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1.

Wanne

MAIER.

minerale bron

Ie

Koeningan.

Tn het vierde deel van dit tijdschrift heh ik een scheikundig onderzoek medegedeeld van genoemd minoraal water, hetwelk door den heer Krajenbrink der Natuurkundige
Vereeniging in Nederlandsch Indië tot dat doel toegezonden
Later bezocht ik deze bron en onderzocht op nieuw
was.
het zelfs vergaderde water; de uitkomsten van dit onderzoek
zijn eenigzins

afwijkende

van

gedeeld onderzoek en geven

van

dit

die

van het vroeger

mede-

thans de juiste zamenstelhng

minerale water.

ruim 1/3 paal van Koeningan verwijderd, ontspringt door een waddasachtig gesteente,
dat op kalk bevattende zandsteen rust, deze warme bron.
Zij heeft in dat gesteente eene spleet gevormd, door welke
haar water in de digt voorbijstroomende rivier l'jinangaïn zuid-zuidoostelijke rigting,

rong, aan welker regteroever

zij

gelegen

In deze spleet Avelt het -water op

is,

wegloopt

verscheidene

plaatsen

onder gasontwikkeling op en zet op de steenen een okerachtig bezinksel af; voornamelijk op eene plaats is de
fIL.

\xi

^

zoo hevig, dat het water daardoor wel
een voet in de hoogte geworpen wordt. Hier kan hetzelve
in een bekken, boven de bron ingerigt, verzameld worden

fjasoiitwikkeling

ten einde er naar verkiezing gebruik

bekken
Ik

van

te

maken. Het

vierkant, 8V2 voeten lang en 6 voeten breed.
waar, dat in den tijd van een uur het minerale

is

nam

2Yo voeten hoogte in dit bekken klimmen kon,
de hoeveelheid opwellend mineraalwater benaderend op ruim een nederl. kan per sekonde berekend

Avater tot

waaruit

kan worden.

De bron, op

pi.

m. 1500 voeten hoogte boven het

zee-

vlak gelegen, in een heuvelachtig terrein, waarvan de voornaamste toppen Tanjakanmalang, Pasirkosambi en Pa-

genaamd worden, is zeer weinig boven den gewoonen waterspiegel der rivier Tjisangarong verheven en
volgens den heer Krajenbrink, die haar meermalen besirgoela

zocht heeft, dringt het rivierwater bij hooge waterstanden
(banjers) tot in het de bron omgevend bekken.
Het water, versch uit de bron geschept, is helder, met

uitzondering van eenig zand, dat er in voorkomt en wegens de hevige opwelling van het water in de bron drijvende gehouden wordt, doch spoedig bezinkt.
Een brandende fakkel boven de bron gehouden, bleef

voortbranden. Echter werd tijdens deze proefneming eeue
Aan de uitwateringsterke luchtstrooming waargenomen.
plaats, waar het water door het waddasachtige gesteente

wegloopt, ging de brandende fakkel spoedig uit, welk verschijnsel ik verscheidene malen Avaargenomen heb.
Boven de bron is een bamboezen huisje en naast haar

pendoppo. De inlanders maken gebruik van dit
tot geneeskundige doeleinden, uitwendig bij verschilen inwendig als versterkend geneesmidhuidziekten
lende

eene

water

del.

Ik bezocht deze bron den 19" Mei 18o4, in gezelschap
van den hoor Rl(>eker en den \U(\\wn Adipati, regent van
Ivoenin-an. Op dien dag werd de warmtoan liet mineraal

in de bron jGjöUlels. bevonden, terwijl op datzelfde
oogenblik de Inch ttempei-a tuur 27° bedroeg.

water

Eigenschappen van het water.

Het

is

helder, van

aan-

genaam prikkelenden, zwak zoutachtigen iets inktachtigen
smaak en van zeer geringen zwavelwaterstofgasachtigen
reuk; bij 28°C. warmte is zijn sooitelijk gewigt l,00i>4r).
Blaauw lakmoespapier wordt
liood

in het

water dadelijk rood

genomen wordt het weder blaauw.
lakmoespapier werd door het water zwak blaauw
het water

gekleurd. Uit

,

gekleurd.

Chloorcalcium en ammonia brengen

in het

water spoe-

weeg en de dampen
van kokend mineraalwater, door barietwater geleid, vormen
dig

een

aardachtig

precipitaat

te

in hetzelve koolzure barietaarde.

Voegt men amylumpap en iodiumtinktuur bij het water,
dan kan men de aanwezigheid van zwavelwaterstofgas waarnemen.
verwarming van het water ontwikkelen zich vele
Bij
gasblazen en een wit precipitaat scheidt zich af.
Tot
droogwordens toe uitgedampt, blijft een wit eenigzins
grijsachtig

gekleurd

,

glinsterend

zout terug.

Dit zont

slechts gedeeltelijk oplosbaar in gedestilleerd water.

is

De daarin

oplosbare deelen geven, na verdamping, een wit gekristalliseerd zout, hetwelk hygroskopisch

is,

smaak en eene zwak

reaktie

alkalische

een zont-bitterachtigen

De

bezit.

sing van dit zout in water wordt wit geprecipiteerd

te

d oor

of ammonia.

Het precipitaat,
weeg gebragt, verdwijnt na bijvoeging

potasch, koolzure potasch

door ammonia

opl os-

van chloorammonium. Vervolgens oxalas ammoniae toe{>evoegd en de vloeistof verwarmd zijnde, wordt oxalas calcis
afgescheiden, in welks fikraat door phospliorzure soda,
phosphorzure bitteraarde-ammonia gevormd werd.

Een

gedeelte

mengd en de

der

oplossing

met chloorammonium gemet chloorcalcium en am-

vloeistof vervolgens

monia behandeld, bleef dezelve helder.
Een ander gedeelte der oplossing, na met

salpcicr/.uur

zuur (jeinaakt

te

zijn,

met salpeterzuie barietaarde behan-

deld, bleef de vloeistof helder; vervolgens salpeterzuur

zil-

veroxyde toegevoegd, werd chloorzilver gevormd.
Amylumpap bij een gedeelte der zeer gek oncentreerde oplossing gevoegd en vervolgens droppelsgewijze chloorwater, kon

men

de aanwezigheid van een spoor iodiuin waarnemen.
Een gedeelte der oplossing met koolzure potasch gemengd
door verwarming de vloeistof gekoncentreerd, vervolgens
gefiltreerd, gaf na het fikraat vooraf door zoutzuur zuur
gemaakt te hebben, door kurkumapapier gecne boraxzuur,

reaktie te herkennen.

Een gedeelte der oplossing op soda en potasch onderzocht, het

door

eerste

door middel der blaasbiiis, het laatste

chloorplatina

geeft

,

de

aanwezigheid dezer

beide

bases te herkennen.

Mineraalwater gekookt en na afscheiding van het precipitaat gefiltreerd, het filtraat vervolgens

met potasch

ge-

kookt en de dampen over vochtig rood lakmoespapier geleid
had geene ammonia-reaktie ten gevolge.
,

De

in water onoplosbare deelen van het zout, verkregen
door iiitdamping van het minerale water, werden op ge-

wone

wijze ontleed in kiezelaarde, aluinaarde, kalk- en bit-

teraarde.

De kalkaarde bevatte sporen van

want de verkregene koolzure kalkaarde,
de oplossing

vende

tot

strontiaanaarde,

in zoutzuur opgelost,

droogwordens toe uitgedampt, het

overblij-

weinig water opgelost en een gedeelte dier oplossing met kiezelfluorwaterstofzuur behandeld, bleef helin

der; het ander .gedeelte,

na eenigen

tijd

met gipswater gemengd, scheidde

zwavelzure strontiaan-aarde af, doch

zoo

weinig, dat ik met de ter mijner beschikking zijnde hoeveelheid mineraalwater

het stoontiaangehalte

geene kwantitatieve bepaling van

kon doen.

Een gedeelte van het precipitaat, verkregen door
voeging van chloorcalcium
Avater,

in

en

ammonia

in

het

zoutzuur opgelost, de vloeistof, even

gerende, gefiltreeid

,

bij-

minerale

zuur

rea-

met overvloed van azijnzure soda en

weinig

op

ijzerchlorieJ

onderzocht,

pliospliorzuur

bleek

zeer weinig van dat zuur te bevatten.

Buiten deze hierboven aangetoonde stoffen bevatte het

minerale water nog sporen van organische stoffen.

Het water bevat dus de volgende bestanddeelen potasch,
kalkaarde, bitteraardc, aluinaarde, ijzeroxyde, kiezelaarde, koolzuur, chlorium, zwavelwaterstofgas voorts
:

soda,

;

sporen van strontiaanaarde, phosphorzuur, iodium en organische stoffen.
Kivanli/alievc anahjsc.

1.

Bepaliiuj der vasie deelen.

261,764 grm. mineraalwater gaven vaste deelen
gedroogd J,7u2 gTm. wegende.

bij

IOj"

Clels.

Door

gedestilleerd water
in

water

»

»

werden

zij

gescheiden in

oplosbare deelen 1,568 grm. en

onoplosbare

»

0,584
1,7152

»

grm.

100 grm. water bevatten dus vaste deelen rrr 0,66951 grm.
waarvan in Avater oplosbaar zijn 0,152262 grm.
en onoplosbaar 0,14669

"

0,66951 grm.
2.

Bepaling van

liel

c/ilortuni.

327,205 grm. water gaven
ver 4,254 grm. wegende;

bij

100°

gedroogd

100 grm. water das 1,294 {jrm, waarin bevat

chloorzil-

zijn

0,32012

grm. chlorium.
3.

Bepaling der

grm.

527,2015

uitgedampt,

met

ged.

fikraat

chlooralhaHën.

mineraalwater werden

zwak

gegloeid,

tot

droogwordens

het overblijvende

vervolgens
water behandeld, de vloeistof gcfdtrcerd en het

op gebruikelijke wijze met barietwater behandeld.
chlooralkaliën wogen 1,5285 grm. Zij wer-

De verkregen
den

in Avater opgelost

en de oplossing met chloorplatina

vcrkre(jon 0,209

oii

lii'liantlelil

tinachloiicd, Avaariii bevat

(;rin.

dioojj

is o,()91.")9 fjriii.

potassluui

pln-

(-Iiloorpotassium;

hot chlooorsodiiim bedraa{i[t dus 1,43711 grni.

100 {jnn. water hovatteii dus
0,02795 yrni. chloorpotassiiun
0,45921

»

chloorsodium

,

waarin

....

0,40714 {;rm
4. Bcpdliiifi

0,01.")27 {jrm.

0,2GG5.5

»

0,27980

"

van hef cliloorniagniuui en van

Iicl

dampt.

warmte

»

chloorcalcium.

571,12 (•rm. mineraalwater werden (jekookt en
f^ons bij

cldoor

vervol-

droojjwoidens toe uit(jeHet overblijvende met water behandeld en in het
zachte

bijna

tot

fdtraat de kalk en bitteraarde bepaald, (javen.
bij 100° C. (jedroofjde oxalas calcis, en 0,28o
pyrophosphorzure bitteraarde, voor 100 grm. Avater
bedra^jende 0,0024l> (jrm. oxalas calcis en 0,076795 grm.

0,0091 grm.

{jrm.

pyrophosphorzure bitteraarde.
0,00245 grm. oxalas calcis beantwoorden aan 0,00186
grm. chloorcalcium, waarin bevat is 0,00119 grm. chloor;
0,076795 grm. pyrophosphorznre bitteraarde beantwoorden aan 0,06575 grm. chloormagnium, waarin bevat is

0,0i912 grm. chloor.
5.

BcpaluKj der kiezelaarde.

0,880 grm. in gedestilleerd Avater onoplosbare deelen,
beantwoordende aan 599,88 grm. mineraalwater, gaven
kiezelaarde, na gloeijing 0,090 grm. wegende.
100 gi'm. water bevatten dus 0,015005 grm. kiezelaarde.
G.

