, Heft XIII N°. 15—14, 1877 August.)

Tcrmeszetrajzi Fiizelek. Kiadja a Magyar Nemzetti Muzeum.

I. Nalurhistorisehe Heiïe. Budapest, 1877.

Alti della R. Academia dei Lincei. Anno CCLXXV 1877—78,

vol. II fase. 4.

T. Fhorell Studi Ragni Malesi *
! Papuani (eslratto dagli
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Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova, vol. X, 1877,

1 Oltobre— 29 Decembre.)

Annali del Museo Civico di Sloria Nalurale di Genova, publi-

eati per cura Giacomo Doria, 1870—1878, vol. I—IX.

Bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 20 Juli 1878.

Aanwezig zijn de dirigeerende leden Dr. van deb Burg , voor-

zitter, Dr. Hoorweg, Janssen van Haam, P. van Dijk, J.

Heringa en Dr. Cretier, secretaris, terwijl ook de HH. Dr.

(Xnnen, Hamburg, de Boer en van Ruiiven de vergadering bij-

wonen.

Dr. Bergsma beeft kennis gegeven verhinderd te zijn de ver-

gadering bij te wonen.

De notulen der voorgaande vergadering worden gelezen en

goedgekeurd.

I. Er worden eenige besprekingen gehouden naar aanleiding

der verdaging dezer vergadering, waarvan de uitkomst is dal

wordt vastgesteld in den vervolge de vergaderingen steeds te

houden op den derden Donderdag van elke maand. Voorts

wordt besloten het meubilair Ie vermeerderen met een paar

dozijn stoelen en de Maatschappij van Landbouw en Nijver-

heid uit te noodigen in de kosten daarvan te deelen.

II. Op voorstel van het lid Janssen van Raam wordt beslo-

ten de voordracht door Dr. van der Burg in de vorige verga-

dering gehouden , in het Tijdschrift op te nemen.

III. Tot lid benoemd Dr. Onnen, terwijl de Heeren J. J.

M. Everts, IJ. Gans en J. G. J. Schmutzer van de ledenlijst

worden afgevoerd.

IV. Het lid J. Heringa dient een voorstel in omtrent de

inrichting van het Museum: wordt besloten dit, na rondlezing,

op de volgende vergadering in behandeling te nemen.

V. Zijn ingekomen de Gouvernements-renvooien IN . 12069.

12741 en 12796, begeleidende de missives:
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a. van den Resident van Cheiïbon dd. 13 Juni 1878 N°. 4216/62

;

b. van den Resident van Batavia dd. 24 Juni 1878 N°. 4001

;

c. van den Resident van Bantam dd. 25 Juni 1878 N°. 5802/52

alle handelende over waargenomen natuurverschijnselen;

worden gesteld in handen van Dr. Bergsma.

VI. Het lid Cretier deelt mede dat hem bij een onderzoek

naar eene methode om malachiethoudende ertsen door eene

oplossing van ijzerchloruur te exlraheeren en daarna het koper

door ijzer neder te slaan , het volgende is voorgekomen. Wan-

neer men de koperhoudende oplossing van ijzerchloruur met

zink behandelt onder toevoeging van zoutzuur, dan wordt niet

alleen al het koper maar ook een deel van het ijzer metallisch

gepraecipiteerd , onverschillig of de proef in platina of porce-

leinen vaten wordt genomen. Het ijzer zet zich groolendeels

als eene zwarte korst op het zink af, die gemakkelijk loslaat

en alsdan door den magneet wordt aangetrokken en onder

ruime waterstof ontwikkeling in zuren oplost. Wil men dus

metallisch koper bepalen in ijzerhoudende vloeistolfen , dan moet

nadat het koper, met ijzer verontreinigd, zich heeft afgeschei-

den, de ijzerhoudende vloeistof verwijderd, de rest met zout-

zuur behandeld worden en daarna nogmaals met eenig klavier-

draad of zink. De laatste bewerking heeft ten doel om een

wellicht opgelost spoor van koper weder te praecipiteeren.

VII. De Heeren Janssen yan Raam en Hamburg nemen eenige

proeven met den telephon en den microphon.

VIII. Lijst van ingekomen boekwerken.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Weten-

schappen, Afdeeling Natuurkunde, 2de reeks dl. 12 St. 2 dl.

15 St. 1.

Tijdschrift van het Kon. Instituut van Ingenieurs, 1877—78,

afl. III, 1 en 2.

Tijdschrift uitgegeven door de INed. Maatschappij ter bevor-

dering van Nijverheid, 1878 N°. 5.

Société Neerlandaise pour Ie Progres de 1'Induslrie (Notice

historique), 1878.



Annales de Cliimie et Je Physique, Mars 1878 T. XI11.

Dr. Legrand. La Noavélle Sociélé Indo-Chinoise, fondéepar

M. Ie Marquis de Croizier et sou ouvrage 1'Art Khmer. Paris

,

1878.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de 1'Académie

des Sciences, T. 86 N°. 17— 2 J et Tables de T. 85.

Mémoires de Ia Suciélé Linnéenne du Nord de la Franco

Tom. IV, 1874—1877.

Atti della R. Accademia dei Lincei, Anno CCLXXV, 1877—78,

Vol. II fase. o° Aprile 1878.

Annalen der Physik umi Chemie von G. Wiedemaw. Neue

folge, 1878 N°. 4 en o.

Beiblalter zu den Annalen, 1878 N°. ó.

Monatsbericht der Kon. Preuss. Akademie der Wissenschaf-

ten zu Berlin, Februar 1878.

Miltheilungen der Deutschen Gesellschuft für Natur- und VöT-

kerkunde Ost-Asien's, 14 ps Heft April 1878.

Syslematisches Conchylien-Cabinet von Martini en Ghemnitz

,

S«' Bnd. Helt XVIII.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel,

Theil VI 5.

Bestuursvergadering gehouden op Donderdag

15 Augustus 1878.

Aanwezig zijn de dirigeerende leden: Uit. van der Burg,

voorzitter, Dr. P. A. Bergsma, P. van Dyk, Dr. Hoorweg, J.

Heringa, Dr. Bauer en Dr. Cretier, secretaris.

De notulen der vergadering van 20 Juli worden gelezen en

goedgekeurd.

I. De voorzitter herinnert aan het bij de leden ter kennis-

name rondgezonden plan van inrichting van het Museum en

stelt de bespreking daarvan aan de orde.
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Dit plan luidt aldus:

Voor de verzamelingen der Vereeniging zijn beschikbaar en

ook reeds sedert lang in gebruik, drie kamers links vóór in 't

gebouw, achter elkaar gelegen en de voor-binnen-galerij.

De beide voorste der drie kamers kunnen bestemd blijven

voor de voorwerpen uit het dierenrijk, die er nu ook zijn.

De voor-binnen-galerij bevattende nu schelpen en mineralen

zal bestemd blijven voor voorwerpen uit de drie rijken der

natuur, die om bijzondere grootte of andere redenen minder

geschikte plaats in de kamers vinden.

Daar de verzameling uit het rijk der delfstoffen het belang-

rijkst is, heeft die in de eerste plaats de aandacht getrokken

en geldt dit voorstel meer in bijzonderheden de ordening daarvan.

De derde kamer links, tegenover de bibliotheek is een ver-

trek, 't welk ± tien meter diep is en van twee kanten licht

bekomt , deze behoort ingericht te worden voor de verzameling

van » mineralen'" en » gesteenten."

Nu staan de mineralen er nog aan stof blootgesteld op lange

tafels met schragen, welke het eigendom zijn van de Maat-

schappij van Landbouw en Nijverheid.

De twee lange schaukasten 8 meter lang en 1 meter breed,

van die maatschappij , zouden in die derde kamer ruggelings

in de diepte geplaatst uitstekend passen; wordt voorgesteld,

indien we ze niet voor niet mochten krijgen van de maatschap-

pij , ze dan van haar te koopen tot een maximum prijs van

ƒ 500 samen. Zij zouden dan 't midden van 't vertrek in-

nemen en bestemd worden voor ^mineralen van Nederlandsch-

Indië ," daarin naar m i n e r a 1 o g i s c h systeem gerangschikt. —
Langs de wanden is in die kamer plaats voor acht kasten met

glazen deuren , die zouden moeten zijn diep en de planken amphi-

theatersgewijs oploopend, om de voorwerpen goed zichtbaar te

maken , en niet te hoog. Deze laatste acht kasten moeten be-

stemd worden in de eerste plaats voor ^gesteenten uit Neder-

landsch-lndië eilandsgewijs geordend" en zoolang er plaats is ook



224

voor eene monster-verzameling van gesteenten uil andere lan-

den ter vergelijking.

Van die mineralen, welke als gesteenten voorkomen, moet

een mooi monster bij de mineralen geplaatst worden en het

overige bij de gesteenten van het eiland , waar het mineraal

voorkomt.

De plaats der fossilen zal zijn bij de gesteenten.

Gesteenten , zoo als van Billiton en Bangka met de ertsen er

van, die al geordend zijn, zullen voorloopig zoo in de galerij

geplaatst blijven.

De overige mineralen en gesteenten zouden uitgezocht wor-

den en naar het aangegeven plan geordend.

Voorloopig zouden van de acht kasten een paar noodig zijn.

Voor het maken der eliquetlen wordt voorgesteld een schrij-

ver te huren. Voor berging der steenen zullen blikken bakjes,

zoo als reeds eenige in voorraad zijn, aangemaakt moeten

worden, die dan om ze tegen roes! te beveiligen en voor de

netheid zwart gelakt worden.

De etiquetten moeten vernist worden opdat ze niet door de

mot worden opgegeten.

Voor het nazien der verschillende namen van plaatsen in

Indië, is het Geographisch woordenboek van N. I. met voor-

woord van Prof. Veth voorgesteld.

Tegenover dit voorstel, 't welk van het denkbeeld uitgaat,

dat de verzameling der Vereeniging zal zijn eene gewone we-

tenschappelijke en waarbij meer in 'l bijzonder de aandacht

op de delfstoffen is gevestigd , staal in belrekking tot die delf-

stoffen een denkbeeld van ons geacht lid, den mijn-ingenieur

Huguenin, die meenende, dat vooral eene eenigszins belangrijke

verzameling van ^gesteenten" van wege de moeilijkheid van het

determineeren , altijd wel tot de vrome wenschen zal blijven

behooren, (terwijl we dan toch altijd nog slechts een dupli-

caat, waarschijnlijk op kleinere schaal van de gouvernements-

verzameling hier ter plaatse zouden leveren) aangaf om liever
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eene verzameling te maken van Nederl.-Indische steensoorten,

welke voor eenig nuttig doel gebruikt worden. Daarbij zoude

dan aanteekening gehouden moeten worden van hardheid , dicht-

heid, weerstand enz. Dergelijk eene verzameling zoude eenig

zijn en zeer veel nut kunnen hebben. — Intusschen behoeft de

eene verzameling de andere niet uit te sluiten en wil ik alleen

opmerken, dat de verwezenlijking van het denkbeeld van den

Heer Huguenin misschien meer op den weg van eene maatschap-

pij voor nijverheid , dan van de Natuurkundige Vereeniging ligt.

De ondergeteekende stelt er prijs op, dat de Directie onzer

Vereeniging beslisse of men zal behooren te trachten de mine-

ralogische verzameling in den eenen of anderen zin te regelen,

of wel naast het eene plan ook het andere zal pogen te ver-

wezenlijken.

Batavia, 28 Juli 1878.

De Directeur van het Museum:

Jod. HERINGA.

De Heer Heringa doet opmerken dal het eigenlijk een dub-

bel ontwerp is: het eene drukt zijn gevoelen uit, het andere

is van den Heer Huguenin , die de Vereeniging nog onlangs aan

zich verplichtte en wiens gevoelen in deze wel belangrijk is

te achten.

De uitslag der discussie is , dat de Vergadering zich met het

ontwerp Heringa" vereenigt.

II. De Voorzitter bericht, dal is ingekomen een deel der

houtsoorten van den Heer Stuffken gecatalogiseerd lot N°. 522.

De catalogus wordt ten einde daarvan bij de in ontvangst

name gebruik te maken in handen gesteld van den Directeur

van het Museum, terwijl later een afschrift voor het archief

zal worden genomen wanneer de verzameling volledig is.

III. Wordt op voorstel van Dr. Bauer besloten vier dozijn

stoelen, van / 40.— het dozijn, aan te schaffen, waarvan

de kosten voor de helft door de Ned. Ind. Maatschappij van

Nijverheid en Landbouw zullen gedragen worden.

15



IV. Dr. Bergsma biedt een tweetal bijdragen voor bet Tijd-

schrift aan van Dr. van der Stok handelende 'de eene » over een

nieuwen hygrometer" en de andere «over de bepaling eener pe-

riodische functie uit Meteorologische gegevens." De Voorzitter

noodigt de Heeren Hoorweg en van Dijk uit om omtrent de

opname te adviseeren.

V. De afgetreden Voorzitter Dr. Bergsma brengt verslag uit

over den toestand der Vereeniging in 1877.

De navolgende stukken zijn ingekomen.

VI. Een missive van het Marine Departement begeleidende

een schrijven van den gezaghebber van het Gouvernements-

Stoomschip Argus, over een in volle zee waargenomen Meteoor.

In handen van Dr. Bergsma.

VII. Een schrijven van den Directeur van Onderwijs , Eere-

dienst en Nijverheid houdende verzoek om de bijdrage voor het

Koloniaal Verslag voor alt. Januari te doen toekomen.

VIII. De Gouvernements-revooien N°. 1599G en 97 begelei-

dende de missiven N°. 6264/17 en 6502/85 dd. 12 en 15 Juli

van den Resident van Bantam;

Idem N°. 14096 begeleidende de missive van den Resident

van Probolingo dd. 8 Juli N°. 1299;

Idem N°. 14192, 95 en 94 begeleidende de missiven van den

Resident van Benkoelen dd. 5, 8 en 12 Juli N°. 5086, 5142

en 5247;

Idem N°. 14255 begeleidende de missive van den Resident

van de Preanger Regentschappen dd. 15 Juli N°. 5605;

Idem N°. 14750 en 14991 begeleidende de missiven vanden

Resident van Palembang dd. 28 Juni en 15 Juli N°. 5114/5

en 3546/25;

Idem N°. 15275 begeleidende de missive van den Gouverneur

van Sumalra's Westkust dd. 24 Juli N°. 5820;

Idem N°. 15057, 38 en 39 begeleidende de missiven van den

Resident van Ambon dd. 19 Juni, 2 en 8 Juli N°. 1635,

1780 en 1881.
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Al deze missiven handelen over waargenomen natuurver-

schijnselen.

In handen van Dr. Bergs.ua.

IX. De Secretaris deelt, mede , dal de Directie der Ned. Ind.

Maatschappij van Nijverheid en Landbouw van de dezerzijds

uil het museum dier Maatschappij gewenschle voorwerpen

alleen de houtsoorten, die met uilzondering van een kistje Ja-

pansche niet zijn gedetermineerd, en de evenmin geclassifi-

ceerde gesteenten, benevens hel aanwezig chineesch papier en

de vezelstoffen ten geschenke kan aanbieden , terwijl hel ove-

rige namelijk de Iwee toonkasten, glazen kasten, zes tafels op

schragen en de stopflesschen legen laxatie ter overname wor-

den aangeboden.

Wordt besloten, alleen het kistje Japansche houtsoorten als

geschenk te aanvaarden en de twee toonkaslen aan te koopen.

X. Lijst van ingekomen boekwerken.

Koloniaal Verslag van 1877, Nederlandsch Oost-Indie, Bijlage

EE N°. 52.

Kon. Instituut van Ingenieurs. Algemeen Verslag over het

instituutsjaar 1877/78.

Tijdschrift, IV all. 1* ge-

deelte, 1877/78.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie , uitgege-

ven door de Vereeniging tot bevordering van Geneeskundige

Wetenschappen, deel XIX all. 1.

Tijdschrift uitgegeven door de Ned. Maatschappij Ier bevor-

dering van Nijverheid, 4 (; reeks, deel II, Juni 1878.

Archiv fiir Naturgeschichte von Dr. F. H. Troschel, Jahrg.

XLIV Heft 5.

Monatsbericht der Kön. Preussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin, 1878, Marz und April.

Annalen der Physik und Chemie von Gr. Wiedemann, 1878

N°. 6.

Beiblaller zu den Annalen der Physik und Chemie von <ï

Wiedemann, 1878 N°. 6.
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Coinptes rendus hebdomadaires des Séances de 1'Académie

des Sciences, Tom LXXXVI N°. 22—25.

Annales de Chemie et de Physique, 1878 Avril.

Atti della R. Accademia dei Lincei, Anno CCLXXV, 1877/78,

Vol. II fase. 6°.

Bestuursvergadering geliouden op Donderdag

49 September 1878.

Aanwezig zijn de dirigeerende leden: Dr. van der Burg,

Voorzitter, P. van Dyk, Dr. Bauer, Vorderman, Heringa,

Janssen van Raaij en Dr. Cretier, Secretaris.

Het lid Bergsma heeft kennis gegeven verhinderd te zijn de

vergadering bij te wonen.

De notulen der vergadering van 15 Augustus worden gele-

zen en goedgekeurd.

De navolgende stukken zijn ingekomen.

I. De gouvernements-renvooien N°, 16104, 16797, 17086,

17087, 18009 en 18133 begeleidende de navolgende missiven

:

a. van den Gouverneur van Sumatra's Westkust N°. 6221 en

6435 dd. 17 en 27 Augustus;

h. van den Resident van Amboina dd. 17 en 25 Juli N°. 1994

en 2075;

c. van den Resident van Soerakarta dd. 4 September N°. 2274 en

d. van den Resident der Lampongsche Districten dd. 5 Septem-

ber N°. 1721;

alle handelende over in die gewesten waargenomen natuur-

verschijnselen.

In handen van Dr. Bergsma.

II. Twee circulaires van den Kanselier van de Smithsonian

Institution houdende mededeeling van het overlijden van haren

Secretaris Joseph Henrij en het optreden van Spencer Fullerton

Baird als zoodanig.

Voor kennisgeving.
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III. Eene missive van de Directie der Ned.-Ind. Maatschap-

pij van Nijverheid en Landbouw houdende adhaesie aan het

genomen besluit omtreint den aankoop van stoelen.

IV. Kennisgeving van het overlijden van het correspondee-

rend lid M. Amussat te Parijs.

V. Een exemplaar van »De Colorado Kever" door Mr. Snel-

len van Vollenhoven , aangeboden door den Heer Janssen van

Raaij.

VI. Een exemplaar van »Statistique internationale des Mines

et Usines," aangeboden door den Heer J. de Pauly namens

den Generaal Weitzel te 's Gravenhage.

VII. Een exemplaar van »Notice pour la classe 43 de 1'Ex-

position Universelle de Paris 1878," aangeboden door den Heer

van Dyk namens den Heer C. de Groot te 's Gravenhage.

VIII. De Heer Vorderman biedt eenige stukken klei-ijzer-

steen en conglomeraat aan, gevonden in het Krokot Kanaal,

land Djattie.

IX. De Voorzitter vraagt de adhaesie der Vergadering op

een door hem in overleg met den Redacteur genomen besluit

om eene beschrijving met plaat der regenmeters bestemd voor

waarnemingen in den Archipel, van de hand des heeren

Bergsma in het Tijdschrift op te nemen.

Conform besloten.

X. De Directeur van het Museum deelt mede dat hij wegens

vertrek als zoodanig moet aftreden. De Voorzitter betuigt na-

mens de Directie zijn leedwezen over dat vertrek en bedankt

den Heer Heringa voor hetgeen hij voor de Vereeniging in het

algemeen en voor het Museum meer in 't bijzonder heeft gedaan.

XI. Voorts wordt besloten den Heer Stuffken te bedanken

voor de toegezonden houtmonsters en 'eene opgave te verzoe-

ken der wetenschappelijke namen.

XII. Tot dirigeerende leden worden benoemd de Heeren R.

Fennema, J. A. Huguenin, Dr. H. Onnen en Dr. J. P. van der

Stok.

XIII. Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren Dr.
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Stuuk , Mispelblom Beller, va.\ Ravenswaay, I). H. van Gelder

en J. Coblvn.

XIV. Lijsl van ingekomen boekwerken.

Tijdschrift dei* Nederlandsche Dierkundige Vereeniging onder

Redactie van A. A. van Bemmelen, IIP deel, 1878.

Tijdschrift van Nijverheiden Landbouw in Nedcrlandscli-lndie

,

uitgegeven duur de Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid

en Landbouw, deel XIII Afl. o, 6 en 7.

Tijdschrift van het Kon. Instituut van Ingenieurs, 1877/1878,

r All. 2e gedeelte.

Tijdschrift van het Kon. Instituut van Ingenieurs, 1877/1878,

Udccling Nederlandscb-Indie.

Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij

ter bevordering van Nijverheid, deel XLI, Juli 1878, Haarlem.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Weten-

schappen, Afdeelïng Natuurkunde. 2e reeks, deel XIII 2e stuk.

Amsterdam, 1878.

Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven. De Colorado-kever naar

de natuur afgebeeld én beschreven, 's Gravenhage , 1877.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf-

ten zu Wien Mat hem. — Naturwissenschafte Classc. V Abth.

\ 1 7. 2« Abth. N°. 4—7. .v Abth. N°. 1—5, Wien, 1876.

Monatsbericht der Königl. Preussischen Akademie] der Wis.

senschaften zu Berlin, Mai 1878.

Mittheilungen des Vereins fiir Erdkunde zu Leipzig 1877.

Annalen der Physik und Chemie . herausgegehen von G. Wie-

demann, 1878 N°. 7.

Beiblaltar zu den Annalen der Physik und Chemie, heraus-

gegeben von G. Wiedemann, 1878 N°. 7.

IVer Jaresbericht der Gewerbeschule zu Bistritz in Sieben-

bergen, 1877/78.

Annaies de Chimie et de Physique, T. XIV, Mai en Juin 1878.

Comples rendus bebdomadaires des Séances de 1'Académie

des Sciences, T. LXXXVII N°. 1—5.

Statistique internationale des Mines et Usines, publiée par
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Ie Comité central de Statistique de Russie, l ,c parlie. St. Pe-

TERSBOURG, 1877.

Cobn. de Groot , Notice nour lu Classe 45 de 1'Exposition

Universelle de Paris, 1878.

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger og dets Medlenmiers Arbejder i Aaret 1876 N°. 5 ,

1877 N°. 1 en 5, Kjobenhavn.

Alli delle R. Accademia dei Lincei, Anno CCLXXV, 1877—78.

Serie terza; transunti , Vol. II, fase. 7.



REGENWAARNEMINGEN

IN

NEDERLANDSCH-INDIE
DOOR

Dr. F* A. BEBGSMA.
(Met ee.\e plaat.)

Wanneer men de meteorologische verschijnselen in dezen

Archipel vergelijkt met die van andere landen, vooral van in

de gematigde luchts treek gelegene, zoo wordt men getroffen

door hunne buitengewoon groote regelmatigheid. Zoo varieerde

1). v. de gemiddelde temperatuur van den dag te Batavia in

tien jaren (1866—1875) slechts tusschen 27°.9 en 22°.6 C,

of met andere woorden , het grootste verschil tusschen de hoog-

ste en laagste gemiddelde temperatuur van vier en twintig

uren bedroeg in tien jaren slechts 5°.5. De hoogste tempera-

tuur in die tien jaren op het observatorium waargenomen was

54°.7, de laagste 19°.4; dus bedroeg het verschil tusschen de

hoogste en laagste der ieder uur opgeteekende thermometer-

standen in tien jaren tijds slechts 14°.5 C. Ook de barome-

terstand is hier zeer regelmatig; het verschil tusschen den

hoogsten en laagsten barometerstand in tien jaren tijds te Ba-

tavia waargenomen bedraagt slechts 10.4 mm. Ten gevolge van

die regelmatigheid van den luchtdruk zijn dan ook de ver-

schijnselen van den wind hier over het algemeen zeer regelmatig.
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Kegelmatig in den loop van het jaar afwisselende moessons

worden over het grootste deel van den Archipel waargenomen

;

verder aan de kusten de in den loop van den dag regelmatig

afwisselende land- en zee-winden, en in de binnenlanden ook

regelmatig waaiende winden veroorzaakt door de onderlinge

ligging van vlakten en bergen. Hevige stormen en orkanen,

die in andere landen zoo vreeselijke schade kunnen veroorza-

ken, zijn hier onbekend. Soms wordt door een onweersbui

de rust in onzen dampkring gedurende korten tijd verstoord

en wij die aan onze rustige lucht gewend zijn, meenen dat

het dan al heel erg waait ; maar de kracht van den wind komt

hier nooit in vergelijking met die van de stormen en orkanen

die in andere streken waargenomen worden. De zwakke tui-

gage van de schepen die tusschen de eilanden van onzen Archi-

pel varen, de zwakke bouw van onze huizen bewijzen dit;

geen enkel van onze huizen, hetzij die van steen of van bam-

boe gebouwd zijn, zou bestand zijn tegen een storm zooals die

welke soms ons vaderland teisteren , en zeer zeker zou er niets

van onze woningen overblijven, indien een orkaan zooals die

welke in West-Indie en de Chinesche zee voorkomen , zijn weg

over onzen Archipel nam.

Slechts één verschijnsel maakt op die groote regelmatigheid

een uitzondering, namelijk de regen. Wel hebben wij hier

een drogen en een natten moesson, maar ieder die eenige ja-

ren in deze streken doorgebracht heeft, weet hoe groote afwij-

kingen daarin voorkomen en hoe onzeker de tijden zijn waarop

de regens invallen. De onregelmatigheid van den regen in deze

streken zal ten duidelijkste blijken uit de twee volgende tabel-

len, die een overzicht geven van de hoeveelheden regen in de

verschillende maanden gedurende de laatste 15 jaren te Batavia

gevallen. De getallen in de eerste tabel geven voor iedere

maand en voor ieder jaar de regenhoogte in millimeters aan;

door de regenhoogte verstaat men de dikte van de laag water

die ten gevolge van den regen een horizontaal vlak zou bedek-

ken, in de veronderstelling dal het opgevangene water niet
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heeft kunnen wegvloeien en ook niet door de eene of andere

oorzaak, It. v. verdamping, verminderd is. De getallen in de

laatste horizontale lijn geven de gemiddelde regenhoogle aan,

of de gemiddelde hoeveelheid regen in millimeters voor ieder

der twaalf maanden en voor het jaar. De getallen in de tweede

tabel geven aan, hoeveel de regen in ieder der 15 jaren 1864

tot 1878 hoven of heneden de maandelijksche en jaarlijksche

gemiddelden voor de geheele periode geweest is; het teeken

-f- geeft aan dat er meer, het teeken — dal er minder dan hel

gemiddelde gevallen is. 1)

1) De getallen in deze tabellen komen niel geheel overeen mei die

welke in de reeds uitgegeven werken van het observatorium (Observations

made al the inagnetical and metcorological ohservatory al Batavia, Vol.

I., 11. and III) gegeven zijn; het is mij gebleken, dat de regenmeter van

het observatorium ten gevolge van een samenloop van verschillende fouten

te veel aangeeft zoodal de vroeger gepubliceerde getallen mei 5% moeten ver-

minderd worden.
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Ten gevolge van die onregelmatigheid in de verschijnselen

van den regen is de meerdere of mindere productie van den

bodem en de daarmede in zoo nauw verband staande welvaart

der bevolking, hier dan ook veel meer afhankelijk van den

regen dan van eenig ander meteorologisch verschijnsel; vooral

is dit het geval met het voornaamste voedingsgewas der bevol-

king, waarvan het welslagen hoofdzakelijk afhankelijk is van

de hoeveelheid water waarover men op zekere tijden van het

jaar beschikken kan. Zelden ontbreekt het hier aan de warm-

te noodig om de producten die het plantenrijk ons levert, tot

de vereischte ontwikkeling te brengen ; regen daarentegen heeft

men dikwijls te weinig of te veel. Het is genoeg bekend hoe-

zeer het welslagen der verschillende cultures hier afhankelijk

is van den regen, en dat het niet op tijd invallen der regens

of het te lang aanhouden er van belangrijke schade aan den

landbouw veroorzaken kan.

Niettegenstaande dit reeds lang ondervonden is en vrij alge-

meen erkend wordt, zijn er tot nog toe in deze streken slechts

weinig waarnemingen van den regen gedaan , zoodat de bijzon-

derheden van dit verschijnsel in onzen Archipel slechts weinig

bekend zijn. De langste seriën regenwaarnemingen zijn te

Buitenzorg en Batavia gedaan ; van slechts weinige andere pun-

ten zijn waarnemingen voorhanden en deze omvatten meestal

niet meer dan een of twee, hoogstens drie jaren , terwijl regen-

waarnemingen hier minstens drie jaren moeten voorgezet wor-

den om gemiddelden van eenige waarde te kunnen geven.

Ten einde tot eenige meerdere kennis van de verschijnselen

van den regen in onzen Archipel te geraken, werd door mij

in Mei 1876 een voorstel omtrent het doen van regenwaarne-

mingen gedaan , waarvan het gevolg is geweest , dat in Decem-

ber 1876 van Gouvernemeniswege 125 regenmeters uit Neder-

land ontboden werden, waarvan een honderdtal bestemd was

om verstrekt te worden aan officieren van gezondheid van het

Nederlandsch-Indische leger en aan civiele geneesheeren , die

bezoldiging of vaste toelage uit 's Lands kas genieten, aan
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welke geneeskundigen hel doen van regenwaarnemingen zou

opgedragen worden , terwijl de overige bestemd waren om ver-

strekt te worden aan particulieren die zich vrijwillig met hel

doen van regenwaarnemingen zouden willen belasten. In de

eerste helft van 1878 werden deze regenmeters te Batavia

ontvangen en op het observatorium onderzocht. Bij dit onder-

zoek bleek hét dat de regenmeters op hel transport nog al

veel geleden hadden: gelukkig slaagde ik er in bijna alle

beschadiging te doen herstellen. Voorde verzending naar Indie

waren de overeenkomstige deelen van verschillende instrumen-

ten in groole kistnn bij elkander verpakt geworden. Dit was

zeker voor het inpakken in Nederland wel het gemakkelijkst,

maar hel had ten gevolge dal hier voor d<> verzending in den

Archipel ieder instrument <>p nieuw moest verpakt worden

hetgeen evenals de verschillende reparatiên veel tijdverlies ver-

oorzaakte, zoodal de regenrnelers eersl in Oclober 1878 voor

verzending gereed waren.

Intusschen was bij . het Gouvernemen ts besluit dd. 11 Juli

1878 N°. 8 een reglement voor de regenwaarnemingen vastge-

steld, hetwelk te gelijk met. eene door mij daarbij gevoegde

toelichting en met eene instructie voor het ontpakken en opstel-

len der regenmeters ter Landsdrukkerij gedrukt werd, opdat

aan ieder der waarnemers een exemplaar van deze slukken

zou kunnen verstrekt worden; het reglement en de toelichting

vindt men als bijlagen aan hel einde van deze mededeeling.

Bij het Gouvernemen Is besluit dd. 18 October 1878 N°. 22

werden de slalions aangewezen alwaar regenwaarnemingen onder

loezigt van geneeskundigen zouden gedaan worden ; bij dat-

zelfde besluit werd levens bepaalde hoeveel regenmeiers dooi-

den Directeur van het observatorium aan particulieren zouden

kunnen verstrekt worden.

Zoo spoedig mogelijk werden nu de voor de Geneeskundige

Dienst bestemde regenmeiers naar de verschillende slations ver-

zonden, maar daar hel transport van goederen in de binnen-

landen dikwijls zeer lastig is, is hel niet mogelijk geweest alle
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punten nog in 1878 van de nootlige regenmeters te voorzien,

zoodat slechts op 51 stations de waarnemingen den l
stcn Januari

1879 konden beginnen; op liet grootste gedeelte der overige

stations werden de regenmeters in den loop van Januari ont-

vangen.

Door verschillende particulieren werden aanvragen om regen

-

meters tot mij gericht: hieraan werd zoo spoedig mogelijk

voldaan. Ook eenige ambtenaren boden zich vrijwillig tot het

doen van regenwaarnemingen aan , van welk aanbod door mij

volgaarne gebruik gemaakt werd nadat ik door de Regeering

gemachtigd was ook regenmeiers te verstrekken aan ambtena-

ren , die niet ex oiïicio met het doen van regenwaarnemingen

belast zijn, maar dit vrijwillig op zich willen nemen.

Daar Sitoebondo en Banjoemas tijdelijk van geneeskundigen

ontbloot waren , boden de Heer H. van Kol , Ingenieur van den

Waterstaat op eerstgenoemde plaats, en de Heer G. J. P. Valette

Secretaris der Residentie Banjoemas zich aan tot het doen van

regenwaarnemingen op hunne standplaatsen. De Heer J. Krol

te Medan (Deli), die reeds gedurende de laatste vier jaren regen-

waarnemingen op de plaats zijner inwoning gedaan heeft , deed

welwillend het aanbod zijne waarnemingen voortaan aan het

observatorium te Batavia op te zenden.

Ten gevolge van deze verschillende maatregelen zullen wel-

dra op 116 verschillende punten van Nederlandsch-Indie gere-

geld regenwaarnemingen gedaan worden, die maandelijks aan

het observatorium te Batavia opgezonden en in de Javasclie

Courant, gepubliceerd zullen worden. Deze stations zijn als

volgt over de verschillende eilanden van den Archipel verdeeld

:

70 op Java, 5 op Madoera, 24 op Sumatra, 1 op Riouw, 1

op Bangka, 1 op Billiton, 8 op Borneo, 4 op Celebes, 1 op

Ternale, 1 op Amboina, 1 op Banda, 1 op Timor.

Ik laat hier eene opgave der stations volgen met vermelding

dergenen onder wier toezicht do waarnemingen gedaan worden.
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STATIONS
VOOR

REGENWAARNEMINGEN.

De waarnemingen worden gedaan onder

toezicht van

:

Anjer

Serang
Tangerang
Onrust
Ratavia

Meester-Cornelis

Passar Mingo . .

.

Depok
Rodjong Gedeli.

Ruitenzorg

Sindanglaija . .

.

zee.

Manondjaja, Afd Soekapoera .

.

Soemedang
Djatinangor, Afd. Soemedang

.

Tjilatjap

Ranjoemas

Klampak, Ranjoemas
Gombong
Kedong Kebo
Poerwakarta
Bangadoewa, Indraraajoe.

Cheribon

Djatibarang, Tegal:

Tegal

Doekoewringin, Tegal . .

.

Pekalongan
Pelantoengan

Kendal
Semarang
Oenarang
Willem L
Banjoe Biroe

SaJatiga

Tjandjoer

Goenoeng Sari, Afd. Soeka-

boemi
Randong »

Soekawana, Afd. Randong, 1543

meters boven de zee

Tjinjiroean, Aid. Randong, 1566

meters boven de zee

Kawah-Tji-Widei, Afd. Ran-

dong, 1925 meters boven de

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Idem.

Den civielen geneesheer.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den directeur van het observatorium.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den Heer C. C. Muller, haltechcf op de spoorweglijn

Ratavia-Buitenzorg.

Den Heer P. Becker, idem.

Den Heer W. G. van Honck, idem.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den Heer J. B. Dumont directeur-geneesheer van het

gezomlheids-etablissement.

Den civielen geneesheer.

Den Heer J. E. Sassen, particulier.

Den civielen geneesheer.

Den Heer C. H. 0. M. von Winning, particulier.