Bepaling der aluinaarde en van hel ijzeroxyde.

Uit het fikraat der kiezelaarde verkreeg

men

0,1058 grm.

en 0,0202 grm. gegloeid ijzeroxyde.
100 grm. water bevatten dus 0,017505 grm. aluinaarde
OW 0,005507 grm. ijzcrowde

ge{;loeide aluinaarde

beamwoordende aan

0,0050"»

gevende met

0,00 18U

.

.

.

{;rin.

koolzuur

»

koolzuur ijzeiprotoxvde.

0,00408
7.

JBepaliufji

ijzeijjrotowtlc

»

der koolzure kalkaarde.

men

Uit het fdtraat van de 6e bepaling verkreeg
zure kalkaarde (door gloeijen

van oxalas

calcis)

,

kool-

wegende

0,521 grm.

100 grm. water dus 0,0868i> gnn. koolzure kalkaarde,
waarin bevat is 0,05821 grm. koolzuur.
8.

Bepaling der koolzure hitteraarde.

Het filtraat van den oxalas calcis (7e bepaling) gal" 0,151
grm. pyrophosphorzure bitteraarde; 100 grm. water beantM^oorden aan 0,02184 grm. waarin
bevat

9.

is

0,00787 grm. bitteraarde, gevende met

0,00865

»

koolzuur

0,01652

»

koolzure bitteraarde.

Bepaling van hel koolzuurgas.

261,94 grm. uit de bron genomen mineraalwater werden
onmiddellijk

met cliloorcalcium en

ammonia behandeld

het gevormd precipitaat op een fütrum

schen, gedroogd en later

verzameld, gewas-

te

Batavia op

De koolzure aarden wogen

1,287 grm.

lialte

koolzuurge-

zijn

onderzocht.

Hiervan werden 0,548 grm.

met zoutzuur boven

k^vik

Het verkregen
koolzuurgas, herleid tot 0° warmte 0,76 meter 13., bedroeg
111,99 kubieke centimeters droog gas, of 0,22189 grm. aan
in eene in k.

c.

verdeelde buis behandeld.

gewigt.

Het geheele precipitaat der koolzure aarden beantwoordende aan 261,94 grm. mineraalwater, bevatte dus 0,52112
grm. koolzuurgas en 100 grm. mineraalwater 0,19894 grm.
Hiervan is gebonden aan de kalkaarde, bitteraarde en
,

8

het ijzerprotoxyde

grm.

vrij

=0,04871

(jnn, er blijft

dus over 0,15025

koolzuurgas, vs^aarin deze aarden en het ijzerprot-

oxyde opgelost zijn.
Het vrij koolzuurgas teruggebragt tot de omstandigheden
waarin hetzelve in de minerale bron verkeert, bedraagt
dus 90,7 kubieke centimeters in 100 grm. of 99,49 k. c.
water, Avaaruit blijkt, dat het minerale water ruim 9/10
gedeelte van zijn volumen aan vrij koolzuurgas bevat.
,

10. Bepaling van

,

zivavelwalersfofgas.

hel

4021,8 grm. uit de bron genomen mineraalwater Averden
gemengd en zoo lang versch

onmiddellijk met amylvimpap

bereide iodinmtinktuur bijgevoegd tot eene blijvende blaauvve

kleur gevormd werd.

liet

beantwoordende

grm.,

verbruikte iodium

aan

0,02871

grm.

woog

0,21415

zwavehvater-

stofgas.

100 grm. mineraalwater dus 0,00071 grm. zwavehvaterstofgas.

Resullaat.

100 grm. mineraalwater bevatten grm.

Koolzure kalkaarde

0,08685

bitteraarde

Koolzuur ijzerprotoxyde

0,01652
0,0040S

Chloorpotassium

0,02795

')

"

sodium

0,45921

calcium

0,00186

inagnuim

0,06375
0,01750

Aluinaarde
Kiezelaarde
te

Vlij

zamen.

.

•

•

.

.

0,01500
0,67448
0,15025

Koolzuurgas

0,00071

Zwavelwaterstofgas
Totaal.
voorts sporen

\aii

.'
.

.

'

0,82542

Toodmaynium

,

Phospliorziuir

,

SLroiuiaanaarcIe

en

onj.

zelfstandiglieden.

bron genaamd Sissipan.

Minerale

2.

Wanneer men de

rivier Tjisangaron^^-

opwaarts

volj^t tot

ongeveer Ys P^^l afstands in zuidelijke rigting van de warme bron te Koeningan, dan komt men aan den linkeroever dezer rivier op

eene

plaats,

onder zwakke

wa:ir,

gasontwikkeling, mineraalwater opwelt, hetwelk de steenen

waar het over heen loopt,
bekleedt.

Op

met eene aardachtige korst
den weg om naar deze

vele plaatsen langs

komen, ziet men iiitzijpelingen van mineraalHet terrein is konglomeraat en trachietachtig.
Groote konglomeraatblokken liggen in de rivier en geven
soms aanleiding tot het vormen van kleine watervallen.

bron

te

water.

De

plaats, waar het mineraalwater te voorschijn komt, is
ongeveer 40 voeten lang en 20 voeten bi-eed en gemiddeld
1

voet diep,

is

digt

aan den oeverrand der

waarneming

en was tijdens de

terspiegel der rivier verheven.

rivier

gelegen

boven den waDen 19» Mei 18o4 bezocht
7

voeten

Het water was met wieren bedekt, verspreidde
zwakken zwavelwaterstofgasachtigen reuk en was
.50,300. warm.
Eigenschappen van het water. Het is helder, van zwak
zoutachtigen iets bitterachtigen smaak en zeer geringen
bij
zwavelwatergasachtigen reuk
28°C. warmte is zijn

ik deze bron.

eenen

;

soortelijk gewigt 1,00456.

verwarming ontwikkelt het gasblazen, wordt troescheidt aan de oppervlakte een wit precipitaat
af; uitgedampt, tot droogwordens toe, werd een kristallijn
aardachtig zAvak glinsterend zout verkregen van grijsachBij

bel

en

tig witte kleur.

Het
bij

het

kwalitatief onderzoek

onderzoek

Koeningan vermeld
dat onderzoek

is

van
zijn

het

gaf dezelfde uitkomsten als

water der

en eene

dus oveibodig.

warme bron

te

nadeie omschrijving van

10
Kwioiiitaiicvc

1.

(ithili/sr.

Bepaling der vaste dcclen.

gaven

grm. mineraalwater

532,90o

zout; biervan zijn in ged. water

J,986

oplosbaar

grm. droog

1,1)50

grm. en

onoplosbaar, 0,4u6 grm. (bij lOOOG. gedroogd).
100 grm. water bevatten dus 0,y96I57 grm. vaste deelen

waarvan oplosbaar

zijn

0,415959 grm.

en onoplosbaar 0,lo698

»

0,1>9GU7 grm.

2.

Bepaling van het chlovium.

14;),3a0 grm. mineraalwater
zilver;

gaven

1,567

grm.

eliloor-

100 grm. Mater dus 1,0781 grm. waarin bevat

zijn

0,2667 grm. chlorium.
5.

Bepaling der ehlooralhaliën.

552,905 grm.

mineraalwater gaven

1,521

grm.

cbloor-

met cbloorplatina behandeld werden verkregen,
grm. potassium-platina-chloried, beantwoordende

alkaliën;

0,274

aan 0,085715 grm. chloorpotassium
»
cbloorsodium.
1,25725

bij

,

gevolg

100 grm. mineraalwater bevatten dus
0,02516 grm. chloorpotassium, Avaarin 0,011915 grm. chlorium
0,571615

»

cbloorsodium, waarin

0,59681

»

chlooralkaliën

4.

.

.

.

0,22555

"

0,25748

«

v

Bepaling van hel chloorcalmnn.

249,902 grm. mineraalwater, evenzoo behandeld,

als bij

de analyse van het water te Koeningan vermeld is gaven
oxalas calcis, bij 100° gedroogd wegende 0,0075 grm. voor
,

100 grm. water 0,005001 grm. bedragende, waarin bevat
0,00115 grm. kalkaarde, beantwoordende aan 0,00228

zijn

grm.

(-hloorcalciinTi,

waarin 0,001459 grm. chlorium.

11

HcpaliiK/

i».

van

licl

chloormcKjniüm.

Ilct filtraat vaa den oxalas calcis (4e bepaling») gaf O,loó
gnn. pyrophospliorzure bitteraarde, bij gevolg 100 gnn.
water 0,06122 grm., waarin bevat zijn 0,02206 grm. bitteraarde, beantwoordende aan 0,0;j24 grm. chloormagninm
,

bevattende 0,05916 grm. chloriiun.
Bepalinij der kiezelaavde.

6.

0,472 grm. in water onoplosbare

deelen der

vaste dee-

van bet mineraalwater, beantwoordende aan 544,59
grm. water, gaven 0,040 grm. gegloeide kiezelaarde; 100
len

grm. Avater dus 0.011608 grm.
Bepaling der aluinaarde en van hel ijzeroxi/de.

7.

Uit bet fdtraat der kiezelaarde
zelve

met eenig

ammonia

en

salpeterzuiir

bijgevoegd

te

verkreeg

men, na

bet-

gekookt en chloorammonium
bebben, een precipitaat van

aluinaarde en ijzeroxydebydraat, hetwelk door potasch ontleed

werd

in 0,0562

grm. aluinaarde en 0.0018 grm.

ijzer-

oxyde.

100 grm. mineraalwater beantwoorden dus aan

0,010/»

grm. aluinaarde en 0,000522 grm. ijzeroxyde, of
0,00047 grm. ijzerprotoxyde, gevende met

8.

0,000287

»

koolzuur.

0,00076

»

koolzuur ijzerprotoxyde.

Bepaling

Het

filtraat

tier

koolzure kal kaarde.

der aluinaarde werd

met oxalas ammoniae

behandeld, de verkregen oxalas calcis gewasschen, gedroogd
en gegloeid.

De koolzure kalkaarde

Avoog 0,335 grm.
100 grm. water bevatten 0,09722 grm. koolzure kalkaarde, waarin bevat is 0,05444 grm. koolzuur.

12
9.

bejialuuj der koolzure hiUeraarde.

Lit het fikraat van den oxalas caleis verkreeg
grxn.

pyrophosphorziire bitteraarde

,

waarin bevat

men
is

0,0ü2
0,02254

grm. bitteraarde.
1

10 grm. Avater bevatten 0,00648 grm. bitteraarde, gevende

met 0,00715

»

koolzuur

0,01561

«

koolzure bitteraarde

Rcsullaal.

100 grm. mineraalwater bevatten grm.
Koolzure

kalkaarde

0,09722

bitteraarde

0,01561

Koolzuur ijzei'protoxyde

0,00076

Chloorpotassium

0,02516

Chloorsodium

0,5716o

Chloorcalcium

0,00228

Chloormagnium

0,0o24

Aluinaarde

0,01050

Kiezelaarde

0,01161
te

Vrij

zamen

koolzuurgas

Lnbepaald

Zwavelwaterstofgas

Loodmagnium

,

0,58519

Phosphorzuur

Strontiaanaarde en org. zeirstandigheden.
Batavia Fehruary

1859.

)

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK
VAN DE

HARS DER GARCINIA MANGOSTANA
DOOR

N.

RIETLER.

Dr. Flückiger te Bargdoif (kanton

«)

Bern)

eene hoeveel-

hars der Garcinia niangostana direkt van Java ontvangen hebbende had de goedheid die ten onderzoek aan

heid

,

professor Wittstein af te staan.

Onder diens

leiding en in

laboratorium is door mij de analyse van deze tot nu
toe zeer weinig, chemisch nog in het geheel niet, bekende
zijn

harssoort bewerkstelligd.

Ue Garcinia mangostana

eene der beroemdste en prachhoornen van Indië, uit de familie der Guttiferae,
waartoe ook de guttagomboom behoort, wordt in Achter,

tigste

Indië en in den geheelen Indischen archipel veelvuldig
aangekweekt, en is op Java onder den naam van INIangis
bekend. Zijne vrucht, eene bes van de grootte en de ge-

daante van een' appel,

is

eene der smakelijkste ooftsoorten.

De dikke zwamachtige donker pnrperkleurige

schil

der

kan ^^egens haar gehalte aan looistof tot
blaauAV verwen gebezigd worden, en wordt als een middel

vrucht

is

bitter,

tegen de koorts aanbevolen

")

Vertaald

uit het

i).

Hoogduitscli

uit

de Aun. der Chem.

niid

Pharniacie.
^)

Dr. Fiückiger, Schwcizerir^ciie Zcitschrift

No. 9 S lÖD.

l'ür

Pharniaeie 18o()
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W.

Scliinid

1)

Averd daardoor

De

tot

een onderzoek

dezer

schil

uitgelokt.

rood,

zwamachtig
en met eene fjele, half kristalachmassa doortrokken zijn, Aderden, nadat ze tot poe-

droogje

schillen,

welke

hruinachtij;

,

ii^e

der wareii gestampt, met water nitgekookt, Avaardoor voornamelijk eene het ijzer zwart klenrende looistol" werd ver-

Vervolgens werden ze met heeten alkohol hehandeld

kregen.

de

zelfstandigheid oploste.
Deze
Maaraan de naam van Mangostine gegeven
Averd scheidde zich bij verdamping der tinktuiir, met veel
hars vereenigd, als eene amorphe gele massa af.
Om de
mangostine Aan de hars te scheiden, loste hij die massa
op in alkohol en voegde bij de kokende oplossing zoolang
die

gele

kristalachtige

zelfstandigheid,
,

tot

Avater,

dat ze geöpaliseerd

Avas.

Bij

de afkoeling der

vloeistof scheidde zich eerst de hars en vervolgens de

gostine

in

zuiA'eren

liet

gele

de

hij

blaadjes

af.

alkoholische

Om

uitgeAvasschen

precipitaat,

der

oplossing

in alkohol

man-

deze verder

te

mangos-

met basisch azijnzuur loodoxyde precipiteren

tine

het

kleine

,

loste

verdeeld,

met

en behandelde Acrvolgens het fikraat
bij kookhitte met water, tot dat het melkachtig troebel uitzag en liet daarna de zich bij het afkoelen afscheidende
mangostine nog eenige keeren uit verdunden alkohol kristalzAvavehvaterstof op

liseren.

Op

deze

Avijze

dunne goudgele

gezuiverd,
blaadjes. Zij

komt de mangostine voor
is

ongeveer 190° C zonder Avater\ erlies tot eene donker-

bij

gele

amorph

verstijvende vloeistof,

hitte grootendeels oplost

blimeert.

terwijl

is

zij

bij

grootere

en een gedeelte onveranderd su-

De bestanddeelen

der mangostine Avorden aan-

/;ij
i^ oplosbaar
door de formule C "^o H ^^ q lo
alkohol en ether doch niet in Avater. Verwarmd lost
zich op in verdunde zuren; door gekonccnti-eerd sal-

.geduid

zij

als

reuk- en smakeloos en smelt

')

Annal. der Clicmie untl Pliannacic XCIll 85.
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verandert

peterzuiir

Verder wordt

zij

zij

vervvaruiinj»

bij

opgelost in alkaliën en

is

in

zuritigzuur.

zij

een reagens

voor oplossingen van edele metalen.

Het

uit eene alkalische oplossing

loodoxyde

en

gedroogd

taat

weinig

een

100°,

bij

door onzijdig azijnzuur

ammonia verkregen

kwam

precipi-

overeen met de formule 6

Pb O + 2 C *o H 23 O 10.
Schmid bespreekt ten slotte nog de mogelijkheid van
aanwezen dezer zelfstandigheid in andere ligchamen,
uit planten gewonnen worden, die tot hetzelfde geslacht als de Garcinia mangostana behooren.

het

welke

De vrucht

bovendien een' zeer goeden

geeft

azijn.

Dr.

Flückiger was in de gelegenheid eene proef van dezen azijn,
dien hij van Java ontvangen had, te onderzoeken. Het was

eene zeer donker bruine vloeistof, die, wanneer ze eenige
duimen hoog staat, geheel onderschijnend, doch op eene

mindere hoogte geheel helder
voordoet.

In

is

en zich

reuk en smaak komt

hij

licht geel

gekleurd

met goeden wijna-

zijn overeen.

De
bel.

azijn, zooals Flückiger dien

over,

ontvangen had, was troekompakte massa

het filtreren bleef eene clonkere

Bij

die

geheel uit kleine

ronde

celletjes

bestond.

De

wees bij 19,5° G
Dat hooge cijfer
een specifiek gewigt van 1,0501 aan.
wordt echter slechts gedeeltelijk door het gehalte aan zuiubepaald want twee overeenstemmende filtreerproeven ga-

van deze azijnmoeder

gefiltreerde vloeistof

,

ven een

H

*

O

*)

gehalte
,

van 9,12 proc. azijnzuur hydraat

terwijl 42 greinen

natron verzadigden.
is

zeer vast;

zij

De

azijn 5,40o

(G

^

greinen koolzure

kleurstof van den mangostan-azijn

verandert niet door salpeterzuur of zout-

zuur en wordt door zwavelzuur en alkaliën donkerbruin
Voegt men bij den azijn eene tamelijke hoeveelheid ijzerchloried, dan neemt hij eene donkere, groenachtig zwarte kleur aan, die echter door bijvoeging van zuren

{jekleurd.

weder verdwijnt. Zouten van edele metalen, zoomede chromiumzuur, worden door den azijn spoedig opgelost, zelfs

16

wanneer het azijnzuur

\oorai' vcr^w^kl

is.

Waarschijnlijk

mangostine, omdat deze reakties overeenkomen met die, welke door Sclunid vermeld zijn. De oplossende kracht A'an den mangostan-azijn is evenwel niet

bevat de

azijn

Wordt hij koud
met kalk verzadigd en de neutrale vloeistof
eenige uren zacht aan het koken gehouden dan bevat het
kleurlooze destilleersel voornamelijk aldehyde, waarvan

alleen aan de mangostine toe te schrijven.

voorzigtig

,

men

zich gemakkelijk Aerzekeren kan,

door het destillaat

ammoniahoudenden ether te leiden. Behalve azijnzuur
werd nog een kleine hoeveelheid suiker aangetroffen en
wel geene onkristalliseerbare, want de wijnzure koperoxydein

bij
het koken oxyduul vallen.
Vervolgens
nog eene groote hoeveelheid pektine in. Door
verdamping van den azijn verkrijgt men eene donker bruine
stroop, die nog meer verhit eene sponsachtige, helder
die niet meer dan
wit brandende, kool nalaat. De asch

kali liet

vindt

eerst

men

er

,

0,49 procent bedraagt, bestaat uit zwavelzuur, phosphorzuur,

koolzuur, chloor gebonden aan

kali,

aarde en een weini(»

ijzeroxyde.

De tot onderzoek bestemde hars was afkomstig uit het
meest oostelijke gedeelte van het eiland Java, het regentschap Baujoewangi, waar de hars slechts zeer schaars uit
de mangisboomen
ter

vloeit,

zoodat de kleine hoeveelheid, die

mijner beschikking stond,

zelfs

op Java eenige guldens

gekost en den arbeid van onderscheidene handen gevorderd
had.

De

hars bestond uit onregebnatige stukken van verschil-

gedaante en kleur. Eenige waren zoo groot
eene erwt en schenen uit verscheidene kleinere stukjes

lende grootte
als

,

De meesten hadden eene fraaije
maar in de meest verschillende schakeVerder waren er eenige, die bruin donkerbruin

zamengevoegd
citroengele
ringen.

te

zijn.

kleur,

,

,

roodbruin en groenachtig bruin gekleurd waren.

Alle

wa-

ren wijders geheel reuk- en smakeloos, broos en gemakkelijk

in

kleine

stukken

te

verdeden.

Toen

alles

fijn

ge-

17

wreven was, vormde het geheel een fraai kanariegeel poeder, dat evenzeer zonder reuk of smaak was.

Op

platinabUk

verliit,

smolt het gemakkelijk, loste zich

vervolgens op, waarbij het nagenoeg denzelfden reuk ont-

wikkelde
staat,

als

die

terwijl

bij

bij bet
branden van koffijboomen ontverbranding sporen eener bruinachtige

asch overbleven.

Een Aveinig van het harspoeder werd met warm water
gedigereerd en vervolgens gefiltreerd. Het fikraat was eenigzins troebel, opaliserend, vuil geel, reuk- en smakeloos en
reageerde neutraal.

ammonia

Door

bij

een gedeelte van het fikraat

voegen verdween de opaliserende troebelheid.
IJzerchloried en neutraal azijnzuur loodoxyde bragten geenc
verandering te weeg. Kaliloog gaf dezelfde uitkomst als
ammonia. Basisch azijnzuur loodoxyde gaf een aanzienlijk

te

nederslag, en diezelfde reaktie verkreeg

ammonia

men, wanneer

de met neutraal azijnzuur loodoxyde behandelde hars gevoegd werd. Kiezelzuur zout bragt mede een
nederslag te weeg; ook alkohol gaf daarvan eene aanzienlijke

bij

hoeveelheid.

verkreeg

fikraat

daarna

tot

Bij

men

verdamping van het overblijvende
slijmachtige vloeistof, welke

eene

eene broze massa indroogde.

staat derhalve, hetgeen door het water

Ongetwijfeld

be-

wordt uitgetrokken,

grootendeels uit gom.

Een ander gedeelte van het harspocder werd warm behandeld met alkohol van 90 vol. proc. De hars loste zich
hierin grootendeels zeer gemakkelijk op.
De gefiltreerde
tinktuur had eene fraaije goudgele kleur en reageerde
neutraal.
Eene vlugtigV oplossing van neutraal azijnzuur
loodoxyde deed de tinktuur geelachtig troebel worden.
Ether had op het harspoeder dezelfde oplossende werking als alkohol.

Een ander gedeelte werd eenige dagen lang met verdund
zwavelzuur gedigereerd. De hars dreef hierbij in afzonderlijke stukken op het zuur en dit kreeg eene flaauwe
wijngele kleur.
DL. XXI

De

hars werd

nu door

filtreren

afgeschei^

IS

Het

den.

werd met koolzure

flltraat

bariet verzadij^d,

de

zwavelzure bariet er daarna weder uitgefdtreerd en de overblijvende vloeistof ingedampt.

had
in

een' flaauwen

koperoxyde-kali

wijnsteenznur

aktie

Aveeg.

te

naamde

Het geringe geelwitte residu

smaak en de waterige oplossing daarvan

Daaruit

glukoside

blijkt,

bragt geene

metaalre-

dat de hars geene zooge-

Vervolgens werden 240 greinen van

is.

het ruwe harspoeder met alkoliol

van 90 procent behanHet gewigt daarvan bedroeg 29 greinen, zoodat 211 waren opgelost.
Van deze 29 greinen nam water nog 20 greinen op. De
deld en het residu goed uitgewasschen en gedroogd.

onopgelost gebleven 9 greinen bestonden uit hout- en aardachtige bestanddeelen.

100 deelen van de ruwe hars der Mangostan geven dientengevolge

:

87,917 oplosbaar in alkohol

(hars).

8,355 oplosbaar in water (gom).
5,7l>0

onoplosbaar (hout-en aardachtige zelfstandigheden).

100,000

Om

de hars weder uit de alkoholische oplossing te krijbij eene matige warmte ingedroogd. Hier-

gen, werd deze
bij

was

ren,

niets

maar

van eene kristalachtige afscheiding

tot zelfs bij

te

bespeu-

de geheel e opdrooging toe vertoonde

altijd als eene heldere amorphe massa,
waardoor tevens de hooge graad van oplosbaarheid der
hars werd aangetoond. Het gedroogde residu vormde, na
gewreven te zijn, een helder citroengeel poeder. Dit poeder,

zich het geheel

de gezuiverde hars, diende tot de navolgende proeven.