Den Heer J. C. Bernelot Moens, Directeur der gouver-

nements kina-aanplantingen in het regentschap

Randong.
Idem.

Den civielen geneesheer.

Den civielen geneesheer.

Den lieer Mr. W. A. Baron Baud, particulier.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den Heer G. J. P. Valette, Secretaris der residentie

Ranjoemas.

Den Heer J. Tofield, particulier.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Idem.

Den civielen geneesheer.

Den Heer F. J. L. Mersen Senn van Basel, particulier.

Den civielen geneesheer.

Den Heer A. Stoll, particulier.

Den civielen geneesheer.

Den He«r D. F. W. Lucassen, particulier.

Den civielen geneesheer,

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den civielen geneesheer.

Den dirigerenden officier van gezondheid.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Idem.

Idem.
Idem.
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STATIONS
VOOR

REGENWAARNEMINGEN.

De waarnemingen worden gedaan onder

toezicht van:

Getas, bij Salatiga, 380 meters

£ boven de zee

Tlogo, bij Salatiga, 470 meters

boven de zee

Magelang
Samban, bij Magelang
Djokjokarta

Bojolali

Klatten

Soerakarla

Pati

Rembang
Bodjonegoro
Toeban
Ngawi
Madioen
Patjitan

Kediri

Biitar

Modjokerto

Grissee

Soerabaja

Sidoardjo

Bangkalan, Madoera
Pamekasan, Madoera
Soemenep, Madoera
Pasoeroean
Malang
Probolingo

Loemadjang
Tempeb, Afd. Loemadjang
Besoeki

Bondowoso
Adjoong, Afd. Bondowoso
Sitoebondo

Banjoewangi
Telok Betong
Benkoelen

Padang
Loeboeselasi, Afd. Solok
Solok

Padang Pandjang
Fort de Koek
Pajakombo
Rau ;..

Padang Sidempoean
Siboga

Singkel ...

Den Heer Couvreur, particulier.

Den Heer H. G. Lorch, particulier.

Den civielen geneesheer.

Den Heer H. Helder, particulier.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den civielen geneesheer.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Idem.

Den civielen geneesheer.

Idem.

Idem.

Idem.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den civielen geneesheer.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Den dirigerenden officier van gezondheid.

Den civielen geneesheer.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den civielen geneesheer.

Idem.

Den Heer C. L. Coster van Voorhout, particulier.

Den civielen geneesheer.

Idem.

Den Heer J. B. de Koning, particulier.

Den Heer H. van Kol, ingenieur van den 'waterstaat.
Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.
Idem.

Idem.

Den dirigerenden officier van gezondheid.

Den Heer S. Stibbe, particulier.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

16
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STATIONS
VOOR

REGENWAARNEMINGEN.

De waarnemingen worden gedaan onder

toezicht van:

Kotta Radja, Aljeh

Agnieta-pïantage, Langkat

Salah hadji, Langkat

Sipoet, Deli

Medan, Deli

Medan, Deli

Rengkalis

Djambi....

Palembang
Randar
Tebing Tingi

Lahat
Muntok
Tandjong Pandan, Billiton

Tandjong Pinang, Riouw
Singkawang
Pontianak

Sintang

Randjermasin

Pengaron, Z. 0. Afd. v. Borneo

Amoenthai, idem
Barabei, idem

Boentok, idem

Makassar
Pangkadjene, Celebes

Balang Nipa, Celebcs

Menado
Ternate
Amboina
Banda
Timor Koepang

Den chef der expeditionaire geneeskundige dienst.

Den Heer F. G. Steek, particulier.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den Heer B. Krol, particulier.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Den Heer .1. Krul, particulier.

Den eerstaanwezenden officier van gezondheid.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Den civielen geneesheer.

Den eerstaanwezenden officier van gezondboid.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Den dirigerenden officier van gezondheid.

Den eerstaanwezenden officier van gezondboid.

Idem.

Idem.

Idem.

Den dirigerenden olïicier van gezondheid.

Den eerstaanwezenden officier van gezondbeid.

Dim civielen geneesheer.
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Wanneer men de ligging nagaat der stations alwaar door

geneeskundigen waarnemingen gedaan worden , zoo ziet men

dat het grootste aantal niet ver van de zee verwijderd is, dat

er betrekkelijk slechts weinig punten in de bergen onder voor-

komen. Dit is het gevolg van de omstandigheid dat de stand-

plaatsen der geneesheeren hoofdzakelijk bepaald worden door

de verdeeling van de Europesche inwoners over den Archipel;

officieren van gezondheid vindt men alleen in garnizoensplaat-

sen en op een enkel gezondheids etablissement, terwijl civiele

geneesheeren zich gewoonlijk slechts daar vestigen, waar een

zeker aantal Europeanen bij elkander wonen. Met het oog

op het wenschelijke eener gelijkmatige verdeeling der stations

over de binnenlanden zou het dus beter geweest zijn indien

het doen der regenwaarnemingen aan de Controleurs bij het

Binnenlandsch Bestuur opgedragen ware, daar deze ambte-

naren veel gelijkmatiger over den Archipel verspreid zijn dan

de geneeskundigen. Wel wordt in het gebrek aan stations in

de hooger gelegen streken eenigszins voorzien door de waar-

nemingen die sommigen vrijwillig op zich genomen hebben,

maar nog lang niet voldoende. In de bergen is de regenhoe-

veelheid veel meer van locale invloeden afhankelijk dan in lage

,

vlakke landen; daarom is er, ten einde een goed overzicht der

verschijnselen van den regen in onzen Archipel te verkrijgen,

in de bergachtige binnenlanden der eilanden betrekkelijk een

grooter aantal stations noodig dan aan de kusten. Ik hoop

dus dat er zich nog vele vrijwillige waarnemers in de binnen-

landen en in de hooger gelegen gedeelten der eilanden zullen

aanbieden: waarnemers op de buitenbezittingen zullen vooral

ook zeer welkom zijn, omdat aldaar het aantal stations betrek-

kelijk veel geringer is dan op Java. Wanneer men het regle-

ment op de regenwaarnemingen en de daarbij gevoegde toe-

lichting inziet, zoo zal men de overtuiging krijgen, dat het

doen der regenwaarncmingen zoo hoogst eenvoudig is, dat

ieder die gerust op zich nemen kan, vooral wanneer men een

eenigszins intelligenten inlander in zijne dienst heeft, die niet
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geheel zonder oefening in het lezen en schrijven is. Niemand

behoeft zich door de omstandigheid dat zijne bezigheden hem

soms noodzaken gedurende eenige dagen van huis te zijn, van

hel aanvragen van een regenmeter Ie laten afhouden ; uit het

reglement en de toelichting daarop zal men zien dat men ook

onder die omstandigheden met veel vrucht aan de waarnemin-

gen kan deelnemen. Men behoeft ook niet bevreesd te zijn

dat de waarnemingen ongebruikt zullen blijven liggen , daar

de noodige maatregelen voor eene geregelde en spoedige uit-

gave genomen zijn; in het reglement is namelijk bepaald, dal

de Directeur van het observatorium te Batavia maandelijks voor

de Javasche Courant overzichten der regenwaarnemingen zal

opmaken , waarvan aan ieder der waarnemers een afdruk zal

toegezonden worden.

Ik ga thans over tot de beschrijving van den regenmeter

zooals die voor de stations in Nederlandsch-Indie ingericht is.

Deze regenmeter, door nevensgaande afbeelding op ongeveer

een twaalfde van de natuurlijke grootte voorgesteld, bestaat

uit de volgende deelen

:

lo. een trechter a waardoor het water opgevangen wordt

;

2o. een kastje c waarop de trechter geschroefd is;

3o. een in het kastje geplaatst reservoir b waarin het opge-

vangen water verzameld wordt;

4o. een voetstuk waarop het kastje geplaatst is;

verder zijn bij iederen regennieter een tweede reservoir en

twee maatglazen gevoegd.

De trechter a is van gegoten metaal; de wanden zijn vrij

dik, zoodat verandering van vorm niet te vreezen is: de rand

van den trechter is scherp afgedraaid, scherper dan in de lee-

kening is aangegeven ; de opening van den trechter is een

cirkel van 12 c. M. middellijn. De trechter is op hel kastje c

geschroefd en eindigt in een buis die in het kastje uitkomt.

De hoogte der opening van den trechter boven het kastje be-

draagt 18 c. M., zoodat de wanden van den trechter zeer steil zijn.
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Het kastje o, waarvan de wanden 18 e. M. breed zijn, is

van gegoten ijzer ; het bovenste gedeelte is eene afgeknotte

piramide waarvan de wanden eene helling van. ongeveer 45°

hebben en dus steiler zijn dan in de teekening aangegeven is.

Het kastje wordt afgesloten door een deurtje f.

In het kastje is geplaatst een kannetje van koperblik b; dit

kannetje is gesloten door een deksel; in het midden van het

deksel is een klein trechtertje, hetwelk in een buis eindigt,

die bijna tot op den bodem van het kannetje reikt. Wanneer

het kannetje in het kaslje geplaatst wordt, komt dit kleine

trechtertje juist onder de buis van den opvangtrechler,

zoodat al het opgevangene water in het kannetje terecht komt.

Het kannetje, dat dus dienst doet als reservoir, kan ongeveer

275 m. m. regen bevatten. Het is kleiner gemaakt dan door

mij opgegeven was ; volgens mijne opgaven had het ongeveer

575 m. m. moeten kunnen bevatten. Waarom bij de vervaar-

diging in Nederland van mijne opgaven afgeweken is, is mij

onbekend ; de gemaakte verandering kan ik echter niet als eene

verbetering beschouwen.

Bij iederen regenmeter is een voetstuk d van gegoten ijzer

gevoegd. Dit voetstuk, hetwelk met ijzeren punten in den

grond bevestigd wordt , bestaat uit vier stukken , die met

schroeven i aan elkander bevestigd worden ; voor het transport

naar de binnenlanden kan dus het voetstuk uit elkander geno-

men worden.

Het kastje wordt door middel van drie schroeven k op het

voetstuk bevestigd : twee van deze schroeven zijn geplaatst ter

weerszijde van het deurtje, de derde is geplaatst in het mid-

den van den tegenovergestelden wand. Door middel van zin-

ken ringetjes . die op de punten k tusschen het kastje en het

voetstuk kunnen geplaatst, worden , kan het opvangende vlak

zonder veel moeite horizontaal gesteld worden. Men stelt dus

eerst het voetstuk op, zoodanig dat het bovenvlak nagenoeg

horizontaal is. daarna plaatst men het kastje op den voet en

maakt met behulp van de zinken ringetjes de opening van den
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trechter behoorlijk waterpas. Een niveau heeft men daarvoor

niet noodig; door middel van een kurk sluit men de onderste

opening van den trechter en vult dezen daarna met water
t

waardoor dadelijk blijkt of het opvangende vlak al dan niet

horizontaal slaat en hoe, indien het laatste het geval is, de

horizonlaliteit moet verkregen worden.

De hoogte van het opvangende vlak boven den grond is 1.2

meter (ongeveer drie en een halve voet).

Uit deze beschrijving ziet men dat de regen nieter voor de

stations in Nederlandsch-Indie eenigszins van de gewone inrich-

ting afwijkt en dat hij ook niet in alle opzichten voldoet aan

hetgeen omtrent die instrumenten op het meleorologen-congres

te Weenen bepaald is.

De diameter van het opvangende vlak is driemaal kleiner

genomen dan door hel meleorologen-congres aanbevolen is.

Deze afwijking heb ik mij veroorloofd, omdat een regennieler

met een opvangend vlak van een tiende vierkanten meter waar-

aan door het congres de voorkeur gegeven werd, hier vrij

onhandelbaar zou geweest zijn. Regens van 50 en 60 m. m.

in de 24 uur komen hier vrij veelvuldig voor: regens van

meer dan 100 ra. m. , ja van 200 in. m. in de vier en twin-

tig uren worden hier ook waargenomen. Ook moest de in-

richting der regenmeters zoodanig zijn , dal wanneer een waar-

nemer somwijlen eenige dagen achtereen van huis moest zijn

.

hetgeen bij hen van wie men in Indie regenwaarnemingen

verwachten kan ongetwijfeld nu en dan het geval zal zijn,

toch de gedurende hunne afwezigheid gevallen regen zou kun-

nen gemeten worden. Het reservoir moest dus zoo groot zijn

,

dal het zoo noodig ihn regen van een dag of acht zou kunnen

bevatten en daar hel hier niet lot de onmogelijkheden behoort

dal in dien tijd meer dan 500 m. m. regen valt, meende ik

dat het wenschelijk was het reservoir eene capaciteit berekend

voor 575 m. m. regen te geven. Bij een opvangend vlak van

een tiende vierkanten meier zou dus hel reservoir 57.5 liters

water hebben moeten kunnen bevallen ; hel reservoir werd
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dan vrij lastig om Ie behandelen. Door de doorsnede van hel

opvangend vlak driemaal kleiner te nemen , werd de hoeveel-

heid opgevangen waler lot een negende gereduceerd, zoodat

het reservoir dan slechts eene capaciteit van ongeveer vier

liters behoefde te hebben. Daar nu uil langdurige waarne-

mingen in Engeland met regenmeters van verschillende afme-

tingen gedaan gebleken is, dat met een opvangend vlak van

5 Eng. duim middellijn dezelfde uilkomsten verkregen worden

als met een van 24 duim middellijn, meende ik dat het niet

alleen geoorloofd maar zelfs zeer wenscheltjk was, bij de in-

richting der regenmeters voor Indie van de bepalingen van het

meteorologen-congres omtrent de grootte van het opvangende

vlak af te wijken.

Een los reservoir ter verzameling van het opgevangen water

.

hetwelk wanneer men de meting wil doen uit den regenmeier

'kan genomen worden, is eene inrichting die niet bij alle regen-

meters gevonden wordt. Vele regenmeters hebben een vast

reservoir, van onderen voorzien van een kraantje door middel

waarvan het water in een maatglas afgetapt kan worden ; ik

heb indertijd ook een paar zulke regenmeters uit Holland mede-

gebracht. Deze inrichting is echter voor Indie niet zonder

bezwaren. Bij zonneschijn worden de wanden van het reser-

voir direct door de zon beschenen , en het is mogelijk dat

dientengevolge de temperatuur van het opgevangen water zoo

stijgt, dat de verdamping er van aanmerkelijk bevorderd wordt

hetgeen allicht aanleiding tot eenig verlies kan geven. Verder

is het aftappen van zoodanigen regenmeier wanneer het regent

.

bijna niet te doen zonder dat men doornat wordt. Eene para-

pi uie helpt legen de zware regens die hier dikwijls voorkomen

.

bijna niet: regenjassen heeft men hier slechts zelden. Boven-

dien als men het water uit een regenmeter aftapt, moet men

in de eene hand hel glas houden en met de andere hel kraantje

omdraaien, zoodat men toch geen paraplnie kan vasthouden;

men moet dan de parapluie door een ander laten vasthouden

en daarbij heeft men veel kans van uit den regen in den drup
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Ie kumen. Men komt er dan allicht toe om zich maar Ledaard

nat te laten regenen , ten minste zoo is het mij in den eersten

tijd op het ohservatorium gegaan toen ik nog geen assistenten

had en de regenwaarnemingen zelf moest doen. Maar dat is

niet aangenaam , en de snelle afkoeling die men daarbij onder-

vindt, is zelden bevorderlijk voor de gezondheid. Zoodanige

inrichting van den regenmeter heeft daarom allicht ten gevolge

dal de waarnemingen met minder nauwkeurigheid dan wen-

schelijk is gedaan worden.

Door de inrichting die aan den voor Indie bestemden regen-

meter gegeven is, zijn de twee bovenvermelde bezwaren groo-

tendeels vermeden. Het kastje beschermt het reservoir tegen

de direclen invloed der zonnestralen, en de waarnemer behoeft

nu niet naar den regenmeier te gaan om de hoeveelheid ge-

vallen water Ie melen: hij kan de reservoirs door een inland-

schen bediende lalen verwisselen en de meling binnenshuis doen.

Een los reservoir, dat tegen den directen invloed der zonne-

stralen beschermd is, vindt men wel bij sommige regenmeters

,

li. v. bij eenige die door Negrelti en Zambia en door Casella

gemaakt zijn, maar daar moet men om het reservoir te ver-

wisselen den opvangende)! trechter eerst wegnemen, hetgeen

mij minder doelmatig voorkwam, daar de trechter eigenlijk het

voornaamste deel van den regenmeter is, dat zoo weinig mo-

gelijk aan de kans van beschadiging moet blootgesteld worden.

Ik heb daarom de inrichting zoodanig gemaakt, dat men het

opvangende vlak als het eenmaal behoorlijk gesteld is, steeds

onaangeroerd kan laten staan.

De ijzeren voet is bij den regenmeier gevoegd om het op-

stellen van het instrument zoo gemakkelijk mogelijk Ie maken:

daardoor wordt levens verkregen dal bij alle regenmeters het

opvangende vlak zich op dezelfde hoogte boven den grond be-

vindt; deze hoogte (1.2 nieter) valt binnen de door het meteo-

rologen-congres bepaalde grenzen (1.0 a 1.5 nieter).

Hel bovenstaande bevat, geloof ik, alles wat er omtrent hel

instrument te zeggen valt.
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Het reglement op de regenwaarnemingen en de daarbij be-

Iioorende toelichting laat ik als bijlagen volgen. Veel valt er

omtrent dit reglement niet op te merken. De niel-Indiscbe

lezer zal misschien vinden dal de voorschriften niet vast genoeg

zijn; dat b. v. eenzelfde waarnemingsuur voor alle waarnemers

had moeten voorgeschreven worden. Ik ben echter overtuigd

dat zij die Indie kennen, erkennen zullen dal in hel reglement

alles is vastgesteld wat in billijkheid van hen aan wie de waar-

nemingen zouden opgedragen worden , kon gevorderd worden.