Onder het mikroskoop gezien kon men

er niets kristal-

achtigs aan ontdekken.

10 greinen zuiver harspoeder,

nakroes

verbrand,

percent of bijna

lieten

i/soo

0,0512

voorzigtig in een' platigrein,

derhalve

0,312

bruinachtige asch na.

20 grein werden in een getareerd standkolfje gedaan en
daarna bij lange tusschenruimten, telkens eene kleine hoeveelheid alkohol van 90 procent er bij gevoegd, tot dat

19

de hars geheel verdwenen was. Deze proef had bij eene
gewone temperatuur plaats en het bleek, dat om die 20
greinen geheel op te lossen, 40 greinen alkohol noodig waren.
1

deel hars

wordt dus opgelost in 2 deelen alkohol.

oplosbaarheid der hars in kokendeu alkohol

is

De

bijna onbe-

want toen ik den inhoud van het kolfje in een
tot koken bragt, was niet eerder eene afscheiding
troebelwording) der oplossing te bespeuren, dan toen

perkt,

zandbad
(of
zij

bijna geheel ingedampt was.

Bijna nog gemakkelijker dan in alkohol
in

gewonen zwavelether opgelost,

als zijnde

wordt de hars
van de laatste

niet eens voluit het dubbele gewigt der hars noodig.

Een weinig hars met gekoncentreerd zwavelzuur bevochwerd eerst donkerbruin, en gaf vervolgens daarmede

tigd,

eene heldere goudgele vloeistof, die door bijvoeging van
water de hars weder in gele vlokken vallen liet.
Door dampend zoutzuur werd de hars slechts zeer weinig aangegrepen

,

en het zuur naauwelijks merkbaar geel

gekleurd.
In dampend salpeterzuur loste zich de hars onmiddellijk
met eene bruingele kleur op, doch sloeg door bijvoeging
van water weder neder, waarbij echter de vloeistof geel

gekleurd

bleef.

Ammonia
de

gele

loste

oplossing

de

hars

slechts

met een zuur

opgeloste gedeelte weder in gele

te

gedeeltelijk

verzadigen

Door
werd het

op.

vlokken neergeslagen.

evenmin de hars volkomen op en het
opgeloste gedeelte werd door bijvoeging van zuren weder
Kaliloog loste

in gele

Met

,

vlokken geprecipiteerd.
Avater

gekookt bleef de hars

pervlakte drijven.
Avater

en behoeft

dan 100°

Om

C. Ik

De

om

hars
te

is

als

poeder op de op-

derhalve specifiek ligter dan

smelten een' hoogeren warmtegraad

vond het smeltpunt

te zijn

110° C.

onderzoeken werd een weinig hars
met natrium in eene van onderen geslotene buis tot gloeihitte gebragt, de massa na het afkoelen met water bede

stikstof te

20
haudelcl, het

jj

o filtreert! e

waterextrakt met
.

eeiiijje

droppels

van ijzcroxydiml-oxyde door elkander (jescliud eii
daarna niet zoutzuui' verzadi(fd. IJet door bijvocjjinf; van
ijzeroplossing verkregen prccipitaat verdween daardoor Avedcr
geheel en zelfs na 24 uren stil te heb])en (jestaan was alles
nog even helder en geen spoor van blaauwe afseheiding te
ontdekken. De hars was derhalve geheel vrij van stikstof,
Üni het gehalte van kool en waterstof te bejialen werd
de hars met koperoxyde en eindelijk in een' stroom van
zunrstof verbrand, het daardoor gevormde water in eene
met chloorcalcium gevulde buis, en het gevormde koolzuur in eenen met kaliloog gevulden kogelapparaat oj)gcoplossin{j

vangen.
0,521

grammen luchtdroog

met 0,520
100'^C.

aschvrijc

hars,

harspoeder, overeenkomende

lang in eene temperatuur van

gehouden, verloor daardoor 0,010 grm. i^n gewigt.
bij de verbranding 0,772

overige 0,511 of 0,510 gaven

De

grm. koolzuur, die 0,210545 koolstof, en 0,190 grm. water, dat 0,021111 waterstof bevatte.
Voor de zuurstof bleef derhalve 0,078544 over en de
aschvrije hars

is

dientengevolge zamengesteld uit

67,918 koolstof
6,810 maters tof

25,272 zuurstof

100,000
Zij

Qsr,

komt dus overeen met de formule C ^^ II ^^ O
IJ 22 o 10, want deze vereischt op lOOdeelen:

^

of

67,924 koolstof
6,918 waterstof

25,158 zuurstof

De formule C

^^

H 22 O

^o

verschilt

in zoover

vorengemelde formule der mangostine = C '^° II
de laatste 4 ekwivalenten koolstof meer bevat.

~"

van de

O

^o,

dat

Om eene loodverbinding der hars te verkrijgen en daardoor hare rationele formule te kunnen vaststellen, loste
ik 50 greinen loodsuiker op in wijngeest van 607o7 en 10
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greinen hars in sterken alkoliol, welke beide oplossingen ik
daarna met elkander veruiengde. Uit had ten gevolge, dat

maar zeli"s na onhebben gestaan, had zich het nederHet gelukte evenmin het door
slag nog niet gevormd.
filtreren te verkrijgen, want het liep grootendeels met de
vloeistof door; op het filtrnm bleet' slechts zeer weinig liggen en ook deze behandeling duurde zoo lang, dat ik het
ze sterk geel melkachtig troebel werden;

derscheidene weken

te

opgaF op dezen weg voort te gaan.
Ik beproefde nu de hars met zilveroxyde

te

verbinden,

doch de geestige harsoplossing werd door de geestige oplossing van salpeterzuur zilveroxyde hoegenaamd niet troebel.
Nu scluiddc.ik 50 greinen zuivere hars met een aanzienlijk o verschot, van vloeibare ammonia van 0,960 spec. gewigt in een gesloten glas. Spoedig ontstond daaruit eene don-

ker gele oplossing, doch bleef evenwel een

aanmerkelijk

werd afgePdtreerd, met verdunde vloeibare ammonia en daarna met zuiver water uitDit

gedeelte onopgelost.

gewasschen, vervolgens gedroogd en gewogen.
daarvan bedroeg bijna IJ greinen.

Het gewigt

De ammonia-oplossing, waarbij ook de tot uitwa.ssching
gediend hebbende vloeistoffen gevoegd Avaren, werd in eene
flesch gegoten, met een wateroplossing van neutraal azijnzuur loodoxyde vermengd, Avaardoor een aanzienlijk eigeelnederslag ontstond,
slijmachtig
de flesch met zuiver
water aangevuld en zorgvuldig gesloten ter zijde gezet. Het

volkomen af en de overblijvende
Na verloop van 24 uren
afgcgoten, het precipitaat schielijk op een

prccipitaat scheidde zich
vloeistof Avas g(;heel

werd de

laatste

filtrnm. gebragt,

kleurloos.

onder zoo veel mogelijke

afsluiting

der

lucht zoolang uitgewasschen tot dat de over\loedig aange-

wende

loodazjjn geheel verwijderd Avas, en daarna

matige Avarmte gedroogd en
a.

zij

danken,

zich dadelijk in

bij

eene

gewreven.

evenwel slechts aan eene zwakke
met azijnzuur geschud scheidt
hars en loodoxyde, waarvan het laatste

Deze loodverbinding

affiniteit te

fijn

is

AA^ant

benevens een weinig hars opgelost wordt, terwijl het grootgedeelte der hars zich als een geel poeder afzondert.
Brengt men in de azijnzure oplossing zwavelwaterstof, dan

ste

ploft,

behalve het loodoxyde, ook de hars neder en kan het

precipitaat door middel van alkohol verwijderd worden.

Tot bepaling van het loodgehalte dezer verbinding werden dadelijk 0,401 grammen in een' porceleinen kroes bij
eene warmte van lioo C. gedroogd, hetgeen een gewigtsverlies van 0,006 grm. opleverde.
De overblijvende 0,595

werden zoolang uitgegloeid, dat

alle

organische bestand-

deelen vernietigd en verbrand waren, daarna door middel

van oxydatie van het verkregen metallisch lood met een
paar droppels sterk salpeterzii ur vermengd, vervolgens
gedroogd, op nieuw uitgegloeid en gewogen. Hetgeen nu
in den kroes aanwezig was, uit zuiver loodoxyde bestaande, bedroeg 0,2302 grm. 0,395 grm. der lood verbinding,
gedroogd

bij

IIO^C. bestonden derhalve uit:

0,2505 loodoxyde.
0,1445 organische zelfstandigheden.

0,3950

Eene tweede bepaling van het lood leverde

dezelfde

uitkomst op.
0,658
110°C.

grm. der loodverbinding verloren aan gewigt bij
hetgeen met het hiervoren verkregen

0,010 grm.,

De overschietende 0,648 grm.
moesten derhalve naar de vorenstaande berekening bevatten:
0,410947 loodoxyde.
0,237053 organische zelfstandigheden.

gewigtsverlies overeenkomt.

0,648000
verbranding van deze 0,648 grm. met koperoxyde,
enz. verkreeg ik 0,5865 grm. koolzuur, bevattende 0,159954
Bij

koolstof en 0,146 grm. water, bevattende 0,016222 waterstof.

Voor de zuurstof

blijft

derhalve over 0,060877 grm. en

beslaan diensvolgens de 0,643 loodverbinding uit:
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0,410947 loodoxyde.

0,159904 koolstof.
0,016222 waterstof,
0,060877 zuurstof.

0,648000

en

is

de perceutsgewijze zamenstelling:

65,417 loodoxyde.
24,684 koolstof;
2,504 waterstof.

9,395 zuurstof.

100,000
Hieruit ontstaat de formule
5 Pb O -1- C
want deze vordert

36

II 22

o

10

65,698 loodoxyde.
24,657 koolstof.
2,515 Avaterstof.

9,150 zuurstof.

De
ding

100,000
zamenstelling der in de lood verbin-

percentsgewijze

aanwezige

organische zelfstandigheden

derhalve

is

van de geheele hars, waaruit dus volgen
zoude, dat het door de ammonia niet opgeloste gedeelte evenzeer zoodanig zamengesteld is. Dat verklaart evenwel nog niet, waarom ook dit gedeelte niet in de ammonia werd opgelost.
Men moest dus aannemen dat het

dezelfde

als die

,

onopgeloste gedeelte de eene of andere verandering onderging,

misschien

waterelementen verloren

of

opgenomen

had, en dit maakte het van belang, dat gedeelte een nader

onderzoek

Om

te

het in

(zie verder onder b.)
oplosbare gedeelte van het daarin

doen ondergaan

ammonia

onoplosbare gedeelte

te

onderscheiden, zal ik het eerste

Alpha-hars, het tweede Beta-hars noemen.