In een zeer ondergeschikt punt wijkt hel reglement af van de

bepalingen van het meteorologen-congres te Weenen. Hel regle-

ment schrijft voor, dal de gemeten hoeveelheid regen in de

waarnemingsstalen genoteerd moet worden voor den dag waarop

de meting gedaan is . ofschoon verwacht werd dat de meeste

waarnemers een der morgenuien als hun waarnemingsuur zou-

den kiezen , zoodat in de meeste gevallen het grootste deel

van den gemeten regen tot den vorigen dag zou behooren

:

het meteorologen-congres , hetwelk een morgenuur voor de regen-

waarnemingen voorschreef, achlle het verkieslijk de gemeten

hoeveelheid op den vorigen dag aan te teekenen. Ik heb mij

die kleine afwijking veroorloofd, omdat het mij voorkwam dat

er misschien minder kans van vergissing zou bestaan, indien

men de waarnemingen aanteekende op de datums waarop zij

gedaan worden.

Reglement voor Regenwaarneming en in Nederlandsch-

Indie met van Grouvernementswege ver-

strekte Regenmeters.

Artikel 1. Ten einde tot eene juiste kennis der regenver-

schijnsclen in Nederlandscb-Indië te komen, worden door het

Gouvernement regennieters verstrekt

:

a. aan officieren van gezondheid van het Nederlandsch-Indische
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leger en burgerlijke geneesheeren, die uit 'slands kas be-

zoldiging of vaste toelage genieten , wien het doen van re-

genwaarnemingen van regeringswege opgedragen wordt;

b. aan particulieren, die zich willen verhinden om gedurende

«enigen tijd regenwaarnemingen volgens dit reglement te

doen.

Artikel 2. Bij Gou vernemen Is besluit wordt nader bepaald

aan welke der bij artikel 1 bedoelde officieren van gezondheid

en burgerlijke geneesheeren hel doeu van regenwaarnemingen

opgedragen wordt, en hoeveel regenmeters ter verstrekking

aan particulieren beschikbaar gesteld worden.

De verstrekking van Gouverncments regenmeters aan parti-

culieren beeft plaats door lusscbenkomst van den Directeur

van het Meteorologisch Observatorium te Batavia.

De aan particulieren verstrekte regenmeiers blijven Gouver-

nements eigendom. Wanneer een particulier aan wien een

regenmeter verstrekt is, verhinderd wordt zijne waarnemingen

voort te zetten en hij niemand in zijn nabuurschap kan vinden

die genegen is het doen der regenwaarnemingen van hem over

te nemen , zendt hij hiervan bericht aan den Directeur van bet

Observatorium te Batavia en geeft den hem verstrekten regen-

meter over aan hel hoofd van het Plaatselijk Besluur der plaals

zijner inwoning.

Artikel 5. De regenmelcrs worden voor landsrekening aan

de waarnemers verzonden:

a. aan de bij arlikel la bedoelde oflicieren van gezondheid

en burgerlijke geneesheeren door tusschenkomsl der depar-

tementen waaronder zij ressorteren

;

h. aan particulieren door lusscbenkomst van het Departement

der Marine waaronder hel Observatorium te Batavia res-

sorteert.

Artikel 4. Omtrent de plaats voor de opstelling der regen-

meters ontvangen de waarnemers de noodige aanwijzingen

:

a. de bij artikel la bedoelde officieren van gezondheid en bur-
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gerlijke geneesheeren van do ('hels der diensten waartoe

zij behooren

;

//. particulieren van den Directeur van het Observatorium.

Artikel 5. (uitrent de wijze van opstelling der regeninelers

en omtrent liet doen der waarnemingen wordt aan de waar-

nemers, bij de toezending der instrumenten, de noodige aan-

wijzing verstrekt, op te maken door den Directeur van het

Observatorium.

Artikel 6. Wanneer dit ter voorkoming van beschadiging

noodig mocht zijn , worden de regeninelers met kleine paggers

van bamboe ter hoogte van ongeveer acht Nederlandsche palm

omgeven; de onkosten hiervan kunnen door den Directeur van

het Observatorium aan de waarnemers gerestitueerd worden.

Artikel 7. Hel in den regenmeter opgevangen water wordt

,

zoo mogelijk, iederen dag op hetzelfde uur, liefst des morgens

om 6 , 7 , 8 of 9 uur , gemeten : de gemeten hoeveelheid wordt

dadelijk na de waarneming in een daarvoor bestemden slaat

ingeschreven.

Wanneer een waarnemer verhinderd is geweest waar te

nemen , wordt dit in den waarnemingsstaat aangeteekend.

Artikel 8. In het begin van iedere maand worden door de

waarnemers twee afschriften van hunne waarnemingsstaten der

vorige maand gemaakt. Deze twee afschriften worden zoo

spoedig mogelijk met twee achtereenvolgende postgelegenheden

onder dienstcouvert
, gecontrasigneerd door den waarnemer,

aan den Directeur van het Observatorium te Batavia gezonden.

De oorspronkelijke waarnemingsstaten worden door de waar-

nemers minstens zes maanden lang bewaard.

De noodige blanco-stalen voor het opteekencn der waarne-

mingen en voor de afschriften worden door den Directeur van

het Observatorium aan de waarnemers verstrekt.

Op de aan den Directeur van het Observatorium op te zen-

den staten wordt de toestand van den regenmeter met een

enkel woord vermeld.



Correspondentie over de regenwaarneniingen wordt tusschen

de waarnemers en den Directeur van het Observatorium , onder

door den afzender te contrasigneren dienstcouvert , gevoerd.

Artikel 9. Maandelijks worden door den Directeur van hel

Observatorium overzichten van de regenwaarnemingen opge-

maakt, welke als bijlage van de Javasche Courant gepubliceerd

worden; van deze overzichten wordt hel noodige aan lal afdruk-

ken aan den Directeur van het Observatorium verstrekt, om

aan ieder der waarnemers een exemplaar te kunnen zenden en

nog een vijftigtal voor verdere verspreiding ter zijner beschik-

king te hebben.

Bovendien wordt door den Directeur van het Observatorium

in het begin van ieder jaar een overzicht der in het afgeloopene

jaar gedane regenwaarneniingen opgemaakt , welk overzicht Ier

Landsdrukkerij gedrukt wordt; het aantal te drukken exem-

plaren en de verdeeling er van wordt bij Gouverncmenls Be-

sluit nader geregeld.

Artikel 10. Dit reglement treedt in werking den l
HC" Janu-

ari 1879.

Behoort bij artikel 1 van het besluit van tien Gouverneur-

Generaal van Nederlandsch-lndië van 11 Juli 1878. u°. 8.

Mij bekend :

De Gouvemements secretaris ,

w. g.) 1WNEKOEK.

Toelichting op het Reglement voor Regenwaarmingen in

Nederlandsch-Indie met van Crouvernements-

wege \erstrekte Regenmeters.

Ad. 2. Aangezien regenwaarnemingen in Nederlandsen Indië

onder anderen ook ter bevordering der belangen van den land-
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bouw zullen kunnen strekken, laat het zich verwachten, dat

particulieren , vooral landbouw-ondernemers , door het doen van

regenwaarnemingen aan de vermeerdering van onze kennis der

regen verschijnselen in deze streken zullen willen medewerken.

Daarom heeft het Gouvernement eenige regenmeters uit Ne-

derland ontboden , met het doel deze ter beschikking van den

Directeur van het Meteorologisch Observatorium te Batavia te

stellen , ten einde ze aan particulieren te verstrekken , die zich

lot het doen van regenwaarnemingen en het opzenden daarvan

aan het Observatorium te Batavia willen verbinden ; het ligt

in de bedoeling die regenmeters vooral te verstrekken voor op-

stelling in zoodanige streken , waar geen regenwaarnemingen

van Gouvernementswege gedaan worden.

Het eenige bezwaar tegen de verstrekking aan particulieren

zou daarin kunnen gelegen zijn, dat zij bij vertrek niet per

se door andere waarnemers vervangen worden , zooals dit het

geval is bij de bij artikel \a bedoelde officieren van gezondheid

en burgerlijke geneesheeren , aan wie het doen van regenwaar-

nemingen van regeringswege opgedragen is.

In de meeste gevallen zullen echter particulieren bij vertrek

wel iemand kunnen vinden , die genegen is de door hen aan-

gevangen waarnemingen voort te zetten, hetzij op dezelfde

plaats, hetzij in de onmiddelijke nabijheid er van; in dit geval

kan er geen bezwaar tegen bestaan , dat zij het hun verstrekte

instrument aan zoodanig iemand overgeven, onder kennisgave

daarvan aan den Directeur van het Observatorium te Batavia.

Voor het geval dat niemand in zijne nabuurschap genegen

is het doen der regenwaarnemingen van hem over te nemen

,

moet de particulier weten hoe hij bij vertrek met het hem

verstrekte instrument handelen moet om te zorgen, dat het

niet in het ongereede geraakt. Hierin te voorzien is de bedoe-

ling van het in de laatste alinea van artikel 2 voorgestelde.

Ad. 3. Wanneer voor de opstelling van regenmeters, welke

aan de bij art. 1a bedoelde officieren van gezondheid en bur-

gerlijke geneesheeren verstrekt worden, over Gouvernements
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terrein kan beschikt worden, zoo zal de plaatsing der instru-

menten geene moeilijkheden opleveren. Het is echter mogelijk

dat iemand aan wien van Regeringswege het doen van regen-

waarnemingen opgedragen wordt, voor de plaatsing van een

regenmeter niet over Gouvernements terrein kan beschikken

;

in zoodanig geval is het wenschelijk, dat de chef der dienst

waartoe de waarnemer behoort, eerst met dezen in overleg

treedt om zich te vergewissen, dat de waarnemer in slaat is

eene goede plaatsing van den regenmeter te waarborgen.

Bij verstrekking aan particulieren kan de btoordeeling van

de gelegenheid voor de plaatsing van den regenmeter aan den

Directeur van het Observatorium overgelaten worden.

Ad. 7. In artikel 7 wordt de lijd aangegeven waarop de

regenwaarnemingen moeten gedaan worden.

Tol toelichting van dit artikel zal het niet ondienstig zijn uit-

een te zetten met welk doel in hel algemeen regenwaarnemin-

gen gedaan worden , of mei andere woorden , wat men eigenlijk

door middel van die waarnemingen wenscht te leeren kennen.

Regenwaarnemingen moeten in de eerste plaats leiden lot

de kennis der hoeveelheden regen die maandelijks vallen. Deze

maandelijksche regenhoeveelheden maken niet alleen een be-

langrijk element van het klimaat eener plaats uit, maar zij

zijn ook voor de praktijk niet zonder belang. Door middel

van de maandelijksche regenhoeveelheden kan men onder an-

deren berekenen hoeveel regenwater gemiddeld in de verschil-

lende maanden van het jaar in eene streek van bekende opper-

vlakte valt, hetgeen van belang kan zijn bij den aanleg van

afvoerkanalen, als ook wanneer men het regenwater voor de

besproeing van landerijen wil gebruiken.

Om de maandelijksche regenhoeveelheden te leeren kennen

zou eene waarneming aan het einde van iedere maand voldoen-

de zijn, mits de regenmeter voldoende capaciteit had om al

den regen van eene maand te bevatten en bovendien zoo inge-

richt was dat van hel opgevan gene water niet veel door ver-

damping verloren kon gaan.
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Zoodanige inrichting heeft men echter zelden aan regenme-

ters gegeven, omdat men meestal behalve de maandelijksche

hoeveelheden ook die welke per 24 uren vallen, wenscht te

leeren kennen.

Het is zeker voor den landbouw niet onverschillig hoe de

regen over eene maand verdeeld is, of de regen in zware dan

wel in zachte buien valt, en of de totale regenhoeveelheid

eener maand over weinige dan wel over vele dagen verdeeld

is. Voor den aanleg van sommige werken, b. v. van spoor-

wegen, kan het ook van belang zijn de grootste hoeveelheid

regen te kennen die men per 24 uren verwachten kan. Voor

dit alles is de kennis der regenhoeveelheden per 24 uren noodig.

De kennis der regenhoeveelheden per 24 uren heeft dus voor

de praktijk meer waarde dan die der maandelijksche alleen;

daarom worden regenwaarnemingen gewoonlijk dagelijks gedaan.

Wanneer de waarnemers voor het doen der regenwaarne-

mingen de vrije beschikking over hunnen tijd hebben, zoo stelt

men gewoonlijk voor de verschillende plaatsen van eenzelfde

land hetzelfde waarnemingsuur vast ; zoo worden in Europa de

regenwaarnemingen meestal des morgens om 8 uur gedaan.

Maar wanneer de waarnemers niet vrij over hun tijd beschik-

ken kunnen , wat meestal in Indië het geval zal zijn , zoo moet

men aan hen de keuze van het. waarnemingsuur overlaten;

zij kunnen dan dat uur kiezen hetwelk hun het best schikt.

Heeft een waarnemer eenmaal een uur gekozen, zoo is het

wenschelijk dat hij zich zooveel mogelijk daaraan houdt; maar

mocht het geval zich voordoen dat de waarneming op het ge-

wone uur bezwaarlijk was, zoo mag die gerust op een ander

uur gedaan worden, mits dit in de waarnemingsstaten aange-

teekend wordt.

De meeste waarnemers in Indië zullen aan een der morgen-

uren de voorkeur geven; daarom zijn deze in artikel 7 ge-

noemd, waaruil echter niet moet afgeleid worden, dat het aan

de waarnemers niet vrij zoude staan een ander uur te kiezen;
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Er is naar gestreefd de inrichting der regenmeters voor In-

dië zoodanig te maken , dat de waarnemingen zoo weinig mo-

gelijk last aan de waarnemers zullen kunnen voorzaken.

Het in den regenmeter opgevangen water verzamelt zich in

een reservoir; dit reservoir wordt, wanneer men den regen

meten wil, uit den regenmeter genomen en door een ander

vervangen. Deze verwisseling van reservoirs behoeft niet dooi-

den waarnemer zelven gedaan te worden: hij kan dit gerust

door een inlandschen bediende laten doen , aan wien daarom-

trent de noodige aanwijzing gegeven is.

De eigenlijke meting van de hoeveelheid gevallen regenwater

kan binnenshuis gedaan worden.

Daarvoor neemt de waarnemer het deksel van het reservoir

af en schenkt het hierin verzamelde water in een maatglas

over; op dit maalglas is eene verdeeling geëtst welke direct

de hoeveelheid gevallen regenwater in millimeters aangeeft.

Komt b. v. het water in het maatglas tot aan de streep

waarbij 15 staat, zoo is er 15 millimeters regen gevallen;

dit beteekent dat indien het water op een horizontaal vlak

gevallen ware, waarop het kon blijven staan zonder er in te

trekken of te verdampen , dat dan dat vlak met eene laag

water van anderhalve Nederlandsche duim zou bedekt zijn.

Komt het water lot aan de streep waarbij 16 genoteerd staat

,

zoo is er 16 millimeters regen gevallen.

Het zou kunnen gebeuren dat het water niet precies tot aan

eene streep komt; in dit geval geeft de streep waar het water

het dichtste bij staat, de hoeveelheid gevallen regen aan.

Wil men de hoeveelheid regen tot in onderdeden van milli-

meters opgeven, zoo moet men de ruimte tusschen twee deel-

strepen op het oog in vier of tien gelijke deelen verdeelen en

dan vierden of tienden van een millimeter aflezen ; maar dit

is volstrekt niet noodig , want het is volkomen voldoende wan-

neer de regenhoogte in geheele millimeters opgegeven wordt.

Daarvoor heeft men niet anders te doen dan het cijfer af

te lezen van de sli-eop waar het water het dichtst bij staat.
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Hierbij is vergissing bijna onmogelijk, want de verdeeliugs-

strepen en de cijfers zijn zeer duidelijk en bij iedere streep

staat een cijfer.

De verdeeling op de maatglazen gaat niet verder dan tot 20

millimeters : is er das meer dan 20 m. m. regen gevallen

,

hetgeen in Indië dikwijls voorkomt, zoo vult men eerst het

maatglas zoo dikwijls als dit kan tot 20, en meet vervolgens

het restant op de boven aangegeven wijze; door optelling

wordt het totaal gevonden. Men moet hierbij niet op zijne

memorie vertrouwen om het aantal malen dat het maalglas

tot 20 gevuld is te onthouden, want men zou zich dan licht

kunnen vergissen: men zal het best doen dit door schrapjes

in den waarnemingsstaat , dan wel door middel van houtjes

of steentjes aan te geven.

De aldus gevondene hoeveelheid regen wordt in den waar-

nemingsstaat aangeteekend voor den dag waarop de waarne-

ming gedaan is. Bij voorbeeld : men heeft 7 uur des morgens

als zijn waarnemingsuur aangenomen en meet den 18den De-

cember 1879 op dat uur 69 millimeters regen: dan teekent

men in den waarnemingsstaat op den 18den December 69 milli-

meters regen aan. Eigenlijk zou het rationeeler zijn die hoe-

veelheid op den 17
den

te noteeren; maar de ondervinding heeft

geleerd, dat het opteekenen van den regen als gevallen op

den dag waarop de waarneming gedaan wordt, het minst

aanleiding tot vergissing geeft. Het zal dus het beste zijn

deze gewoonte in Indië te volgen.

Met ziet dat de regenwaarnemingen onmogelijk veel moeite

aan de waarnemers zullen kunnen veroorzaken. De waarne-

ming kan gemakkelijk in een paar minuten afloopen; de waar-

nemer kan voor zijne waarneming dat uur kiezen hetwelk

hem het beste schikt, en bovendien daarvan afwijken, wan-

neer dat door bijzondere omstandigheden noodig mocht zijn.

Ééne omstandigheid is er echter die het doen van waarne-

mingen zou kunnen bemoeilijken, namelijk de afwezigheid van

den waarnemer: zoowel zij aan wie het doen van regenwaar-

17
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nemingen van Regeringswege opgedragen is, als zij die dit

vrijwillig op zich genomen hebben, kunnen soms verplicht zijn

gedurende één of meer dagen achtereen van de waarnemings-

plaats afwezig te zijn.