Om de alpha- hars afzonderlijk te verkrijgen werden wederom 50 greinen hars met vloeibare ammonia gedigereerd,

24
gefillreerd

In

en

zich de

scheidde
daarbij

liet

eene

droog was,

fikraat

bij

ammonia verdween,

de

opgeloste hars ook weder af,

zwartachtig

groene

kleur

gewreven, vertoonde

fijn

groen poeder.

ecne matige warmte ingedampt.

waarin

verhouding

dezelfde

In kaliloog

kleur opgelost,

werd

dit

zij

aan.
zich

met eene

als

doch nam
Nadat ze
een

fraaije,

olijf-

groene

zonder dat daarbij eene ontwikkeling van

ammonia koude waargenomen worden.
Het kon mogelijk zijn, dat de groene kleur van de alaan eene verandering, daarin gedurende de indamping der ammonia-oplossing ontstaan, te danken was.

pha- hars

Ik trachtte derhalve

invloed geweest Avas,

te

en

ontdekken of de warmte ook van
liet daarom eene nieuwe ammo-

nia-oplossing van de alpha- hars bij eene gewone temperatuur verdampen maar ook thans verkreeg ik een ofschoon niet zoo intensief, groen residu.
,

,

Ik maakte deswege nogmaals eene zoodanige oplossing
en oververzadigde die met zoutzuur, waardoor onmiddellijk
al de opgeloste hars in gele vlokken precipiteerde
die
evenwel na de uitwassching opdroogende een' groenachtigen tint verkregen. De door deze derde behandeling verkregene alpha-hars smolt reeds op kokend water, en bij
eene nadere proef werd dan ook het smeltpunt op 80° gevonden.
,

0,519 grm. luchtdrooge alpha-hars ondergingen bij eene
temperatuur van 70^0. een gewigtsverlies van 0,029. Er

bleven dus nog

0,290 grm. over, en deze gaven bij verbranding 0,720 grm. koolzuur, waarin 0,196565 koolstof,
en 0,178 grm. Avater, waarin 0,019855 waterstof aanwezig

waren.
Die 0,290 grm. bevatten derhalve

0,075804 grm. zuur-

stof en de percentsgewijze zamenstelling der alpha-hars is:

67,712 koolstof,
6,859 waterstof,
25,449 zuurstof,
100,000,

met

alzoö weder

die

van

die

de

oorspronkelijke

hars

had de vrije alpha-hars
dezelfde bestanddeelen als die, Avelke aan loodoxyde gebonden was, en bij de afscheiding nit de ammonia-oplosovereenkomt.

Dien ten

(jevol(]e

sing geene verandering ondergaan.
b.

De

een

ligt

namelijk het

beta-hars,

ammonia onopgelost

vloeibare

bij

de behandeling met

blijvende

gedeelte,

vormt

poeder, eenigzins lichter geel gekleurd dan de zui-

vere hars, dat gemakkelijk weder in alkohol en ether wordt
opgelost, doch eerst

bij

115°C. smelt.

Door kaliloog wordt

het niet geheel opgelost; van o greinen bleven er namelijk
1,125 greinen onopgelost; de goudgele kali-oplossing wordt

door zuren in gele vlokken geprecipiteerd.

Het aschgehaltc der beta-hars werd op 1,515 percent
bevonden.

met 0,519 grm. aschvrije zelf100° gedroogd wordende, een gewigts-

0,324 grm., overeenkomende
standigheid, gaven

bij

van 0,025 grm. Eene voortdurende verhitting tot
volkomene smelting toe had geen verder gewigtsverlies ten

verlies

gevolge.

De overgeblevene

digheid gaven

bij

0,294 grm. (aschvrije) zelfstan-

verbranding

0,570

grm. koolzuur met

0,15545 koolstof en 0,208 grm. water, waarin 0,02511 waterstof.

Voor de zuurstof

blijven

dus

0,11544

over,

en

is

de

^\[^,

^p

percentsgewijze zamenstelling der beta-hars:

52,874 koolstof,
7,861 waterstof,

59,265 zuurstof,
1O0",ÖÖÖ"

Overeenkomende met de formule C

^s

H

22

o

100 deelen:
52,941 koolstof,
7,845 waterstof,

59,216 zuurstof,
~100,000
vordert.

*

20^
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Eene tweede verbranding bevestigde de juistbeid dezer
zamenstelbng, want

gaf voor 100:

zij

52,978 koolstof,
7,908 waterstof,

39,114 zuurstof,
100,000.

Het onderscbeid tusscben de zamenstelling van de betaen die van de alpha-bars bestaat derhalve daarin, dat de
eerste de elementen van 10 ekwivalenten water meer bevat en daarom als een hydraat van de laatste beschouwd,
en door de formule C 36 H 2' O ^^ _|_ jq HO uitgedrukt moet
worden.
,

Slotbemerkingen.
1.

De ruwe

hars uit den stam der

Garcinia mangosta-

na bevat omstreeks 12 procent onzuiverheden, grootendeels
bestaande uit gom.
2. De gezuiverde hars is amorph, zeer gemakkelijk oplosbaar in alkohol en ether, en zamengesteld naar de for-

mule C 3s H "2 O 1^
5. Hare verhouding tegen over alkaliën
aardig.

Zij

het opgeloste

lost

daarin

is

zeer

eigen-

namelijk slechts gedeeltelijk op;

gedeelte heeft dezelfde

bestanddeelen als de

geheele hars, terwijl het onoplosbare gedeelte een hydraat

van het opgeloste
10

ekwivalenten

kelijke hars.

is,

HO

ontstaan

met

1

door eene verbinding van

ekwivalent van de

oorspron-

Het onoplosbare gedeelte moet derhalve door

de formule C 36 H 33
worden uitgedrukt.

O

^o

of beter

C

36

H

22

O

1°

+10 HO

OVER MONORGHIE
OF HET

VOORKOMEN VAN EENEN ENKELEN TESTICULUS.
BIJ

CENTROPÜSMEDIÜSMÜLLEN CENTROPÜS AFFIMS HORSF.
DOOR
Dr. H. A. BEIl]SrSTEIN.

{Met eene plaal.

Van liet bij de werveldieren als regel beschouwde voorkomen van twéé, min of meer gelijkmatig ontwikkelde,
testes

M^as

tot

nog toe

slechts

één uitzondering bekend.

Onder de visschen namelijk kenschetsen
onderzoekingen van
rotreta

Müll.

)

Joh. Muller

door

in eene lange plooi

de

^)

ontwikkeling

van het buikvlies,

volgens de

van

slechts

ter regter zijde

het darmscheil gelegenen testiculus.

Bij

dering kan ik eene

Bij

tweede

zich,

de Myxinoidei (Hypeéén

van

deze ééne uitzon-

de twee javasche
van het tot de familie der Cuculidae behoorende
genus Centropus lil. is insgelijks slechts de regter bal ontwikkeld. Ik heb mij hiervan door talrijke, aan 15 individuen van C. affinis Horsf. en een van G. medius Müll.
gedane onderzoekingen overtuigd en moet dus deze eigenvoegen.

species

aardigheid niet als eene toevallige, individuele misvorming.

')

Joh. Muller, Vergleichende Anatomie der Myxinoïden.
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maar

als

ccnc

deze vojjels

bij

voorkomende

gcrejjelJ

Imj-

zondeiheid Ijescliouwcn.
beide

Bij

regterzijde

soorten

(j,enoemde

der vena cava

deze ééne

is

rende den voortteUngstijd,

als

wanneer

testis

op de

en bedekt gedu-

(jelegen

iiiferior

grootste ont-

bij zijne

wikkeling bereikt, bet grootste gedeelte van de bovenkwab
der regter nier.
tig ovaal, zijnde

Bij C.

vond

alïinis

omtrent

4

mm.

ik

bem steeds rondacbmm. breed, bij den

lang en 11

écnen door mij ontleeden C. medius daarentegen langwerpigovaal, zijnde tevens 16 mm. lang en 9 mm. breed.
Aan
de acbterzijde eenigzins naar binnen, bevindt zich de smalle,
,

langwerpige

cpididijinis

van den bal
zijnen

mm.

in bet

,

welke aan bet benedenste gedeelte

vas

dcfercns

Dit

overgaat.

is

nabij

oorsprong van aanzienlijken omvang, zijnde bier V/^
dik, en vertoont verscheidene opzwellingen ten gevolge

Het
van de ongelijke kronkelingen van den zaadleider.
loopt vervolgens over de voorvlakte van de bovenkwab der
regter nier, op den binnenkant van den regter ureter en
met dezen door celweefsel verbonden, naar beneden, wendt
zich even beneden de benedenk\vab der regter nier regts,
loopt over den pisleider heen en zoodoende op den bnitenkant van dezen en door eene kleine tusschenruhiite van
naar de cloaca. Het benedeneinde "van
liem gescheiden
het i'rt^ defcrens vertoont weder talrijke kronkelingen en nabij
de plaats, waar het door de cloaca gaat, eene kleine
,

,

opzwelling,
fijne

die

echter

kronkelingen

des

nader onderzoek

bij

slechts

zaadleiders blijkt te bestaan.

nit

Deze

opzwelling heeft men ook bij eenige andere vogels ^)
Avaargenomen en. aanvankelijk voor een rudiment der zaadbuis gebonden, totdat men bij nader onderzoek hare natuur
dat ik juist op
erkende.
Ik moet echter bier opmejken
,

die

')

2)

plaats

Berthold,

steeds

zaadligcluiampjes

~)

in aaiizienliike hoe-

Beitrüge zur vergleicliend. Anatomie.

Deze, ofschoon minder gebruikelijke, benaming

en doelmatiger dan

de vroegere, als:

den, zoüspermia, enz.

,/

is

buiten allen twijfel juister

zaaddiertjes, spermatozoa,

spermatozoï-

vcc4hoi(l

CU zeer ontwikkelden,

aun[jetroiïcn

des zaadleiders mij

declen

t.w.

bewegelijken toestand lieb

meer bovenwaarts (>elegene
toesclienen veel minder volkomen

ze in de

terwijl

,

Indien dus deze opzwelling al, anatomisch beschouwd, niets met de zaadbuis der zoogdieren gemeens
heeft, ben ik toch van gevoelen, dat ze, in een physiovergeleken,
logisch opzigt, Avel daarmede kaa worden
te

zijn.

hare

doordien

gen

tijd

terug

bestemming schijnt te zijn, het zaad eenihouden en tot de voortteling geschikt

te

maken.

te

De

linker testis ontbreekt volkomen. Daarentegen

is

een

ofschoon weinig ontwikkelde linker zaadleider voorhanden, wiens abdominaaleinde kolfachtig opgezet is en zich
,

aan de linker

bijnier

zaadleider

ker
ring,

zijne

gelijk

te

is

legt.

De omvang van dezen

in vergelijking

ligging

overigens

met den
dezelfde.

regter

Ook

lin-

zeer ge-

heb

vcrw^achten was, nooit zaadligchaampjes in

ik,

hem

kunnen ontdekken.
De tepels, waarmede de zaadleidcrs in de cloaca uitkomen, zijn van zeer aanmerkelijke grootte, vooral bij C. affinis, waar ik den linker 6 mm. lang en aan de basis 2 mm.
dik

,

den regter daarentegen

9, o

mm.

lang en 5

mm.

dik

heb gevonden. Bij het céne door mij onderzochte individu van den veel grooteren C. medius waren deze papillae
verwachting kleiner, zijnde de linker 4,5 mm. en
aan de basis 1,5 breed, de regter 6 mm. lang en 2 mm.
breed.
Waarschijnlijk hadden zij, en ook de testis, nog niet
hunne grootste ontwikkeling bereikt. Gewoonlijk liggen
deze tepels gekromd in de vouw, welke door het naar binnen
gebogen einde der cloaca ontstaat, zoo als wij in het
tegen

vervolg nader zullen zien.
Bij deze afwijkende en hoogst merkwaardige vorming der
mannelijke geslachtsdeelen was ik verlangend een wijfje

te

ontleden.

wilde

Niettegenstaande alle pogingen, die ik deed,

het mij echter lang niet gelukken er een te krijgen.

Dit was te

meer

te

verwonderen, doordien nagenoeg

alle

30
oiiJerzochtc

toch

alle

vogels

bij

het nest gevangen of geschoten en

mannetjes waren.

Dit gaf

de interessante ontdekking, dat

gewoonte de mannetjes

bij

Welk

broeijen.

hieraan nemen, of deze welligt

bij

my

aanleiding

tot

deze vogels tegen alle

aandeel de wijQes

nacht broeden

enz., daar-

omtrent heb ik tot nog toe geene zekerheid kunnen verOver dag ten minste vond ik altijd het mannetje
krijgen.
broeijcnde, terwijl het ééne in mijne handen gekomen wijfje
des ochtends vroeg in eenen

bij

het nest gelegden strik werd

gevonden. Vermeldingswaardig schijnt mij ook de omstandigheid te wezen, dat ik het door den heer Barkow ontdekte,
uit talrijke slag- en zogadertjes

de broedorgaan ook

bij

de

zamengestelde, zoogenaam-

mannetjes heb ontwikkeld ge-

vonden.
In mijne verwachting, dat ook de vrouwelijke geslachts-

deelen de eene

of andere eigenaardigheid zouden vertoonen,

heb ik mij echter teleurgesteld gezien. Gelijk bij de meeste
vogels, vond ik ook bij het door mij ontleede wijfje van C.
den linker eijerstok voorhanden, welke,
affinis slechts
doordien die vogel juist leggende

Avas, zeer ontM'ikkeld

was,

hebbende eene lengte van nagenoeg 20 mm. en ecne breedHet ostium abdominale des linker eileite van 10 mm.
ders, hebbende eene trechtervormige gedaante met ovale
opening, vond ik open, zoodat men zonder moeite eene
sonde tot aan het andere einde kon inbrengen. Hij loopt
veelvuldig gekronkeld en door het mesometrium met de
linker nier en den linker ureter verbonden, op deszelfs buiHet ostium vaginale vond ik getenzijde naar heneden.
Het ligt in eene sleuf der cloaca, links en eenigbeneden de opening van den linker ureter. Zijn
rand is van eene duplikatuur van het slijmvlies ringvormig omgeven. Eene dusdanige, maar veel kleinere sleuf,
Het was mij echter
bevindt zich ook aan de regterzijde.
niet mogelijk een spoor van een' regter eileider met zekerheid te onderkennen.
Vestigen wij nu onze aandacht nader op de cloaca,

sloten.

zins

dan maken wij de opmerking dat de grens tussclien haar
en den dikken darm, van buiten door eene geringe insnoc,

ring en hare plotsehnge verwijding te herkennen

van binnen daarentegen minder duidelijk en slechts door eene
dunne dwarsche plooi is aangeduid. Beneden deze, doch
,

op eenigen afstand daarvan, bevindt zich eene tweede, slechts
aan de achterzijde der cloaca zigtbare plooi zijnde gelijk
de voornoemde slechts eene verdubbeling van het slijmvlies.
Zij bedekt met haar middengedeelte de schuins naar buiten
,

en beneden gerigte monden der ureters en zijdelings afdalende tevens ook het oslium vaginale des (linker) eileiders, resp. de basis der papillae der zaadleiders.
stelt

zij

Zoodoende

de bovenste grens der zoogenaamde cavitas ureihro-

Eene derde beneden de openinsexualis der cloaca daar.
gen der geslachtsdeelen gelegene dwarsche plooi bedekt den
ingang in de weinig ontwikkelde bursa Fabricii. De tus,

schenruimte tusschen deze en de tweede plooi vertoont

bij

C.

medius talrijke dwarsche strepen, welke bij G. affinis veel
minder duidelijk te herkennen ?:ijn. Het benedenste gedeelte der cloaca eindelijk vertoont weder merkwaardige
verhoudingen. Het is namelijk van buiten naar binnen
ingebogen, en gelijkt dus, doordien het uiterste, ingebogen
einde van geringeren omvang is, dan het overige gedeelte der
cloaca, op eenen in dit gestoken stompen kegel, op wiens
punt de eigenlijke anus zich bevindt, liggende deze voorts
nabij de tepels der zaadleiders, resp. den mond des eileien onmiddellijk beneden de, de opening der bursa
Ten gevolge van den vermelden
minderen omvang van het ingebogen stuk ontstaat tusschen
hetzelve en het lumen van het omgevende stuk der cloaca
ders,

Fabricii bedekkende, plooi.

eene vrije tusschenruimte, M'elke echter door 2 zijdelingsche
strengen, verbindende het achtergedeelte van het ingebogen
einde met dat der cloaca zelve, in 2 ongelijk groote afdeelingen
verdeeld
gelegene,

is.

In de kleinere, meer sleufvormige, achterwaarts

liggen

gewoonlijk de papillae

zoo als wij boven reeds hebben vermeld.

des

Aan de

zaadleiders,

voorzijde

van

lit?t

tjes

men

ingoboyeii einde der cloaca ontwaart

eene

rudiment van

het

penis,.

men

(]elijk

heelt Avaargenomen.

verhevenheid

deze

is

den

i)

eeni(}e rooIVogels

stand

bij

de;

manne-

aanzienlijke, \vratvornii{je verlievenheid, zijnde

vi-ij

dat

ook

bij

In verschen toe-

bkiauwachtig rood (jcklenrd,

ten gevolge van een net van fijne zogadertjes.

Dezezamen-

zonde dus aan de corpora cavcrnosa der zoogdieren

stelling

doen denken en de mogelijkheid eener erektie doen vooronderstellen.
Twee zijdelings van dit penis-rudiment zich
aanhechtende, van spiervezels voorziene, schuinsche strengen, dienen om hetzelve door hun zamentrekken nabij
Ik heb het ten
of Avelligt buiten den anus te ])rengen.
minste
C.

eenen

bij

in

den

paartijd geschoten mannelijken

buiten den anus

affinis

Aan de
doch meer

zwollen gevonden.
stuk der cloaca,

mon

liggende

en

eenigzins

achterzijde van
nabij

liet

opge-

ingebogen

haren uitersten rand, ont-

doch kleinere verhevenheid en
beneden deze eene sleuf, in welken gewoonlijk het beOver de funktie
schreven penis-rudiment komt te liggen.
Avaart

eene tweede,

dezer, verhevenheid

De

nieren

deelen

,

staan,

zijn

van haar bestaat
Avoonhjk,

de

kan

welke

met zekerheid niets ojTgeven.
naauwe betrekking tot de geslachts-

ik echter

in

gescheiden.
Elk
van welke, zoo als geveel grooter is dan de beneden-

geheel van
uit 2

bovenste

elkander

kwal)bcn,

medius heeft de rcgter bovenkwab de gedaante van eenen aan de hoeken afgeronden rhombus, wiens
Op het bovenbovenste binnenhoek eenigzins verlengd is.
ste gedeelte van hare voorvlakte bevindt zich eene ligte
verdieping, veroorzaakt door den hierop liggenden testicuDe linker bovenkwab daarentegen gelijkt meer op
lus.
ste.

Bij

C.

eenen afgeronden, nagenoeg gelijkzijdigen driehoek, Aviens
punt beneden en Aviens grondvlak naar boven en buiten waarts
gekeerd is. Op den buiteiikant van den benedenhoek ontwaart

1)

Eene nog grootere ontwikkeling

Otiö, Ardea, Ciconia, en eindelijk

bij

bereikt dit orgaan

de Struthiones.

,

gelijk

bekend

is,

bij

men

ecuc

\

liJ

tlicpe

sleiil',

vcioorzaukl tloor de vcna

De beide benedenkwabben

munis.

zijn

iliuca

voorzijde, en door eene tiisschenruimte van

platte

cum-

ovaal met eenigzins afge-

eenige

Bij C.
affinis
bovenkwabben gescbeiden.
daarentegen bebben de bovenkwabben eene meer afgeronde, boonvormige gedaante met afgeplatte voorzijde. De
benedenkwabben gelijken op die der andere soort. De
ureters nemen in bet midden van de voorzijde der bovenkwabben doeh meer nabij dvn binnenrand, bunnen

mm. van

de

,

oorsprong en loopen

,

na alvorens ieder nog een bijzonder

den benedeid-^wab te hebben opgenomen, o[)
de reeds vermelde Avijze benedenwaarts naar de cloaca.
De donker gele bijnieren liggen aan de bovenste binnenboeken der nieren en zijn door een smal bruggetje onpisbuisje uit

derling verbonden.

De overige ingewanden dezer vogels, insgelijks eenige,
minder belangrijke bijzonderheden opleverende,

ofschoon
zullen

tong

De voorste helft der
thans kort beschrijven.
met hoornachtig epithelium bekleed en loopt in

wij
is

eene stompe spits

uit.

overlangsche strepen,

llai-e

oppervlakte toont duidelijke^

tusschen

reijen achter elkander liggen.

epithelium bekleede achterhelft
peltjes

bedekt,

welke

De
is

niet

met

kleine

met
vrij

dit

folliculi

in

hoornachtig

aanzienlijke

welke naar achteren grooter worden.

te-

De

van de tong stelt eenen spits inspringenden
hoek daar en loopt op elke zijde in een bijzonder groot,
naar achteren gekeerd tepeltje uit.
De tusschenruimte
tusschen den tongwortel en de opening van den larynx
superior is, gelijk bij vele vogels, van op eene rei geplaatste kleine folliculi voorzien, welke wij bovendien nog
op de onmiddellijk achter de mondhoeken gelegene deelen
van de mondholte hebben kunnen waarnemen. Rondom
de opening van den larynx superior daarentegen vertoonen
zich weder talrijke papillae, welke naar achteren regelmatig
grooter worden.
Onder deze munten vooral twee door
achterrand

bijzondere lengte uit, Axclke zich aan het uiteinde van de
rtr..

XM

^

eene
als

spleet

bevinden,

welke

van

achter

de

stemspleet,

eene naar beneden geslotene verlenging van deze, naar

achteren loopt.

Dergelijke, echter kleinere papillae bevinden

zich ook op het slijmvlies, dat het verhemelte bekleedt.

De

boveneinde eenen veel grooteren
omvang dan verder beneden en nabij de cardia. Van bin-

oesophagus heeft aan

zijn

nen

en diepe

is

van

hij

talrijke

(bij

G.

medius

1

mm.

diepe)

overlangsche plooijen voorzien, tusschen welke zich boven,

den pharynx,en wel op de zijden, kleinere dwarsche
De krop ontbreekt geheel. De grens tusschen
oesophagus en maag is op van buiten door eene ligte
insnoering aangeduid, van binnen hoofdzakelijk door het
ophouden der overlangsche plooien van den slokdarm. Interessante verhoudingen levert weder de voormaag op. Deze
heeft eene langwerpig ovale gedaante, zijnde bij C. medius
Zij is èn van den
18 mm., bij C. affinis 14 mm. lang.
slokdarm èn van de eigenlijke maag door eene van buiten zeer duidelijke insnoering afgescheiden. Vooral merkwaardig is de dikte harer wanden, zijnde deze bij C. meDeze aanzienlijke
dius o mm., bij C. affinis 3,5 mm.
dikte is het gevolg van de buitengewone ontwikkeling harer
Deze hebben de gedaante van eenen stompen kegel,
klieren.
wiens kleinere, stompe vlakte naar de voormaagholte gekeerd is en den mond der klier omvat. Elke dezer klieren bestaat uit talrijke, blinde pijpjes, welke eenigzins
nabij

bevinden.

,

gekronkeld in een gemeenschappelijk kanaal regthoekig
Dit ligt als het ware in de as van den door
uitloopen.
de klier gevormden stompen kegel en mondt op de voormelde wijze in de voormaag. Beschouwt men eene dunne,

dwarsche snede van zulk eene klier met het mikroskoop
dan ontwaart men in het midden eene rondachtige opening, zijnde het doorgesneden gemeenschappelijk uitvoerings-

kanaal, terwijl talrijke, blind eindigende pijpjes straalvor-

mig en gekronkeld, doch
diilae

altijd

min

of

meer

loodregt, daar-

Deze klieren behooren dus onder de glantnbiiIosa(?.
Hunne openingen, welke overigens ge-

in uitloopen.

lijkmali^) over

de ^oeheele binnenvlakte

van

de vüorniaa^

verspreid zijn,

verleenen, doordien ze in

liet

algemeen wei-

nig uitpuilen,

mm.

lang en

en 20
lijke,

aan deze een

De

voorkomen.

mm.

eigenlijke

25

mm.

betrekkelijk

maag,

breed,

doch

niet

overal

C. affinis

bij

en eiten

glad

medius 50

C.

mm.

23

lang

wanden, een gevolg

even dikke

thelium van de binnenzijde
bijna

bij

breed, kenschetst zich evenwel door aanzien-

de sterke ontwikkeling zijner

\ixn

zijnde

mm.

sterk

is

hoornachtig genoemd worden.

laterales.