De moeilijkheid die daardoor voor het geregeld doen der

waarnemingen zou kunnen ontstaan , zal door vele waarnemers

kunnen vermeden worden, door een substituut-waarnemer aan

te nemen.

Aan iederen inlander die lezen en schrijven kan, zal men

het doen van regenwaarnemingen zonder veel moeite kunnen

leeren, en wanneer een waarnemer een inlander die lezen en

schrijven kan, in zijne dienst heeft, is het niet alleen geoor-

loofd, maar zelfs zeer gewenscht dat hij dezen tot substituut-

waarnemer opleidt, zoodat hij in alle gevallen van verhinde-

ring op de hulp van zoo iemand voor zijne regenwaarnemingen

kan rekenen.

Ja, zelfs zou ik aanraden, dat een waarnemer, die een

inlander in zijne dienst heeft aan wien hij het doen van regen-

waarnemingen kan leeren. zich er niet toe bepaalt dezen nu

en dan die waarnemingen op te dragen, maar dat hij ze hem

in den regel laat doen , mits hij daarop zelf goed toezicht

houdt. Wanneer zoodanig inlander gewoon is de regenwaar-

nemingen onder toezicht van den waarnemer te doen wanneer

deze te huis is, zoo kan men bijna zeker zijn, dat hij ze bij

afwezigheid van den waarnemer ook naar behooren zal doen.

In vele gevallen zal dus , wanneer de waarnemer nu en dan

eenige dagen afwezig moet zijn , de moeilijkheid die daardoor

voor het doen der regenwaarnemingen zou kunnen ontstaan,

voorkomen kunnen worden door het oefenen van een inlander

als substituut-waarnemer.

Maar het zou kunnen gebeuren dat de waarnemer geen

inlander in zijne dienst had aan wien hij het doen van regen-

waarnemingen zou kunnen leeren, en dat hij toch verplicht

was nu en dan van zijne woonplaats afwezig te zijn.
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Op deze omstandigheid is hij de inrichting der regenmeters

gerekend.

Wanneer het niet regent, zal de afwezigheid van den waar-

nemer hoe lang die ook moge duren, niet aan de regenwaar-

nemingen kunnen schaden; en wanneer het regent, zal in de

meeste gevallen eene afwezigheid zelfs van eene week , alleen

ten nadeele van de kennis der regenhoeveelheden die per 24

uren vallen, kunnen zijn: de maandelij ksche hoeveelheden zul-

len meestal toch met voldoende nauwkeurigheid bekend worden.

De regenmeters zijn er op berekend om ruim 275 millime-

ters regen te bevatten ; dit is eene zeer groote hoeveelheid

regen, meer dan een derde gedeelte van hetgeen per jaar ge-

middeld in Nederland valt en meer dan de helft van de gemid-

delde hoeveelheid te Batavia in de maand Januari. Slechts

uiterst zelden zal het geval zich voordoen , dat zooveel regen

in ééne week in Indië valt.

Wanneer nu de waarnemer gedurende eenige dagen afwezig

is, en de hoeveelheid regen die in dien tijd valt, beneden 275

m. m. blijft, zoo zal hij bij zijne terugkomst altijd kunnen

meten hoeveel regen gedurende zijne afwezigheid gevallen is;

hij kan dan wel niet meer nagaan hoe die regen over de ver-

schillende dagen verdeeld is geweest, maar de totale hoeveel-

heid voor die dagen zal even goed bekend worden als of hij

aanwezig geweest ware. Hij zal dan in zijn waarnemingsstaat

bij de dagen waarop hij afwezig geweest is , aanteekenen niet

waargenomen en voor den dag waarop hij den regenmeter voor

het eerst weder opgenomen heeft, de totale, toen gemeten

hoeveelheid aanteekenen. Bij voorbeeld: een waarnemer heeft

den 6llen November 1879 des morgens zijn regenmeier opge-

nomen , is daarna op reis gegaan en eerst den ll den des avonds

te huis gekomen; den I2den des morgens neemt hij zijn regen-

meter op -en bevindt dat er 155 m. m. regen in is. De waarne-

mer leekent dan in zijn waarnemingsstaat bij den 7den , 8ste",

fid.n jQden ,.„ uden November aan: niel waargenortièn en bij

den 12dt'n 155 m. m. regen. Iemand die zoodanigen staat later
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bewerkt, kan dan zien dat hij niet mag aannemen, dat die

hoeveelheid van 155 m. m. in 24 uur opgevangen is, maar

dat dit het totale bedrag is van den regen die van 7 tot en

met 12 November 1879 gevallen is.

Mocht de waarnemer bij het opnemen van zijn regenmeter

op den 12den November bevinden, dat die 275 m. m. regen

bevatte en dus vol was, zoo zou hij dit op dezelfde wijze als

boven aangegeven is in zijn waarnemingsslaat aanteekenen,

maar daarbij voegen dat het reservoir vol was; men zal dan

uit die waarneming alleen mogen besluiten dat er gedurende

de zes dagen van afwezigheid van den waarnemer minstens

275 m. m. regen gevallen is. Maar dit geval zal zicli slechts

uiterst zelden voordoen , daar dan lang aanhoudende hevige

regens met eene langdurige afwezigheid van den waarnemer

zouden moeten zamenvallen.

Meestal zal dus eene afwezigheid van den waarnemer van

eenige dagen geen schade doen aan de kennis van de maande-

lijksche hoeveelheid regen ; alleen is het wenschelijk , dat de

waarnemer zoo mogelijk op den laatsten der maand zijn regen-

meter opneemt om niet de eene maand in de andere te laten

loopen.

Mocht echter de waarnemer op den laatsten der maand niet

te huis kunnen zijn , zoo zal daardoor ook niet zoo heel veel

voor de regenwaarnemingen verloren gaan ; mocht het gedu-

rende die afwezigheid regenen, zoo moet de bij terugkomst

gemetene hoeveelheid regen in verhouding van het aantal dagen

van afwezigheid die in ieder der twee maanden vallen, tus-

schen deze twee verdeeld worden. Bij voorbeeld: een waar-

nemer is van 29 November tot en met den 5den December 1879

verhinderd waar te nemen, neemt den 4den December zijn

regenmeter op en bevindt dal die 60 m. m. regen aangeeft.

Hij zal dit dan op de boven aangegeven wijze in zijn waarne-

mingsstaat aanteekenen zonder zich aan den overgang van de

eene maand op de andere te storen; alleen zal hij op zijn

waarnemingsstaal van November aanteekenen, dat de regen-
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meier eerst weder den 4den December opgenomen is en dat

toen 60 m. m. regen gemeten is. Degeen die de waarnemin-

gen verzamelt, zal dan 20 m. m. regen aan de in November

gemeten hoeveelheid toevoegen en slechts de overige 40 m. m.

bij December in rekening brengen.

Het voornaamste waaromtrent men hij afwezigheid van den

waarnemer in onzekerheid zal blijven, is de hoeveelheid regen

die gedurende dien tijd werkelijk in iedere 24 uren gevallen

is; de waarnemingen van regenhoeveelheden per 24 uur, op

de andere dagen van het jaar gedaan, verliezen daardoor ech-

ter niets van hare waarde en de maandelijksche hoeveelheden

zullen meestal toch met voldoende nauwkeurigheid bekend kun-

nen worden.

Meestal zal dus een waarnemer wel eenige dagen afwezig

kunnen zijn, zonder dat dit de waarde zijner waarnemingen

belangrijk vermindert.

Bovenstaande beschouwingen zullen het in art. 7 voorge-

schrevene voldoende toelichten. Het voorschrift den regen, zoo

mogelijk, iederen dag op hetzelfde uur te meten beteekent:

ten eerste , dal het wenschelijk is , dat de waarnemer den regen

iederen dag meet, maar dat als hem dit om de eene of andere

reden onmogelijk is, hij de waarnemingen eenige dagen ach-

terwege mag laten; ten tweede dat het wenschelijk is dat de

waarnemer den regen iederen dag op hetzelfde uur meet , maar

dat hij zijn waarnemingsuur ook veranderen mag, als dit om
de eene of andere reden noodig is.

Hoe de waarnemer in geval van afwezigheid met zijne aan-

teekeningen in de waarnemingsstaten handelen moet, is aan

het slot van art. 7 aangegeven en uitvoeriger in deze toelich-

ting uiteengezet.

Ad. 8. Om geregelde publicatie mogelijk te maken is het

noodig dat de waarnemingen spoedig in handen van den Direc-

teur van het Observatorium komen ; daarom wordt directe toe-

zending aan dezen voorgesteld.

Met het oog op de mogelijkheid dat de opgezonden waarne-



262

mingen verloren gaan, is de opzending van een duplicaat af-

schrift en liet bewaren van de oorspronkelijke aanteekeningen

door den waarnemer wenschelijk. De waarnemer zendl der-

halve in het begin van de maand een eerste afschrift van de

regenwaarnemingen der vorige maand aan den Directeur van

het Observatorium, en een duplicaat afschrift met de eerste

daarop volgende poslgelegenheid: mochten dan beide afschriften

uiet terecht komen, zoo meldt de Directeur van het Observa-

torium dit aan den waarnemer en daar deze de oorspronkelijke

aanteekeningen nog heeft, zoo kan een derde afschrift opge-

zonden worden.

Aangezien het wenschelijk is dat de waarnemer uu en dan

zijn regenmeter naziet, wordt voorgeschreven dat deze op de

in te dienen staten met een enkel woord den toestand van den

regenmeter vermeldt. Is er dan het een of ander defect aan

den regenmeter, zoo wordt dit spoedig aan den Directeur van

het Observatorium bekend en kan deze misschien maatregelen

tot herstelling nemen.

Bij het nazien der regenmeters zullen de waarnemers vooral

twee punten moeten onderzoeken, namelijk, ten eerste, of de

huisjes, waardoor het water in het reservoir komt, al dan

niet verstopt zijn; ten tweede, of de reservoirs al dan niet

lek zijn. Mocht het eerste het geval zijn, zoo zal de waarne-

mer dit gemakkelijk zelf kunnen verhelpen; mocht het laatsle

het geval zijn, zoo zal dit meestal wel spoedig door een blik-

slager kunnen verholpen worden , terwijl men in den tusschen-

tijd de eene of andere flesch wel als reservoir zal kunnen

gebruiken.

Ten einde het den waarnemers zoo gemakkelijk mogelijk te

maken, zullen de noodige blanco-stalen ter aanteekening der

waarnemingen en voor het maken der afschriften hun door

den Directeur van het Observatorium toegezonden worden. In

deze staten zullen de hoeveelheid gevallen regen , hel jaartal

,

de maand, de waarnemingsmen , de naam van den waarne-

mer, die der waarnemingsplaats en de toestand van den regen-
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meter moeten ingevuld worden ; voldoende ruimte voor het ma-

ken van aanmerkingen zal in de staten opengelaten worden.

Op de keerzijde zullen de staten voorzien zijn van een gedrukt

adres, waarop alleen de naam der waarnemingsplaats en die

van den waarnemer behoeven ingevuld te worden, waarna

niet anders te doen overblijft dan den staat als een gewonen

gedrukten brief in drieën te vouwen en naar de post te zenden.

Men zal hieruit zien, dat er naar gestreefd is om het in-

vullen der staten en het opzenden naar Batavia voor de waar-

nemers zoo weinig bezwarend mogelijk te maken.

Daar het waarschijnlijk nu en dan zal voorkomen , dat de

waarnemers en de Directeur van het Observatorium elkander

inlichtingen betreffende de waarnemingen wenschen te vragen
f

wordt voorgesteld aan het slot van art. 8 te bepalen, dat der-

gelijke correspondentie onder dienslcouvert mag gevoerd worden.

Ad. 9. Voor het welslagen van een sijsteem van waarne-

mingen als de nu in Indië in te voeren regenwaarnemingen,

is snelle publicatie en verspreiding een eerste vereischte. Er

is niets wat de waarnemers zoo zeer kan aanmoedigen als de

overtuiging dat hunne waarnemingen werkelijk gebruikt en op

prijs gesteld worden. Ook zullen zeker velen in Indië er be-

lang in stellen geregeld een maandelijksch overzicht te ver-

krijgen van een voor deze streken in vele opzichten zoo be-

langrijk natuurverschijnsel als de regen.

Geregelde, snelle publicatie en verspreiding der regenwaar-

nemingen zal waarschijnlijk het gemakkelijkst verkregen worden

door maandelijksche overzichten dezer waarnemingen als bij-

lagen aan de Javasche courant toe te voegen.

Tegen het verstrekken van afdrukken dezer bijlagen aan de

waarnemers en aan den Directeur van het Observatorium zul-

len wel geen bezwaren bestaan.

Snelle publicatie van meteorologische waarnemingen is echter

meestal niet met grondige bewerking overeen te brengen. Het

is dus noodig dat na afloop van ieder jaar de waarnemingen

in zoodanigen vorm gebracht worden, dat men den gang van
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den regen in den loop van het jaar voor iedere plaats over-

zien kan en dat men ook op de verschillende deelen van den

Archipel gedane waarnemingen in dit opzicht met elkander ver-

gelijken kan. Daarom wordt voorgesteld , behalve de maande-

lijksche opgaven in de Javasche courant, ook jaarlijksche over-

zichten van de in Indië gedane regenwaarnemingen te publi-

ceeren. Zoodanige publicatie zal vooral ook kunnen strekken

om de waarnemingen buiten Indië bekend Ie maken en mis-

schien daar te doen waarderen.



NOTULEN
VAN DE

VERGADERINGEN
DER

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

m

NEDERLANDSCH-iNDIË.

Bestuursvergadering gehouden op Donderdag

17 October 1878.

Aanwezig zijn de dirigeerende leden Dr. van der Burg, voor-

zitter , Dr. P. A. Bergsma, Dr. Bauer, Dr. Onnen, Vorderman,

Fennema , Janssen van Raaij en Dr. Cretier , secretaris.

Het lid van Dijk heeft kennis gegeven verhinderd te zijn de

vergadering bij te wonen.

De notulen der voorgaande vergadering worden gelezen en

goedgekeurd.

I. De Voorzitter heet de dirigeerende leden Fennema en

Onnen die voor het eerst als zoodanig aanwezig zijn , welkom

en uit den wensch dat zij krachtig zullen medewerken om den

bloei der Vereeniging te bevorderen. De Heer Onnen beant-

woordt den Voorzitter, met welke beantwoording de Heer Fen-

nema zich vereenigl.
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II. Van de Hceren Huguenhn en Dr. van der Stok zijn mis-

siven ingekomen inhoudende dal zij met genoegen het lidmaat-

schap van de Directie der Vereeniging aannemen.

III. üe Heer Bergsma biedt namens den Heer H. Dijserinck ,

Kapitein-luitenant ter zee, een si uk zwart puimsteen aan af-

konislig van den Goenoeng Api hij Ambigaga op het eiland

Flores. Genoemde berg ligt up 8° 50 Z. B. en 121° 55 0. L.

De steen wordt in handen van den Heer Fexnema gesteld ter-

wijl voorts besloten wordt den Heer Dijserinck dank te zeggen.

IV. üe Heer Bergsma deelt het volgende mede:

.-In een der bestuursvergaderingen van verleden jaar deed ik

eene mededeeling omtrent intra-mercurieele planeten , waarvan

hel bestaan door Leverrier het eerst ondersteld werd lor ver-

klaring van storingen van Mercurius. Een der middelen door

Leverrier aangegeven om zoodanige planeet, indien die wer-

kelijk beslaat, waai' Ie nemen, is een nauwkeurig onder-

zoek van den hemel in de nabijheid van de zon gedurende

lotale zon -eclipsen.

Watsoh, de Directeur van hel observatorium te Ann-Arhor

in Amerika, heefl gedurende de tolale zonsverduistering van

29 Juli jl. zijne aandacht op dit punt gevestigd en heefl op

twee graden afstand van de zon een hemellichaam van de 4de

grootte waargenomen , welks positie was : Begte klimming =
8 U 26m , declinalie — 1S°0 Noord.

De ster die het dichtst bij die positie komt, is h van de kreeft

(Begte klimming = 8 U 24m , declinalie — 18° 50' Noord; van de

grootte 5V2, volgens Argelander van de groolle 6. Moit.hez ,

de opvolger van Leverrier als Directeur van het observatorium

te Parijs, heeft den Heer Gaillot, Chef van het rekenhureau

dezer inrigting, die zestien jaren lang Leverrier in al zijne

werkzaamheden geassisteerd heeft, verzocht de positie van het

door Watsok waargenomen hemellichaam te vergelijken met

die welke de planeet Vulcanus volgens de door Leverrier bere-

kende loopbanen zou moeien hebben. (rAtLLÖH vond, dal de

fc
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op 29 Juli waargenomen positie vrij wel overeen kwam met

een van deze loopbanen.

Het zou dus mogelijk kunnen zijn, dal Watson op "29 Juli

jl. de planeet Vulcanus weder had waargenomen; maar om

hieromtrent met eenige zekerheid te kunnen oordeelen zal men

moeten wachten , totdat nadere opgaven omtrent de waarne-

ming van Watso.n ontvangen zijn, die tot nu toe slechts per

telegram hekend is.

Mededeelingen omtrent de waarneming van Watson en de

daaruit af te leiden gevolgtrekkingen vindt men onder anderen

in de Comples Rendus van 5 Augustus 1878, blz. 229 en-255

,

en in Nature van 8 Augustus, blz. 580 en 385."

V. De Heer Janssen van Raau vertoont een monster van

den telegraafkabel tusschen Anjer en den Varkenshoek gelegd.