Het

epi-

gerimpeld

en

kan

Overigens levert

zij

meldenswaardigs op. De lengte van den dunnen
darm is volgens mijne afmetingen bij C. medius omtrent
niets

mm.,

425
het

bij

duodenum

hij

C. affinis

naar beneden

dius 60

mm.

omtrent 500

daarstellend, gedeelte

en

naauwer.
bij

C.

mm.

Zijn bovenste,

het wijdste, wordende

vormt eenc,

liij

affinis

is

40

mm.

lange

bij

lis,

C.

me-

Avaarin

ligt. In het midden van het omhoog stijgende
van het duodenum, en wel aan de binnenzijde,
komen, digt bijeen liggende, de galwegen en de ductus
Eindelijk is nog melding te maken van
pancreatici uit.
het voorhanden zijn van een diverticulum aan de oorspronkelijke aanhechtingsplaats van den dojerzak, hetwelk een,
op eenen blinden darm gelijkend, naar binnen niet geDe grens tusschen de dunne
sloten aanhangsel daarstelt.
en dikke darmen AVordt uitwendig door de beide, aan
w^eerszijden liggende blinde darmen, van welke ieder door
eene plooi van het mesenterium innig met den dunnen
darm verbonden is, aangeduid. Zij hebben eene aanzienlijke, doch. ongelijke lengte, zijnde bij C. medius de regter

het pancreas

gedeelte

55

mm. en

de linker 51 mm.,

de regter 52

mm.

den

het

ner.

zijn

zij

wijdst

C. affinis daarentegen

bij

en de linker 25

mm.

lang.

In het mid-

en worden

Boven de monding

aan de einden dunvan elk van hen bevindt zich

een klein, ze gedeeltelijk sluitend knobbeltje, en tusschen deze eene kleine kringvormige, de grens tusschen
den dunnen en dikken darm daarstellende verdubbeling

van

De dikke darm vertoont van buiten

liet slijmvlies.

delijke overlangsche

Hij

strepen.

is,

zoo als

dui-

(jewoonlijk

wordt naar beneden wijder en komt eindelijk in de
uit, welke wij reeds boven nader hebben beschreven.
Met het darmkanaal in naauw verband staan de lever
en het pancreas. De eerstgenoemde bestaat uit twee, zeer

kort,

cloaca

ongelijke,

kwabben,

zoo groot

als

de

zijnde de

liidvcr.

regter

Beide

zijn

meer dan nog eens
geheel

eigenlijk

van

elkander gescheiden en slechts in de diepte, voor de maag
door eene brcede brug verbonden. Kleinere insnijdingen

ontwaart

men

geene.

beschouwd op

een'

De

linker

driehoek

,

kwab
wiens

beide bovenste, afgerond zijn, terwijl

gelijkt

oppervlakkig

hoeken
de

,

derde,

nedenwaarts gerigte, nagenoeg puntig uitloopt.

kwab

vooral

de

regts be-

De

regter,

punten uit,
waarvan de bovenste met den benedenhoek van de linkerkwab in aanraking komt en de, aan het bovengedeelte der
lever zigtbare, tot opname van het hart bestemde, sleuf
van voren begrenst. De benedenste punt daarentegen bedekt het duodenum. Naar achteren wordt de regterkwab
loopt

naar

voren in

twee

afgeronde

smaller en dikker, en loopt in een afgerond, ter regter
zijde

van de voormaag liggende punt

uit, in

welks nabij-

heid zich de opening bevindt, waardoor de vena cnva
ferior loopt,

men.

De

om

galblaas

is

denste gedeelte even onder den benedenrand

De

voorschijn.

eene

in-

omhoog te klimlangwerpig en komt met haar bene-

zoo verder naar het hart

diiclus hepaliciis

betrekkelijk

aanzienlijke

der lever te

en ductus cyslicus hebben
lengte, doordien ze niet,

de tweede bogt van het duodenum,
boven is vermeld, in het midden van
diens pars adscendens uitkomen.
Het pancreas is dubbel
en van aanzienlijke lengte. Elk van de beide duclus panEindelijk
crealici komt digt bij één van de gal wegen uit.
is nog de milt te noemen
welke langwerpig en worstvormig gebogen en tevens aan haar benedeneinde opgezet
als

gewoonlijk,

maar,

in

gelijk reeds

,

is,

vooral

bij

C. medius.

Van de uo^

overige ingewanden leveren barl en longen
algemeen weinig op te merken. De grens tusschen
en ventriculi cordis wordt van buiten door den, vooral

in het

atria

aan de eenigermate platgedrukte achterzijde, diepen en door
eene dikke laag vet opgevulden sulcus (rmisversus aangeduid.
De auriculae cordis, vooral de regter, zyn meer dan
bij de meeste vogels ontwikkeld. De inmondingen der venae
pulmonales, welke aan den binnenkant van eiken bronchus

,

daar waar deze de long binnentreedt, ontspringen, hebben
eene gemeenschappelijke opening.
De arteria pulmonalis
en aorta toonen aan haren oorsprong dezelfde verhoudin-

gen

als bij

rum

De

andere verwante vogels.

hare rugzijde van

5,

de linker van

4,

regter long

is

op

door de colla costa-

veroorzaakte insnijdingen voorzien, en bestaat dus de

eerstgenoemde

uit 4, deze uit ö kwabjes.

Grooter belang daarentegen boezemt de luchtpijp in en

wel met betrekking

tot het, tot

nog toe

slechts bij weinige

i)

waargenomen voorkomen van twee larynges bronchiales.
Van de den larynx superior zamenstellende kraakvogels

beenderen heeft het, de geheele voorzijde van het strottenhoofd daarstellende, zoogenaamde corpus der cart. tlii/reoïdea
de gedaante van eenen gelijkzijdigen driehoek, wiens afgeron-

de punt naar boven gekeerd

is.

komen

glad en zonder kanten

kanten

zijn ligt

beide

,

Zijne oppervlakte

is

of uitpuilende lijnen.

vol-

De

ingebogen en naar achteren gekeerd. De
met het corpus slechts door bandmassa vereenig-

de cornua

vormen het benedenste gedeelen hebben eene
halvemaanvormige gedaante. Tusschen hunne achtereincart.

Ihyreoïdeae,

der achterzijde van het strottenhoofd

te

den bevindt zich de kleine, langwerpige cart. cricoidea,
hebbende naar boven op elke zij Je eene geledingsvlakte
Deze gelijken
ter opneming van de carll. anjlaenoidene.

')

Van

J. Muller

(Stimmnrgan der Passerinen) waargenomen

Crotophaga en Podargns. Centropus

liij

Steatornis,

met betrekking tot de gedaante zijner
larynges hronehiales de meeste overeenkomst met het laatstgenoemde genns.
heeft

38

op eeiie halve maan, welker punten afgerond zijn en zouHunne
den dus niervormig kunnen genoemd Avorden.
buitenzijde is van eene sleuf ter opneming van den
,

musc. arytaenoïdeiis latcralis voorzien. Op de knobbelverdikte punt van elk dezer kraakbeenderen bevindt
zich eene kleine driehoekige carl. Santonniana welke ik

acht.ify

,

steeds kraakbeenig, de overige daarentegen beenig heb geDe luchtpijp stelt eenen bijna doorgaans gelijk
Avorden.

wijden, slechts aan haar boveneinde een weinig breederen,
van achteren platgedrukten cilinder daar. Zij bestaat bij
C.

medius

tal

uit 5o, bij C.

dus niet

zijn slechts half

de

— 54 ringen, welker ge-

De

beide

bovenste, on-

superior liggende ringen

en van achteren door een vlies gesloten
Bijzondere vermelding eindegeheel.
,

echter

overige

lijk

is.

den larynx

beneden

middellijk

affinis uit ^\

hetzelfde

altijd

verdient het

voorkomen van twee

larynges

bronchi-

benedeneinde van de trachea namelijk gaat
onmiddellijk, door eenvoudige deeling harer ringen, in de
bronchi over, Avclke dus slechts uit halve, naar binnen
alcs.

Het

door een vlies, memhrana iympamformis interna, geslotene
Deze bronchi AVorden naar beneden breerinp^en bestaan.
der en

Avijder

trachea
gen;
iets

ik

tel

bij

en vormen eindelijk de genoemde larynges
deze en den benedensten ring der

TusscheJi

bronchiales.

bij

C.

medius

regts 17, links 15 (halve) rin-

C. affinis daarentegen

geringer,

14 of 15 regts,

vond

ik

hun

getal meestal

links 12 of 13,

en schijnt

Op den laatsten
dus niet altijd gelijk te zijn.
van deze, naar beneden konkave halve ringen (bovenste bronchiale ringen) volgt een bijzonder sterke, regte halve ring
en op dezen een, reeds een weinig kortere, naar boven
hetzelve

konkave.

Deze

5 halve ringen stellen zamenlijk

eenen larynx

op de buitenzijde door een dun
veerkrachtig vlies, memhrana (ympaniformis exlerna, onderling verbonden, naar binnen daarentegen door de verlenging van bovengenoemde memhrana lympaniformis interna
gpsloicn, welke hier bijzonder dun en veerkrachtig en bebrolichialis

daar,

zijnde

39

nedenwaarts van eene dikke dwarsche streng voorzien is.
Op den laatsten dezer 5 halve ringen volgen, alvorens de
bronchus de long bereikt, regts nog 10, links 9 naar boven konkave, gestadig kleiner wordende en van binnen
vlies geslotene halveringen, (benedenste

dooreen

bronchiale

ringen)

Na de ingewanden dezer vogels kort te hebben beschouwd, voegen wij nog eenige opmei-kingen bij omtrent
hun

beenstelsel.

Wat den

schedel betreft,

is

de aan het achtergedeelte

van de orbita gelegene processus orbitalis posterior buitengewoon hoog naar boven gelegen en wel ten gevolge van de
bijzonder sterke ontwikkeling van den musc. plerygoïdeus
exlernus
gelijk

orhiio-maxillaris.

s.

bij

de meeste vogels,

Deze ontspringt namelijk niet,
van de achterzijde der orbita

of beneden genoemd uitstereksel, maar in eene diepe sleuf
welke zich tusschen deze en het planum temporiim bevindt.
De scherpe achterkant van den proc. orb. siip.
gaat in eene linea semicircularis over, welke deze sleuf,
fovea orbito-maxillaris, van boven omgrenzende, naar achteren en beneden in een klein tuberculvun uitloopt en
hierna Aveder stijgende, het planum temporum van voren
begrenst.

Ook

verreweg

het

ossa

parietalia

dit

is

grootste
in,

van

aanzienlijke

gedeelte

den van

elkander

de

diepte

gescheiden

en neemt

buitenzijde

naar achteren zich bijna

sagittalis uitstrekkende.

sutura

van

tot

der

aan de

Deze beide foveae woreene nagenoeg lood-

door

regte linea, welke van voornoemd tuberculum uit benedenwaarts in den processus zyfiomaticüs van het slaapbeen
Ook deze, onmiddellijk voor de ter verbinding
uitloopt.

met het
heeft
zijn

quadratum bestemde geledingsvlakte gelegen,
dan gewone lengte. In het algemeen
de ter aanhechting van de kaauAvspieren dieos

eene meer
al

nende beendeelen even als deze zelve sterk ontwikkeld en
verklaren genoegzaam de groote kracht, welke deze vogels

met hunnen snavel uitoefenen.