VI. De Gouvernements-renvooien N°. 18742, 19551 en 19617

begeleidende missiven van den Gouverneur van Sumatra's West-

kust , van den Resident van Soerakarta en een telegram van den

Besidenl van Banjoewangie, alle handelende over in die gewes-

ten waargenomen natuurverschijnselen, worden in handen ge-

steld van Dr. Bergsma.

VII. De Directeur de TObservatoire Boyal te Brussel bericht

de ontvangst van de deelen 55— 57 van het Tijdschrift.

VIII. Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren E. Net-

si her, F. Verstunen, H. H. Radier en J. W. van Leeuwen.

IX. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten om Zijne

Majesteit den Koning, Beschermheer der Vereeniging, bij gele-

genheid van Hoogstdeszelfs huwelijk de eerbiedige heilwenschen

der Vereeniging aan te bieden.

X. Lijst van ingekomen boekwerken.

Tijdschrift uitgegeven door de Nederl. Maatschappij ter be-

vordering van Nijverheid. Deel XLI, N°. 4 en 8, 1878.

Annales de Chimie el de Physique. T. XIV, 5 en 4.

Comples Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie

des Scientees. T. LXXXVII, N°. ü— 9.
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Monatsbericht der Kön. Preussischen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. Juni 1878.

Mitlheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a/S. 1878.

Archiv für Naturgeschichte , herausgegeben von Dr. F. H.

Troschel. Juhrgang 41, Heft 6.

Annalen der Physik und Chemie , herausgegeben von G. Wie-

DEMANN, 1878, N°. 8.

Beiblatter zu den Annalen der Physik und Chemie, heraus

gegeben von G. Wiedemann, 1878, N°. 8.

Bestuursvergadering gehouden op Donderdag

21 November 1878.

Aanwezig zijn de dirigeerende leden Dr. van der Burg, voor-

zitter, VORDERMAN, Dr. OnNEN , HuGUENIN , Dr. VAN DER STOK eil

Dr. Cretier secretaris, terwijl de Heer J. Jacors Az. als gast

de vergadering bijwoont.

De Heeren P. A. Bergsma, H. L. Janssen van Raaij en N.

J. Hoorweg hebben kennis gegeven dat zij verhinderd zijn de

vergadering bij te wonen.

De notulen der vergadering van 17 October worden gelezen

en goedgekeurd.

I. De Voorzitter heet de dirigeerende leden Huguenin en Dr.

van der Stok , die voor het eerst de vergadering als zoodanig

bijwonen , hartelijk welkom.

Voorts worden ter tafel gebracht de volgende stukken.

II. De Gouvernements-renvooien N°. 19618, 23500, 23724,

24019, 24173, 24816, 24253, 24358 en 24601, begeleidende:

a. een telegram van den Resident van Probolingo;

b. eene missive van den Resident van Amboina dd. 20 Sep-

tember N°. 15;

c. een missive van den Resident van Palembang dd. 7 October

N°. 4614;
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d. een idem van den Resident van Krawang dd. 19 October

N°. 2140;

e. twee idem van den Resident van Bantam dd. 22 en 29

October N°. 9923 en 10103;

f. een idem van den Resident van Batavia dd. 24 October

N°. 6489;

g. van den Resident der Preanger Regentschappen dd. 23 Oc-

tober N°. 8289 en

h. van den Resident van Cheribon dd. 26 October N°. 7211;

alle handelende over in die gewesten waargenomen natuur-

verschijnselen.

In handen van Dr. Bergsma.

III. Eene missive van de Directie van het Bat. Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen dd. 30 October begeleidende

eene missive der Regeering naar aanleiding van eene uitnoodi-

ging der Société nationale des sciences naturelles de Cherbourg.

Wordt besloten der Regeering mede te deelen dat wij reeds

geruimen tijd met die Vereeniging in verbinding zijn.

IV. Eene missive der Ned. Ind. Maatschappij van Nijverheid

en Landbouw dd. 19 November begeleidende een voorstel van

den Heer K. F. Holle tot het bijeenbrengen van het noodige

kapitaal en het doen van pogingen bij de Regeering opdat aan

deskundigen liefst een entomoloog en een zoöloog eene opdracht

worde verleend waardoor meer kennis worde verspreid omtrent

voor den landbouw nuttige en schadelijke insecten.

De Voorzitter herinnert dat in deel XXXVI pag 392 een ad-

vies aan de Regeering voorkomt over hetgeen wenschelijk is

in zake de indienslstelling van natuuronderzoekers voor het

bestudeeren van de fauna van den Archipel en stelt voor eene

commissie te benoemen om te praeadviseeren.

De vergadering vereenigt zich hiermede en benoemt als zoo-

danig de Heeren Vorderman en Hoorweg.

V. Eene missive dd. 17 October N°. 12211 vanden Directeur

van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid houdende hetverzoeK
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óWi aan Ie toonen «lal de gëWéttÖ liouvernemeiits-subsidic ook

voor het jaar 1880 noodzakelijk is.

De Voorzitter deelt mede, dat het antwoord reeds verzonden is.

VI. Een schrijven van den Heer Robillard van het eiland

Mauritius betreffende de collectie naturaliën door hein ongevraagd

aan de Vereeniging toegezonden niet catalogus en rekening. De

Heer Robillaud dringt er op aan dat de Directie zijne collectie

voor de Vereeniging zal aankoopen, en onderwerpt zich voor

zooveel den prijs betreft geheel aan het oordeel der Directie.

Naar aanleiding hiervan herinnert de Voorzitter dat het advies

van den toenmaligen Directeur van het Museum gedecideerd

eene afwijzende strekking had.

Wordt besloten dit aan den Heer Robillar* mede te deelen.

VII. Van de ledenlijst worden afgevoerd de Heeren F. Haht-

STEEN, G. HllILI . I>E ClERCQ, NlEUWKMII'IS , Dl.lSERlNOK 011 UK

JOODE.

VIII. Tot lid wordt benoemd de Heer S. Jacobs.

IX. Op advies van de leden van Dijk en Hoorweg wordt

besloten de beide door Db. J. !\ van dèr Stok aangeboden

stukken op te nemen in het Tijdschrift.

X. De Heer Bergsma zond de volgende mededeeling in over

de planeet Vulcanus:

«Sedert de laatste bestuursvergadering zijn nadere berichten

ontvangen omtrent de waarneming van de planeet Vulcanus in

Amerika. Men vindt deze nadere berichten onder anderen in

de Complex Eendus van 2, 9 en 16 September 1878, en in Nature

van S en 19 September 1878. ITit deze nadere mededeelingen

wordt het bestaan van een intra-mercurieele planeet al meer en

meer waarschijnlijk. De twijfel of het door Watson waarge-

nomen hemellichaam misschien e Canceri zoude zijn, is opge-

heven. De planeet is ook door een tweeden waarnemer, den

astronoom Lewis Swïft, gezien te gelijk mei. e Canceri. Bij

den Astronomer Royal Aibv bestond nog eenige twijfel of het

waargenomen hemellichaam ook misschien een komeet kon ge-

weest zijn, maar deze twijfel wordt niet door andere sterre-
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kundigeji gedeeld. Het laai zich verwachten dat wij nu wel

meer waarnemingen van Vuleanus zullen krijgen."

XI. De Heer Cretier doel de volgende mededeeling om-

trent het uittrekken van malachiet houdende ertsen.

»In het laboratorium van het Mijnwezen werd onlangs een

onderzoek ingesteld naar eene methode om arme koperertsen

die het koper als malachiet bevatten te verwerken. Zij komt

voor in de Bergbau- und Hiitlenmannische Zeitung, had de

aandacht van den Heer van Dijk getrokken en op zijn verzoek

heb ik er een onderwerp van studie van gemaakt. Deze methode

afkomstig van Hauch berust op het volgende: wanneer men

eene oplossing van ijzerchloruur in aanraking laat met de lucht

neemt zij zuurstof op en gaal ten deele in ijzerchloride over

onder afscheiding van ijzeroxyde. Het chloruur bevat op het-

zelfde gewicht ijzer slechts 2/5 van het chloor dat het chloride

bevat. Hoedanig is nu de verhouding van beide ijzerverbin-

dingen tot koperzouten ' Het tweewaardige ijzer in het chlo-

ruur is eene krachtige basis met grootere affiniteit tot zuren

dan koper. Het driewaardige ijzer in het chloride is daaren-

tegen zeer veel zwakker zoodat wij die drie basen in deze

reeks kunnen schikken volgens hare sterkte : ijzeroxydul , koper-

oxyd, ijzeroxyd.

De toepassing is deze dat men het kopererts met eene oplos-

sing van ijzerchloruur koud trekt, helder afgict en het opge-

loste koper door ijzer neerslaat, waarna de vloeistof weder op

nieuw kan dienen om eene andere hoeveelheid kopererts uit te

trekken. Men begrijpt het groote voordeel dezer methode die

vooreerst op zeer arme ertsen kan worden toegepast > waarbij

ten tweede theoretisch geen verlies plaats heeft van het middel

ter oplossing gebezigd en dit verlies ook in de praktijk zeer

gering is. Voor Indië is dit bovendien te belangrijker aange-

zien zwavelzuur- en soda-fabrieken nog ontbreken.

Ziehier wat er geschiedt. Het ijzerchloruur gaat ten deele

in chloride over, maar dit laatste werkt oplossend op het
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koperzout onder afscheiding van ijzeroxydehijdraai. Uit deze

oplossing wordt het koper door metallisch ijzer gcpraecipiteerd.

Het onderzoek leverde in den beginne geen geringe zwarig-

heden op. Nadat vijftig gram erts gedurende vijf dagen met

360 c. c. der genoemde oplossing waren behandeld, leverden

30 c. c. dezer vloeistof bij drie achtereenvolgende proeven

0.296, 0.349 en 0.252 gram koper respectievelijk 7.10 pCt.,

8.58 pCt. en 6.05 pCt. Dewijl het ijzer steeds koolstof bevat

was het koper door zink gepraecipiteerd. Deze uitslag was

niet bemoedigend met het oog op de waarde der proeven, al

werd er ook door bewezen dat er vrij wat koper werd op-

gelost.

Na dat nog eenige proeven met even variable uilkomsten

waren genomen werd eindelijk de oorzaak der verschillen ge-

vonden. Deze is geen andere dan dat bij het inbrengen van

zink niet alleen koper maar ook ijzer metallisch wordt geprae-

cipiteerd. Door opzettelijke proeven op ijzerchloride met zout-

zuur heb ik mij hiervan overtuigd. Het neerslag dat men

krijgt lost namelijk onder waterstol ontwikkeling op en wordt

door den magneet aangetrokken.

Ik heb mij vergewist dat ik geen mengsel van fijn verdeeld

zink en ijzeroxydul oxyd voor mij had. Dit praecipiteeren

van ijzer door zink is zeker voor scheikundigen zeer belang-

wekkend: de proef gelukt even goed in porceleinen als in pla-

tina vaten.

Toen evenwel de oorzaak der dwaling bekend was, werd zij

gemakkelijk vermeden en als nu gevonden dat 6.53 pCt. kon-

den worden verkregen. Het onderzoek leerde dat het moei-

lijk te krijgen ijzerchloruur met voordeel kan worden vervan-

gen door een mengsel van keukenzout en ijzervilriool : de

tegenwoordigheid van ammoniakzouten was zonder invloed op

de hoeveelheid koper die werd verkregen , maar scheen gunstig

op den spoed der oplossing te werken. Eenmaal tot dit resul-

taat gekomen, moesten de proeven op grooter schaal en onder

verschillende omstandigheden worden herhaald ten einde een
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goed praktisch voorschrift voor de behandelingswijze te kunnen

vinden. De grootere hoeveelheid erts daarvoor ontboden was

rijker dan het eerste monster en bevatte ook zwavelkoper.

Het analytisch onderzoek leerde dat 9.5 pCt. koper als mala-

chiet — in verdund zoutzuur oplosbaar— aanwezig waren en

nog 4.5 pCt. aan zwavel gebonden. De uitkomst van hel onder-

zoek vindt men in onderstaande tabel uitgedrukt.

TABEL.

Hoeveelheid
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Kon. Iristitu ui vari Ingenieurs, Tijdschrift 1875,74 5 all.: 1877,

1878 Se all. V gedeelte.

Verslag 1870/71 — 1874/75.

Nederl. Maatschappij Ier bevordering van Nijverheid, Tijdschrift,

Deel XLI, N°. 9.

Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Notulen,

Deel XVI, 1878, N". 1 en 2.

Tijdschrift voor Indische Taai-

Land- en Volkenkunde, Deel XXV,

all. 1.

Maalsch 1J
. van Nijverheid en Landbouw in Ned.-Indië, Tijdschrift.

Deel XX111, all. 9 en 10.

Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam, Sumatra expeditie.

Berichten, Bijblad N°. o.

's Lands Plantentuin te Buitenzorg, Verslag 1877.

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederl. Oost-Indië, 7' jaarg.',

r deel, 1878.

Académie Royale de Itfédicine de Belgique, Mémoires Couronnés

el aulres mémoires, Cóll. 8° T.

I, 5, 4 en 5, T. II, 1, en T. 111,2.

Société Nationale des Sciences Naturelles de Ghèrbourg, Mé-

moires, T. XX.
'

Annales de Chimie et de Physique, T. XV, N°. 1.

Gompies Hendus hebdomadaires des Séances de 1'Académie des

Sciences, Tom. 85 , N°. 10— 15.

Kais. Kon. Zoologisch-Botanische Gesellsehaft in \V
T

icn. , Verhand-

lungen, Jahrg. 1877, Bnd.XXVIl.

Annalen der Pbysik und Chemie von G. Wiedemann, 1878, N°. 9

Vrchiv iïir Naturgeschichte von Dr. F. H. Troschel ,42ur
Jahrg.

5
,e8

Heft.

Acadcmia Rcal das Sciencias de Lisboa. Jornal de Sciencias

Malhematicas Physicas en Natu-

raes, N°. XXI en XXII.

Dr. P. F. da Costa Alvarenga,
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Lecons eliuiques sur les niala-

dios du coeur, 1878, 8

Académie Kóyale dé Copetihague , Ovérsigt over del Kongeligo

Danske Videnskabernes Selskabs,

1878, N°. 1.

— Vidensk. Selskabs Skrifter, Na-

turvidenskahelig og Methematis-

kafd, Bnd, 11, N°. 5.

Bestuursvergadering gehouden op Donderdag

19 December 1878.

Aanwezig zijn de dirigeerende leden : Dr. van der Buik; , voor-

zitter, Dr. Bergsma, Dr. .Hoorweg, Vorderman, Dr. Bauer ,

Janssen van Baay. Du. Onnên, Dr. van der Stok, Hüguemn

en Dr. (Iretier , secretaris.

De notulen der vergadering van 21 November jl. worden

gelezen en goedgekeurd.

De navolgende stukken worden ter tafel gebracht

:

1. Een exemplaar van het Utr. Prov. en Stedelijk Dagblad

van 25 October 1878 inhoudende eene mededeeling van Prol'.

Oudemans over intra-mercurieele planeten, luidende als volgt:

Ontdekking van twee planeten binnen de loopbaan

van Mercurius.

Ileeds eenigén tijd geleden hebben nieuwsbladen en tijdschrif-

ten hel bericht vernield, dal den 29 Juli 11. bij gelegenheid

der laatste zoneklips, die voor een gedeelte van Noord-Amerika

totaal was, Prol'. Watsox, van Ann Arbor in Michigan . er in

geslaagd zou zijn, dicht bij de verduisterde zon éëne , wèllichl

Iwee planeten Ie ontdekken, wier loopbanen zonder eenigen

twijfel binnen de loopbaan van Mercurius gelegen zouden zijn.

Wij hebben van deze ontdekking nog geen bericht bekend
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ling van Watson, vooral aangaande de tweede dezer planeten,

overbleef. Door zijn laatste bericht echter wordt het zeer waar-

schijnlijk, dat werkelijk het zonnestelsel binnen de baan der

planeet Mercurius nog twee planeten bezit, wier bestaan tot

nog toe wel vermoed, maar toch nog niet met zekerheid be-

wezen was.

Gaat men na, hoc moeilijk het wegens de nabijheid van

Mercurius lot de zon is, deze planeet hier in Europa met het

bloote oog te aanschouwen, dan kan het geene verwondering

baren , dat planeten binnen de loopbaan van Mercurius zich

nog hardnekkiger aan ons oog onttrekken.

Toch koesterden de sterrekundigen om twee redenen het

vermoeden, dal dergelijke planeten bestonden, dat er allhans

céne inlra-mercuriëele planeel moest bestaan.

Ter eerste waren herhaalde malen , door verschillende waar-

nemers, kleine, zwarte ronde vlekjes op de zon gezien, die

zich over de zonneschijf bewogen, zoo snel, dat het onmogelijk

zonnevlekken geweest kunnen zijn.

De waarneming van zonnevlekken behoort nu tot die gedeel-

ten der praktische slerrekunde, waarvoor niet vele hulpmid-

delen noodig zijn, (tenzij men photografiën van de zon neme,

zooals Warren de la Rue in Engeland gedaan heeft), en is

daarom bijna altijd eene bezigheid van dilettanten geweest.

Ook Warren de la Rue was geen sterrekundige van beroep,

doch heeft zich wegens het tot stand brengen van zijn photo-

heliograaf en de daarmede door hem vervaardigde photografiën

groote verdiensten verworven, die de Royal Astronomical So-

ciety reeds in 1862, door eene bekrooning met hare gouden

medaille erkende.

De sterrekundigen op die observatoria, die van rijkswege

met kostbare instrumenten zijn toegerust , en niet zoo zeer voor

het onderwijs, als wel voor de bevordering der wetenschap

moeien dienen, hebben meestal hunne handen zoo vol met de

waarnemingen en bepalingen, waarvoor die instrumenten ge-
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schikt, maar ook noodig zijn, dat zij zelden tijd hebben , zich

aan zonnevlekken , vallende sterren , en andere dergelijke onder-

werpen te wijden, waarvoor geringere hulpmiddelen volstaan

en die Argelander ook terecht aan de liefhebbers der sterre-

kunde heeft aanbevolen.

Dit moet als de reden aangezien worden, waarom hij die

verschijningen van ronde vlekjes, die zich over de zonneschijf

bewogen , niet de noodige waarnemingen gedaan werden om al

de bijzonderheden van hel verschijnsel nauwkeurig aan te

geven , waardoor het alleen mogelijk is , te beslissen , of men

met eene planeet te doen gehad heeft , en hoe dan de loopbaan

dier planeet gelegen moest zijn.

Slechts eens is dit, hoewel met gebrekkige hulpmiddelen,

geschied, door Lescarbault, geneesheer te Ogères in Frankrijk

den 26 Maart 1859; de aanteekeningen , door hem bij die ge-

legenheid gemaakt, hebben aangetoond dat, als men voor de

bewuste planeet eene cirkelvormige baan aannam, de afstand

lot de zon V7 van de straal der aardbaan, en dus de omloops-

tijd 19 dagen, 17 uren bedragen moet; de lengte der klim-

mende knoop zijner planeet moet 15° en de helling 12° ge-

weest zijn.

Dat die planeet, hoe zorgvuldig de zonneschijf ook werd be-

keken, nooit is teruggevonden, heeft wel gemaakt, dat de waar-

neming van Lescarbault later in diskrediet gevallen is, en dat

menigeen, al kwam hij er niet openlijk voor uit, de mededee-

lingen van Lescarbault wantrouwde.

Leverrier, die in 1859 zelf te Ogères geweest was, om alle

bijzonderheden der waarneming na te gaan, hield nog in 187G,

toen ik hem over die planeet sprak, de geloofwaardigheid van

Lescarbault boven alle verdenking verheven , was dus van het

bestaan der planeet overtuigd , en meende tevens op goede gron-

den , dat alleen de groote helling der loopbaan de oorzaak was,

dat de planeet van Lescarbault later niet meer teruggezien was.

De andere reden was, dal Levebrier, de loopbaan van Mer-

curius zoo nauwkeurig mogelijk uit al de op die planeet gedane
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waarnemingen trachtende lé bepalen, ée.ne seculaire beweging

van de groote as der loopbaan vond, die bij niet genoegzaam

door de aantrekkingen der bekende planeten verklaren kon,

zoodal bij verplicht was, bet bestaan van minstens éétfc, lot

nog toe onbekende, planeet binnen de loopbaan van Mercuriüs

aan te nemen.

Nog is bet ieder versch in bel geheugen, boe Levekiuek in

bet najaar van 1876, ten gevolge van eene vermeende waar-

neming eener ronde zwarte vlek op de zon door Weber te

Peekeloh , alle dergelijke waarnemingen op nieuw, (even als

Haase reeds in 1869 gedaan bad . aan eene behandeling onder-

wierp en waarschijnlijk maakte , dat de planeet van Lesc.arbaui.t

alleen wegens de groote helling barer loopbaan niet weder voor

de zon gezien was.

Uni dit rcnigszins duidelijk te maken , herinneren wij sleclils.

dat Venus, boewei zij elke 584 dagen tusseben de aarde en

de zon doorgaat, toch van 1769 lot 1874 niet op de zonne-

schijf geprojecteerd gezien is.

Het was te begrijpen, dat nu de vraag ontstond, is er dan

bij totale zoneklipseu geen kans. dezelfde planeet te vinden:

Dan is bel hinderlijke licht der zon weggenomen, en al is de

planeet dan zei is zeer zwak , dan toch zou zij moeilijk aan de

waarneming kunnen ontsnappen, indien er slechts stelselmatig

naar gezocht werd. Dauirvoor zou de waarnemer dan natuur-

lijkerwijze voorzien inoiUen zijn van een kaartje, waarop al de

in den omtrek der verduisterde zon te verwachten sterren

voorkomen.

Reeds bij de zoneklips van 1858. die in Zuid-Amerika totaal

was, werd door de sterrekundigen , die te Paranagua waarna-

men , op die wijze naar eene planeet gezocht , maar te vergeefs.

Of bij de zoneklipseu van 18 Augustus 1868 of 12 December

1871 ook naar zulk eene planeet gezocht is, is mij onbekend.

Den 7 Augustus 1869 stelden Goui'.d en Newc.omu ook vergeef-

sehe pogingen in bel werk.

Bij de laatste eklips; die van 29 J'nli jl., die in Noord-Ame-
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rika totaal was , hadden de Amerikaansche slerrekundigen zich

zeer goed voor het zoeken eener planeet voorbereid. Er werd

van wege het U. S. Naval Ohservalory te Washington eene

handleiding uitgegeven voor de waarnemingen, gedurende die

totale eklips te doen. Aan die handleiding was eene kaart

toegevoegd, waarop behalve de verduisterde zon alle sterren

tot en met de 7
e grootte aangegeven waren, die 16° of minder

in rechte opklimming en 8° of minder in declinalie van de

zon verschillen. Van deze kaart wordt een gedeelte hier we-

dergegeven.

Zij moest dienen, om gemakkelijk te kunnen zien of er ook,

terwijl de zon verduisterd was, eene planeet zichtbaar zou

worden. De ruitjes heteekenen vierkante graden, en het hier

medegedeelde gedeelte strekt zich dus uit van 121° tot 129°

rechte klimming en van 17° tot 23° declinatie , naar mij geble-

ken is, volgens het equinoctium van 1855. Men ziet er de

sterren y en $ van het sterrebeeld de Kreeft, en daarlusscheii

in, een weinig rechts, den slerrehoop de Krib, Praesept>, die

rli voor hel bloole oog a Is een nevel voordoet, en, in ver»
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eeniging met y en <?, het sterrebeeld de Kreeft onmiddellijk aan

den hemel kenbaar maakt. Onmiddellijk rechts van de ster

J staat de verduisterde zon. Verder slaat rechts, d. i. wes-

telijk van de zon, op drie graden afstand de ster 9, op 5 gra-

den afstand de ster d 1
, op 1\ graad afstand, doch een halve

graad zuidelijk, de ster k
x
).

Prof. Watson van Ann Arbor in Michigan nam de eklips te

Denver in Colorado waar, en had zich voorgesteld gedurende

de totale eklips voornamelijk naar intra-mercurieele planeten

uil te zien, waarvoor hij ook dit kaartje aanwendde. Weinige

minuten vóór de totale eklips doorzocht hij met zijnen paral-

laklisch opgesleldeii kijker den hemel oostelijk en westelijk van

de zon, en wel op eenen afsland van 8 tot 13°. maar hij zag

geene sterren. Dadelijk na het begin der totaliteit begon hij

dichter bij de zon te zoeken, namelijk niet verder dan 8 gra-

den oost- en westwaarts van de zon, en onmiddellijk vond hij

tusschen de zon en e van de Kreeft, maar iels zuidelijker, eene

ster van de 4
d' groolle, die dadelijk zijne aandacht trok. Deze

ster is, naar de plaats, die Watson haar tater toekende,

op het bijgevoegde kaartje aangeduid door het kringetje, Waarbij

de letter a slaat, Na aan de papieren hulpcirkels, Waarmede

de kijker voorzien was, de noodige teekens aangebracht te

hebben, waaruit de plaats dezer ster later afgeleid kon wor-

den, zette Watson zijn doorzoeken voort, en vond eene ster,

die hij voor ». der Kreeft hield , hoewel zij nog helderder dan

de eerst gevondene was, en leekende weder op de cirkels hare

plaats aan, met de letter b.

Voordat hij hiermede gereed was, eindigde de totale eklips,

het zonnelicht brak door en de sterren werden onzichtbaar.

Bij de alleiding der plaatsen der sterren uit de op de pa-

pieren hulpcirkels geplaatste teekens, bleek het, dat de laatst-

bedoelde ster k van de Kreeft niet kan geweest zijn. Daar

zij echter op dezelfde declinatie als * van de Kreeft stond, zoo

1) Dit teeken staat in plaats van ile (liieksehe lettel dzèlu. Ked.
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als hel kaartje aangeeft, is Watson cenigen lijd in hel ónze

kere geweest nf er ook eene vergissing kan hebhen plaats ge-

had, zoodal. hij werkelijk * van de Kreeft had ingesteld.

Dit kon alleen gebeurd zijn . indien een windstoot . die beeft

plaats gehad, terwijl hij onder het aangeven der tcekens voor

de laatste ster den kijker een oogenblik verliet . sterk genoeg

geweest is, om eene verplaatsing van de uuras van den kijker,

hoewel die geklemd was, Ie veroorzaken.

Watson is met de andere slerrekundigen , die op hetzelfde

slation hadden waargenomen, nog later in briefwisseling gel re-

den , om Ie vernemen of hunne kijkers, die minder legen den

wind beschut geweest waren dan de zijne, door den bedoelden

windslool ook eenige verplaatsing hadden geleden. Hel ant-

woord was ontkennend en daarom meent Watson ten slotte,

dal hij mei veel waarschijnlijkheid kan beweren, twee nieuwe

planeten ontdekt te hebben. Of hel intra-mercurièele planeten

zijn, moet later blijken: hij zelf is er van overtuigd.

Onafhankelijk van de waarneming van Watson is de eerste

der vermelde planeten , die wij a genoemd hebben , ook door

den heer L. Swift gezien, die insgelijks Ie Denver waarnam,

en even als Watson, onmiddellijk daarvan een verslag aan den

Kear-Admiral Rodoers , den superintendent van hel IJ. S. Naval

Observalory te Washington inzond. Die waarneming is dus

in alle geval boven allen twijfel verheven. — Minder zeker is

het beslaan der tweede planeet, wanl Watson bad door hel

doorgebrokene zonlicht geen lijd zieh Ie overtuigen, dal zijn

kijker nog op dezelfde ster gericht was, behoudens natuurlijk

de verplaatsing ten gevolge der dagelijksche beweging.

De hoofdplanelen van ons zonnestelsel dragen namen van de

Goden der Ouden: dil was reeds bij de Griekscbe slerrekun-

digen hel gebruik. Bij 1'toi.kmaeus heelen de van ouds bekende

planeten Hermes, Aphrodile, Ares, Zeus en Kronos, waarbij

Helios en Selene (zon en maan moeien gevoegd worden om

het zevental voltallig te maken. Dil gebruik heeft men later

ook gevolgd; de Latïjnsche namen kwamen voor de Grieksche
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in de plaats : zon en maan vervielen als planeten . maar ach-

tereenvolgens kwamen er llranus, Geres, Pallas, Juno.Yesla,

Astraea . Nept muis bij.

Waarschijnlijk omdat mi eenmaal de 4 eerste asteroïden

godinnen-namen ontvingen, is men daarmede voortgegaan^ al-

thans, op een paar uilzonderingen na, kregen zij alle- vrouwe-

lijke namen.

Door hel groole aantal asteroïden, die sedert 1846 ontdekt

zijn geworden, raakte de voorraad bekende godinnen-namen

spoedig uitgeput, en werden allerlei andere namen aan de

nieuwe asteroïden gegeven, die niet in de godenwereld t'huis

behoorden. Zoo werd de 11* asleroïde Parlhenope genoemd,

<le Grieksche naam voor de stad Napels, waar zij door de

Gasparis ontdek! werd. De 07' gaf Pogson den naam Asia,,'daar

bet de eerste planeet was. die in dil werelddeel ontdekt werd: enz.

Twee godennamen bleven stilzwijgend bewaard, nl. de naam

Vulcanus voor de nog te ontdekken planeet waarvan de loop-

baan binnen die van Mercurias zou liggen, wier bestaan, zoo

als boven is uitgelegd, vermoed werd. en Pluto, voor de pla-

nrel , die eene loopbaan builen die van Neptiimis zon bezitten

In plaats van één Vulcanus zijn er wellicht nutwee ontdekt,

terwijl Pluto nog op zich laat wachten. Sedert minstens 55

jaren wordt door een aantal slerrekundigen een breede band

des hemels, waar de ekliptika doorloopt, stelselmatig doorzocht,

en daardoor zijn thans in hel geheel bijna 200 planeet jes be-

kend geworden, die alle bare loopbanen tusschen die van Mars

en Jupiter hebben, maar Pluto is mei gevonden, en de kans.

dat hij bestaat . wordt van dag ld dag geringer. Toch kan

men nog niet zeggen, dat die kans geheel verdwenen is. Als

Pluto beslaat, beeft hij wellicht een omloopstijd van 550 jaren,

en moet dus eens in de 175 jaren een zijner knoopen doorgaan.

Bij die gelegenheid kan bij de waakzaamheid der planetenzoe-

kers niet ontgaan, zoo hij ten minste, niet al te klein is: maar

35 jaar is nog slechts omtrent een vijlde gedeelte van 175 jaar,

en indien de helling der loopbaan van Pluto eens aanzienlijk
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was, — wij hebben in de laatste lijden geleerd, niets in de in-

richting van het zonnestelsel voor onmogelijk te honden — dan

zou hel nog wel mogelijk zijn. dat Pluto nog op zijne ont-

dekking wacht ; hoewel dan ook moei aangenomen worden

,

dat hij bij het onderzoeken van den sterrenhemel, met het doel

alle aanwezige sterren binnen zekere grenzen Ie catalogiseeren.

de aandacht der waarnemers steeds verschalkt heeft.

De vraag ligt nog voor de hand , of een der beide planeten

van Watsox ook dezelfde kan zijn als de planeet van Lesc.ar-

bault of als de planeet, van welks bestaan zich Levf.rfuer in

den laatsten tijd overtuigd hield.

Wat de planeet van Lescarbault aangaat . uil Lescarbault's

aanleekeningen van de punten van in- en uitgang werd mei

vrij hooge nauwkeurigheid afgeleid, dat de klimmende knoop

harer loopbaan 12° 59 en hare helling 12° 10 bedroeg.

Tijdens de totale zoneklips van 29 Juli jl. had de aarde

eene heliocentrische lengte van 506°. Neemt men nu ook aan

dat de voerstraal der planeet — 0,1427 was. evenals voor de

planeet van Lescarbault was afgeleid . dan vindt men dat die

planeet, den 299Un
Juli jl. westelijk van de zon. wel met eene

zuiderbreedte is kunnen gezien worden maar hel komt noch

geheel met a, noch geheel met b uit. De planeet a werd

door Watson gezien met eene lengte, die 2° minder bedroeg

dan de zon, de berekening toonl aan. dal als de zoo even be-

schrevene loopbaan van de planeet van Lescarbault de ware is
,

bare breedte dan moet bedragen 1° 57' Zuid. terwijl de pla-

neet a omtrent 0° 56 Zuiderbreedte heeft.

De planeet l> daarentegen had G°. 4 minder lengte dan de

zon. hiermede zou overeenstemmen 55 Zuiderbreedle, terwijl

U juist 2° Zuiderbreedte heeft: a is dus te noordelijk, 6 te

zuidelijk , om de planeet van Lescarbault Ie kunnen zijn ; nog-

tans is hel verschil van a zoo groot niel of hel zou door de

voor belling , lengte van den klimmenden knoop en afstand van

de planeet aangenomen getallen Ie wijzigen, wel vernietigd

kunnen worden.
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de ster a eene der planeten was, waarvan Leverbier hel be-

slaan ;»l> mogelijk aannam, om verschillende voorbijgangen van

ronde zwarte vlekken *>j> de zon te verklaren. Maar «lil on-

derzoek ia nog niel afdoende, en er moeten noodzakelijk

nadere waarnemingen der beide Vulcanussen. hetzij li)<l«n-

betzij bniten de totale zoneklipsen genomen worden, eer dat

men van de bijzonderheden hunner loopbaan eenige juiste ken-

nis hebben krin.

De beste kans, builen zoneklipsen de planeet terug te vin-

den, /«'ii ongetwijfeld op bergtoppen op lage breedte bestaan

Daar is, als de lucht onbewolkl is, hare doorschijnendheid tol

vlak l»ij den horizon, zoo goed als volkomen, en doordien de

ecliptica altijd een zeer grooten hoek mei den horizon maakt.

i- hel verschil in lopsafsland van de zon en eene binnenplaneel

steeds niel veel geringer dan haar onderlinge afstand.

Ik voor nuj ben van meening, dal een waarnemer, dk

maand lang op een bergtop op Java, een kijker (liefel op pa-

rallaktischen voel . na zonsondergang in het westen en

zonsopgang in het oosten, den hemel wilde doorzoeken, mits

voorzien van eene slerrekaart, even als de Amerikanen nu ge-

bruikt hebben, veel kans z«>u hebben, de gezochte planeet te

vinden.

.!. \. C OUDEMAJi

II. Missiven van den Secretaris van de Smilhsonian Insti-

tution en van de American Academy of Arts and Sciences be-

treffende ontvangst in ruiling van boekwerken: worden

sleld in handen van <len Bibliothecaris.

III. Eene missive van den Directeur van Onderwijs, Eere-

dienst en Nijverheid dd. 23 November strekkende om de Direc-

tie uit te noodigen voor den te Manilla op te richten botani-

schen tuin een exemplaar van het Tijdschrift aflestaan:

Wordt besloten hieraan te voldoen vow zoover de deelen van

bet J ijds( hrift voorhanden zj



IV. Daar de Vereeniging slechts één compleet exemplaar

\.hi lui Tijdschrift bezit, wordl de bibliothecaris gemachtigd

door «len aankoop van ontbrekende deelen op vendu tien, an-

dere exemplaren ie completeeren.

V. De Gouvernements renvooien N°. 25497 , 2o657 . 267 77.

25789, 25882, -26010 en 26422 begeleidende:

a. de missive van den Gouverneur van Sumalra's Westkust

(1<1. 2 en 15 November N 8485 en 8749;

I). van den Resident van Palemhang dd. 9 November N°. 5185

c. van den Resident der Lampongsche dislrikten dd. 6 No-

vember N°. 2209:

(I. van den Resident van Amboina dd. 19 OctoherN .
2

'.> l 2

e. van don Resident dor Preanger Regentschappen dd. 11 No-

vember N°. 8788 on

f. van den Gouverneur van Celebes dd. 2S October ÏN . 4604.

alle handelende over in die gewesten waargenomen na-

tuurverschijnselen.

In handen van I)h. Bergsma

VI. Van de ledenlijst worden gevoerd de Heeren : A. E. .1.

Bruinsma, C. .1. van Schelle, A. C. Andreae, F. R. Nujlnink,

P. Ladage, Berghuis \a\ Woortmas, I'. Arends en H. Rosenthal.

VII. lic commissie bestaande uit de loden Hoorweg en

Vordkr.ma.n in do vorige vergadering benoemd om praeadvies

uit te brengen omtrent het voorstel van den Heer K. F. Holle

betreffende een onderzoek naar het voor den landbouw nuttig

en schadelijk gedierte, brengt rapport uit.

Hel voorstel van den Hoer Holle luidt aldus:

Batavia . 4 Augustus 1878.

Niemand zal durven tegenspreken dal er al lang wat meer

had moeten worden gedaan voor do konnis van de voor den

landbouw schadelijke on nuttige dieren in Nederlandsch-Indië

on evenmin dal jaarlijks zoowel door den Europeschen en 1 1
1

-

landschen landbouwer als door de Begeering in dit hij uitstek

van \\<aw landbouw levend land schatten worden verloren , waar-
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van bij meerdere kennis van het kwaad en de middelen ter

bestrijding er van, allhans een gedeelte had kunnen worden

gered. In Europa gaan dan ook vele Kegeeringen voor en wordt

er veel gedaan orn de landbouwende bevolking ter zake in te

lichten.

Ik deed daarom een voorstel aan het III Indisch landbouw

congres.

Dal voorstel, hetwelk lot mijn spijt onbehandeld is gebleven,

bied ik hierbij in afschrift aan en geel in overweging die zaak

niet te laten rusten.

Met referte lot hetgeen ter zake in de Koninklijke Natuur-

kundige Vereeniging en de Koninklijke Maatschappij van Nij-

verheid in Nederland is verhandeld ') en tot mijn opstel ter

zake in het tijdschrift van landbouw en nijverheid opgenomen

(vrienden en vijanden) slel ik Uwe directie voor:

1°. te trachten door inschrijving van Europesche landbouw-

ondernemers eene flinke som bijeen te krijgen .

2°. en als dat gelukt, de Regeering ie verzoeken om ook van

hare zijde mede te werken, opdat een of meer deskundigen

(liefst een zoöloog en een entomoloog) worden in slaat gesteld

Ier zake van de nuttige en schadelijke dieren met behulp van

de gewestelijke autoriteiten onderzoekingen Ie doen, wier uit-

slag op populaire wijs ter kennisse zal worden gebracht van

den Europeschen zoowel als van den Inlandschen landbouwer.

De beschikking van de Minisiers van Marine en Koloniën

dd. b December 1876 levert een geschikt punt van uitgang.

Uwer Directie dienstwillige dienaar,

wg, K F HOLLE

Voor den landbouw nuttig en schadelijk gedierte.

De hoofdbron van Java's welvaart zoowel voor den inlander

nis europeaan, voor het gouvernement als den particulier, is

1) Zie lia;ir lijrtsclnilï van 1877 fol. 116 en 32.
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de landbouw en toch is er zoo goed als niets gedaan ter be-

strijding van de vele vijanden , welke bijna elk gewas teisteren,

terwijl in Europeschc staten niet alleen werd getraebt die

vijanden ie leeren kennen en zoodoende gemakkelijker in loom

Ie bouden, maar beijverden de regeeringen zieb ook de vijanden

van het schadelijk gedierte in bescherming te nemen , waardoor

het kwaad aanmerkelijk werd verminderd.

Niet alleen beginnen de gemeenten in Nederland in die rich-

ting boe langer boe meer wakker te worden en de Regeering

om voorziening te vragen , maar zelfs zijn er onderhandelingen

aangeknoopt lusseben verschillende regeeringen , om ten deze

ééne lijn te trekken.

Wie durft bet cijfer van de jaarlijksche schade te noemen

die geleden wordt hier. waar hel tropische klimaat voor de ver-

meerdering van ongedierte gunstiger is dan in Europa, waar

strenge winters soms veel lot vernieling bijdragen

.

Het wordt dus tijd, dat wij ook hier de banden in een slaan.

Reeds op het IIe landbouw congres werd ten deze een eersle

schrede gedaan, die echter weinig gevolg had, en wend ik mij

dus tot Uwe directie om de zaak andermaal ter sprake te brengen.

Ik doe dit Ie eerder, nadat de wenscbelijkbeid om een zoöloog

met de leiding dezer aangelegenheid te belasten , werd besproken

door de Natuurkundige Vereeniging en onlangs in dien geest

ook voorstellen aan de Regering in Holland werden gedaan dooi-

de Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid.

Ofschoon op hel adres ter zake van de ministers van Koloniën

en Marine slechts een half bemoedigend antwoord is ontvangen

(zie het tijdschrift der maatschappij ten bevordering van nijver-

heid, 1877 bldz. 122 en 553) zoo geloof ik toch niettemin,

dat, als de zaak slechts voldoende wordt toegelicht, er kans

bestaat, dat de Regeering, ze zoo al niet zelf in handen zal

nemen dan toch zal medewerken lot bereiking van dit even

noodzakelijk als nuttig doel.

De beste weg zal wellicht zijn . dat alle landbouw-indus-

trieëlen van Nederlandsch-Indië gelden bijeenbrengen tot ver-
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krijging van een kapitaal, dal zeker zou kunnen worden uit-

gezet en waaruit zouden kunnen worden bestreden:

of de inkomsten aan zoodanig geleerde toe te kennen , voor

zooverre daartoe niet bijdraagt de Kegeering, wier belang niet

het oog on den inlandseben land bouw en de gouvernemen ts-

kultuur even goed betrokken is.

of de belooningcn van goed beantwoorde prijsvragen , betref'

feilde schadelijk en nuttig gedierte, hetzij enkele, belzij de

voornaamste, op de wijze als zulks in de meeste landen in

Europa reeds heeft plaats gehad . waardoor de kennis daarvan

niet alleen te stade komt aan de in Indië gevestigde landbouw*

industriëlen, maar ook door middel van de scholen, niet bet

minst de inlandsche, en van de dessahoofden onder bel volk

kan worden verspreid.

Ik deed reeds hel voorstel aan de Regering om, evenals ge-

schiedt van de in Nederland voor den landbouw schadelijke

en nultige dieren, ook van de voornaamste in Indië platen met

onderschrift te laten maken.

Toonen de Europesche industriëlen door geldelijke bijdragen,

dat zij belang in de zaak stellen en zij wat voor bet algemeen

welzijn over hebben, dan is er zeker kans. dal de zaak, ge-

steund door de pogingen der Natuurkundige Vereeniging. der

maatschappij ter bevordering van nijverheid en van bet congres,

ingang zal vinden en aarzel ik dus niel de aandacht van bel

congres daarop in Ie roepen.

Bandonó, 50 April 1878.

De directie der Ned.-Ind. maatschappij van Nijverheid en

Landbouw laat de aanbieding van bei. schrijven van den Heer

Holle vergezeld gaan van de volgende opmerkingen :

«Hoewel onze directie ten zeerste ingenomen is met het denk-

beeld van den Heer Holle, voorzooverre nok zij van oordeel

»is, dat onderzoekingen als door dien heer bedoeld, van onbe-

«rekeubaar nut zouden kunnen worden voor den landbouw,

«mag zij zich toch de moeilijkheid niet ontveinzen , die aan het
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«bijeenbrengen van kapitaal door de particuliere industrie zou

«verbonden zijn, waar liet. zooals liier, cenc zaak geldt,

«waarbij in de eerste plaats liet gouvernement zelf als belang-

hebbende betrokken is.

"Bovendien heelt de ondervinding geleerd, nu nog met de

Snmatra-expcditie, dat op het particulier initiatief niet teveel

gerekend kan worden, zoodat het uil voorzichtigheid raad-

«zaani moet worden geacht, eene dergelijke onderneming niet

»op touw te zetten, zonder zich vooraf ook van den materiee-

"len steun van het Gouvernement te hebben verzekerd.

•Onder mededeeling van het bovenstaande hebben wij de eer

«Uwe directie uit te noodigen ons ook hare meening ter zake

'kenbaar te willen maken, opdat aldus het door den voor-

steller gewenschte gemeenschappelijk overleg worde tot. stand

"gebracht."

Het advies van de Heeren Hoorweg en Vordkhman luidt als

volgt

:

»Het denkbeeld van den heer Holle om door deskundigen een

onderzoek te doen instellen naar de voor den landbouw in deze

gewesten nuttige en schadelijke dieren verdient ten volle de

toejuiching van het Bestuur der K. N. Vereeniging dat bijeen

vroegere gelegenheid reeds de aandacht der Kegeering gevestigd

heeft op de weinige beoefening, die de Zoölogie bier in Indië

vindt. Het stichten van een museum voor zoölogie te Batavia

onder het bestuur van een uit 'sLands kas bezoldigden Zoöloog

werd vroeger aangegeven als het eenige middel om aan de be-

oefening van dit deel der natuurwetenschappen nieuw leven bij

Ir zetten. Was dit vroeger geschied, dan zou het denkbeeld

van den heer Holle reeds voor een groot deel verwezenlijkt

zijn. Hel zou dan niet zooals nu falen aan de bouwstoffen

voor hel schrijven van een werk. waarin de resultaten van het

onderzoek naar de voor den landbouw dezer gewesten nuttige

en schadelijke diereu op populaire wijze ter kennis zouden gc-

19
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bracht worden zoowel van den europeeschen als van den in-

landschen landbouwer,

»Wel kan liet niel onlkend worden, dal een ijverig compila-

tor uit de verschillende tijdschriften en uit de monographiën

,

die hier en in (Europa voor de fauna van deze gewesten uit-

gegeven zijn. lal van gegevens zon kunnen opsporen, i/ie bij

het schrijven van zulk een werk groole diensten bewijzen kun-

nen . maar hel springt in hel oog, dal die gegevens, voor hel

grootste gedeelte door niel deskundigen bijeengebracht . eersl

na nader onderzoek kunnen gebruik! worden.

"Bestond Ie Batavia een ïïjks-museuin voor Zoölogie . dan zou

de directeur daarvan na «'enige jaren hel denkbeeld van den

heer Holle op uitstekende wijze kunnen verwezenlijken.

«Doch ook langs den weg dien de heer Holle aangeeft . zou

het doel Ie bereiken zijn, namelijk door aan twee zoölogen,

waarvan de een speciaal enlomoloog, gedurende geruimen lijd

speciaal de studie van dit onderwerp op te dragen. Dal dil

niel door particulieren maar door de Kegeering geschieden

moet. omdat het hier een algemeen en niet een bijzonder be-

lang betreft, moet aan hel bestuur der Nederlandsch-Indische

Maatschappij van Nijverheid en Landbouw toegestemd worden.

In elk land ter wereld gaal een dergelijk onderzoek van den

staat uit; hoeveel Ie meer moet dit dan niet het geval zijn in

Indië, waar de staat de grootste landbouwer is.

»Het is echter te vreezen dat een voorstel lol het zenden uit

Nederland op staalskoslen van twee zoölogen, waarvan de een

speciaal enlomoloog is evenmin hij de Regeering een gunstig

onthaal vinden zal als hel vroegere voorstel tol slichting van

een zoölogisch museum. Daarom verdient het volgende denk-

beeld misschien overweging. Op weinig kostbare wijze zou de

ttegeering; vrij voldoende het door den heer Holle geopperde

denkbeeld kunnen verwezenlijken door den volgenden weg in

te slaan.

«De zoöloog der noordpool expeditie, de heer Dr. Sliitkh.

wordt binnen een paar maanden hier verwacht om de helrek-
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king van leeraar in de natuurlijke historie aan het Gymnasium

Willem III Ie aanvaarden, lu het onderwijs van dit leervak

is thans op voldoende wijze lijdelijk voorzien. Als nu de I\e-

geering hesluiten kon de tijdelijke waarneming dezer betrek-

king ie laten voortduren lot 1 Oetober 1880 en den heer Sluiter

opdroeg zich gedurende dien tijd loeteleggen op de studie van

voor den landbouw nuttige en schadelijke dieren en daarvan

een zoo volledig mogelijke beschrijving te geven enz. tegen het

genot, van de hem op hel Gijmnasium toegedachte bezoldiging,

van het recht op het declareeren zijner reiskosten volgens het

beslaand tarief en van een som van bijv. / 1000.— tot het

aankoopen van de noodige hulpmiddelen, plaatwerken, mono-

graphiën enz. dan zou met betrekkelijk weinig kosten aan den

landbouw in deze gewesten een groote dienst kunnen bewezen

worden.

De door den heer Sluiter gedurende dien lijd opgedane er-

varing komt dan later hel onderwijs in de natuurlijke.historie

weder te stade.

Als te gelijker tijd door den heer Holle, door het bestuur

der Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Land-

bouw en door het bestuur der Koninklijke Natuurkundige Ver-

eeniging voorstellen in dien geest aan de Regeering gedaan wor-

den, dan vleil zich Uwe kommissie, dal. wegens het onbere-

kenbare nul, dal door zoo geringe kosten aan den Nederlandsch-

[ndischen landbouw bewezen kan worden , de Regeering geneigd

bevonden zal worden tot het nemen van een maatregel , die

geheel binnen de bevoegdheid van de indische autoriteiten ge-

legen is.

Batavia, December 1878.

w. g.) HOORWEG

w g.) A. G. VORDERMAN.

De directie verecnigt zich met dit advies en besluit de direc-

tie der Ned.-Ind. Maatschappij van Nijverheid en Landbouw uit



292

te noodigeu hetzelfde !< doen en haar te verzoeken de verdere

Mappen Itij het Ned.-Indisch Landbouw Genootschapen bijden

lieer Holle te doen ten einde bij de Regeering gemeenschap-

pelijk op de volvoering der voorgestelde maatregelen aan te

dringen

:

VIII. De thesaurier deelt mede dat de hypotheek op het

gebouw is afgelost , welke mededeeling met bijval wordt begroet.

IX. Daarna steil de voorzitter aan de orde de verkiezing van

dignitarissen in het bestuur voor het volgende jaar. De heer

Bai 'ku deelt mede dat hij zich niet weder verkiesbaar wenschl

te stellen als Bibliothekaris. De uitslag der gehouden stem-

ming is dat gekozen worden lot:

President, Dn. Bergsma;

Vicepraeses, Dr. van hek Burg;

Secreta ris , D it . Cretier
;

Directeur run het Museum, de heer II((.ii;m>:

liedacteur van het Tijdschrift; Dn. Bergsma;

Thesaurie)-, de heer Janssen van Raam;

Bibliothecaris, Dit. .1. P. van der Stok.

De gekozenen nemen alle de op hen uitgebrachte benoemin-

gen aan.

\. Lijst van ingekomen boekwerken.

Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Verhande-

lingen , afdeeüng Letterkunde, Deel

IX en XI. Afdeeling Natuurkun-

de, Deel XVII.

- Jaarboek 1876.

Verslagen en Mededeelingeii. Af-

deeling Letterkunde, Deel VI, 5,

Dl. VII, 1.

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid Mc

Haarlem. Tijdschrift, Deel XLl,

N°. 10.

Kon. Instituut van Ingenieus Ie 'sHagc, Tijdschrift, 1877/78

Afl, V, 2
e

gedeelte.
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Kon. ïnstiluut vnn Ingenieurs te 'sHage, Jaarboekje 1879.

Dn. C. Swavhng , Verbeteringen en loelichtingen betreffende

Batavia's Sanitaire geschiedenis, (vervolg).

Aardrijkskundig en statistiek Woordenboek van Nederl.-lndië,

bewerkt naai' de jongste en beste berigten,

met een voorrede van Prof. P. J. Veth, 3

deelen, Amst. 1869.

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Heise der Oes-

lerreichischen Fregalte Novarra um die Erde

in den Jahren 1857, 1858 und 1859 unler

den Befehlen des Commodore B. von Wüller-

storf-Urrair. Anthroropologischer Theil l
e

Abtli. , Bolanischer Theil l
ei Band , Linguis-

tischer Theil, Medicinischer Theil l
e

' Band,

Nautisch-Physikalischer Theil l
e

, 2 e und 3«

Abth. mit 7 Karlen
, t

Statislisch-commer-

cieller Theil l
er en 2 1

'
1 Band, Zoologischer

Theil l
cr Band , 2er Band l

e Abth. A , 2
er Band

1' Abth. B, 2,, Band 2r Abth. , Lepidoptera^

Text, 2 pr Bami 2e Abth., Lepidoptera, Alias,

2" Band 5 Ablh.

Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

,

Monalsbericht Juli und August 1878.

Annalen der Physik und Chemie von G. Wiedemann, 1878. N°. 10.

Beiblalter zw den Annalen der Physik umi Chemie, 1878,

N°. 9 en 10.

Büchervcrzeichniss von B. FRiEnüixDER und Sohn Berlin 280

en 283.

Annales du Jardin Bolanique de Buitenzorg, publiés par M.

le Dr. B. H. C. C. Scueffer , Directeur de

ce Jardin, Vol. I. 1876.

Comptes Bendus hebdomadaires des Séances de PAcadémie des

Sciences, Tom 87 N°. 14—17.

Octave Doin, Editeur, Catalogue général des livres de Medicine

cl (le. Sciences Naturelles, 1878.
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Smithsonian Miscellaneous Collections, 501. List of Publicalions

of llie Smithsonian Inslitulion, July 1877.

Acadeniia Real Jas Sciencias de Lisboa , Jornal de Sciencias Ma-

thematicas, Physicas e Naturaes, N°. XXIII,

Agosto de 187».
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