Ook de

linea scmi-
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cncuJan's

van het acliterliOüfJsbeen, dienen Je Ier
èn van het achterste pedeeke der mm. tem-

sitpei'ior

aanhechting

porales èn der nekspieren, puik sterk uit, even als de proccssus

aan wiens rand de m. digasDe lamina porpendicularis van het zeefheen

aun'cularis posterlor,

tricus ontspringt.

van eene groote apertura voorzien en scheidt de beide
sleclits
in haar voorste derde van elkandei'.
De beide foraniina optica zijn tot één vereenigd hetwelk

is

oogholten

,

De

zich onmiddel Hjk voor de sella tnrcica bevindt.

der

len

Unuinii

honzonlalis

dragen

en

lacrymalia

zoodoende

van den voorsten rand der orbitae

bij.

tusschen de beide processus inaxillares
de,

De

zich de

vorming

de

tot

zijdee-

de oog-

sluiten

elhmo'idei

Aan hunnen buitenrand hechten

holte van voren.

ossa

ossis

tussclienrnimte

oss. palat.

wordt door

èn onderling èn met het septum narinm zamengegroei-

de processus palatini der bovenkaaksbeenderen grootendeels
gevuld, behalve eene kleine, achter hen liggende, de choa-

nae narium daarstellende opening. Van eene apertura incisiva,
g<dijk men deze aan de schedels van andere vogels, b. v.
van Corvus, Edolius, Turdus enz. ziet, is bij Centropns
geen spoor voorhanden.

De neusholten zyn

auriculares

processus

([uadratum

zijn

één

tot

posterior)

(anterior et

vereenigd en

slechts

op eene

tot

kleine opening in het septum geheel gescheiden.

De

van

beide

het

hunne

os

gele-

door eene kleine, smalle insnijding gescheizijn de beide processus styloidei
lang en stevig, en ook de, bij de vogels doorgaans weinig ontwikkelde processus coronoideus vormt een betreki)
kelijk sterk uitpuih^ul tubercuhim. De overige beenderen

dingsvlakten

Aan do onderkaak

den.

van den

schedt'l

verloonen

niets

bijzonder meldenswaar-

difis.

')

Het zoudo hier welligt Je plaats wezen aan

roticus
plMuiJr-n

uit
l;i;it

12

beenplaten

iiiidcrkeiinfti

.

te tnpvkpii

,

iLit

de annulus scle-

hestaat en de zonj^enaamde waaijer in het oog 17
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Het

halswervels vond ik steeds 12.

De atlas
gewone ringvormige gedaante. Van
de overige wervels munten de 2de tot 5de door van boven
naar beneden grooter wordende processus transversi nit,
terwijl deze van af den 6den weder kleiner en van af den
getal der

klein en heeft de

is

lOden wieder grooter Avorden. Het halsdeel van de wervelis dus aan den l>den wervel het breedst en aan den
lOden het smalst. Processus spinosi posteriores zie ik duidelijk aan den 2den tot 5den wervel, aan de overige echter
slechts door een knobbeltje aangeduid, zijnde die van den

kolom

epistropheus het
anterior

is,

Van eenen

stevigst.

behalve

de

2de,

5de

processus spinosus

en 4de, ook nog de

11de en 12de halswervel voorzien.

Het getal der ruggewervels is buitengewoon gering. Ik
heb aan de door mij vervaardigde geraamten dezer vogels
er slechts 6 gevonden i)
behalve een, dat bij Avijze van
,

Het eerstgenoemd getal moet
gewone beschouwd worden. Zij vergroeijen
noch onderling noch met den eersten lendewervel. De 4 laatste

uitzondering

dus

als

7

heeft.

het

voorzien

zijn
lijk

er

van naar voren gerigte,eene

crista

van ge-

matige hoogte vormende, lange en platte processus

spi-

den Isten ruggewervel zeer klein en bij den 2den naauwelijks tweederde
zoo hoog als bij de volgende.
Daarentegen zijn de 3 voorste van naar achteren grooter wordende processus spinosi
nosi posteriores,

zijnde

dit

uitsteeksel

bij

anteriores voorzien.

Lendenwervels heb

ik 4

zijn zeer duidelijk

versi

gevonden. Hunne processus trans-

en vereenigen zich met de partes

lumbares van de darmbeenderen.
Ileiligbeenwervels

zijn

er 8

voorhanden.

De

6 voorste

zoogenaamde craniuni inferius daar en scheiden de beide foveae renales van elkander. Hunne proces-

stellen

sus

')

hij

het

transversi

Het

(inferiores)

gelijke geringe getal

Pelccanus Nvaargcnomen.

van

zijn

weinig

ruggewervels

lieeft

men

ontwikkeld en

tot

nog

toe sleclits
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men kan Jus

eene fovea

ischiadica

en fovea

pudenclalis

van elke fovea lenalis niet met zeNaar achteren wordt deze (jroef
kerheid onderscheiden.
door de sterker ontwikkelde, het zoogenaamde planum anale
als

onderafdeelingen

daarstellende, processus transversi der beide laatste heilig-

beenwervels gesloten.
Het getal der staartbeenwervels

vond

ik er slechts

nig opmerkingswaardigs.

G,

is

hebben

Zij

U.

De

4

in

doch in een geval
het algemeen

voorste

(of

in

wei-

geval

er

waren de 5 voorste) hebben groote processus transversi van ongeveer gelijke grootte, terwijl processus
spinosi anteriores zich slechts aan de 5 laatste en proc.
spin. posteriores aan alle zich bevinden.
Overeenkomstig het zoo geringe aantal ruggewervels
De 2 voorste
zijn ook slechts 6 ribbenparen voorhanden.
slechts 5 wervels

borstbeen

paren bereiken het
de costae spuriae.

De

niet en

behooren

dus

tot

4 achterste daarentegen staan door

middel van de ossa sternocostalia met het sternum in verIn het eene bovengenoemde geval, Avaar 7 rug-

binding.

'gewervels
zeer

aanwezig waren

dunne ribben

,

was de

laatste

van een paar

voorzien, welk ossa sternocostalia echter,

het sternum niet bereikende, zich aan den achterkant van

aanhechtten.
Met uitzondehunne randen op de achtermen zoude kunnen zeggen vleugel-

het 4de paar dezer beenderen
ring van
helft

de eerste rib

breed en plat,

,

zijn

vormig uitgebreid. Dit echter heeft bij de 2de rib slechts
op den achterrand, bij de ode en 6de op den voorrand en
Aan
de ode en 4de op beide randen betrekking.
bij
hunne binnenzijde erkent men alsdan de corpora costarum
Aan de 2de, ode, 4de en ode rib
als overlangsche cristae.
'

bevinden zich eindelijk

stevige processus uncinati,

terwijl

de 6de slechts een klein tandvormig uitsteeksel als eerste
spoor daarvan heeft. De 4 op elke zijde zich bevindende ossa
sternocostalia

nemen naar achteren

in lengte toe, zijnde ech-

de beide middelste het stevigste, hoofdzakelijk met betrekking tot het borstbeenseindc on de daaraan voorban-

tej'

dene 2 geledin^jsviakten.
gescheiden
vergroeid

die

terwijl

,

en

die

Deze zijn bij hen zeer cluiclelijk
van het laatste os sternocostale

van het eerste slechts door eene kleine

insnijding gescheiden zijn.

naar

Het groole,

achteren

zeer breede,

onze belangstelling, vooral doordien

zijn

sternum wekt

benedenste derde ge-

gebogen is. Ten gevolge daarvan is de sulcus longitLidinalis op de bovenste twee derden zijner lengte naar binnen konkaaf aan het benedenste derde
naar buiten konkaaf, wat men vooral duidelijk ziet, wanneer
deelte aanmerkelijk naar voren

,

men

het borstbeen door eene overlangsche snede in tweeën

Het zoogenaamde manubrium

deelt.

stelt slechts

is

bijzonder klein en

een onbeduidend knobbeltje daar. Daarentegen

hebben de beide processus costales eene aanmerkelijke lengte,
zijnde hunne punten krom naar achteren, buitenen beneden. De breede achterrand van het borstbeen eindelijk is
op elke zijde van eene, tot op een derde zijner lengte inspringende, insnijfhng voorzien.

Van de, de schouders zamensteïlende, beenderen

is

de

scapula op twee derden harer lengte volkomen regtlijnig en
slechts

aan haar uiterste derde sikkelvormig gebogen. Het
is van

schoudereinde van het bijzonder stevige os coracoïdeum

eenen sterken

,

alaris voorzien,
la.

naar voren en binnen gekeerden, processus
dienende tot krachtigen steun van de furcu-

Deze heeft aan haar borstbeeneinde (apex furculae) eenen

niet zeer grooten processus sternalis, terwijl hare schouderein-

den
zijn

niet, gelijk b.
,

maar

in eene

v.

bij

Corvus, schoffelvormig uitgebreid
zich, gesteund

stompe punt uitloopen en

door den zoo even genoemden processus alaris der ossa
coracoidea,

aan den binnenkant der tuberositas scapularis

dezer beenderen aanhechten, met de scapula echter slechts

met haar buitenste einde in aanraking komen. Ossa humero-capsularia heb ik niet kunnen waarnemen.
De
Belangrijker verhondingen levert het bekken op.
ossa ilei zijn, vooral met betrekking tot hunne achterhelft
zeer ontwikkeld, en stellen, gezamenlijk met de processus

dor lieiligljeciiwcrvels, een tamelijk

(snperiores)

transversi

vlak en effen ruggevlak daar.

wel op elke
rei

van de

zijde

van niet

In het

midden daarvan, en

ontwaart men eene
oude vogels nagenoeg digt-

crista sacralis,

altijd duidelijke, bij

Van de

gegroeide fonticuU inlerlransversani sacrales.

neming van de mm.

glutaei bestemde foveae

ter op-

ileolumbares

van den bovenrand van
wordt dit ruggevlak door eene
het foramen ischiadicum schuins naar voren en binnen
loopende en in eene spina eindigende crista gescheiden.
De pars dorsalis van de crista ileum staat slechts met den
processus spinosus van den eersten lendewervel door eene
smalle, bij C. medius 4 mm. en bij C. affinis 2 mm. breede
beenbrug in verband, terwijl ze van de overige door eenen
,

diepen sulcus ilcolumbalis dorsalis gescheiden

is.

De

spina

Hei anlerior superior, in Avelke de rand der fovea lumbaris

naar voren uitloopt, is sikkelvormig zijdelings gebogen.
Ook de voor het acetabulum, aan de grens tusschen darm-

en schaambeen gelegene spina Hei anlerior inferior is buitengewoon ontwikkeld. Van de 3 op de buikzijde van het bekken voorhandene groeven levert de eerste, fovea cruralis,
De grens tusschen de tweede en derde,
niets op te merken.
fovea ischiadica en fovea pudendalis, is, doordien de procc.
transversi (inferiores) der

boven

is

heiligbeen wervels,

vermeid, even weinig ontwikkeld

zoo als reeds

zijn, niet

bepaald,

vormende dus deze beide groeven eene gemeenschappelijke

Ook van de

fovea renalis.

vierde groef, de fovea coccygea

,

hebben wij reeds boven gewag gemaakt.
Naar achteren, t. w. beneden, stellen de darmbeenderen,
nabij hunne vereeniging met den Kaatsten heiligbeensAvervel,

planum anale

eene

spina

,

Hei

poslerior

inferior

daar.

De ribvormige,

dunne en smalle schaambeendcrcn, welker uiteinden boven de
l)enedensten punt van de zitbeenderen
uitsteken,
ischii.

leveren

Van de

dene foramina

is

5

op elke

zijde

het foramen

her fnramrn rolinirlinu

s.

slechts zeer weinig

merken, als de ossa
van het bekken voorhan-

even weinig op

te

/.sc/<mf//cjfw

nh/iiratoriiim

langwerpig ovaal
rond, zjjude

kipin en

tevens door eeiie beirekkelijk breetle beeiiplaal van liet tlaaronder liggende, door een vlies geslotene, foramen ohlongum

gescheiden.

Vestigen wij ten slotte onze aandacht nog op de beenderen der ledematen, dan zien wij, dat het opperarmbeen

den voorarm omtrent met een achtste van zijne lengte overtreft, zijnde tevens zijn middenstuk volkomen cilihdervormig
en betrekkelijk sterk naar achteren en binnen gebogen. De
bijna volkomen regtlijnig, de ulna daarenteis
gen sterk krom naar achteren. Yan de handbeenderen is
Het os metade duim half zoo lang als de metatarsus.
carpi van den tweeden vinger is bijna regt en slechts zeer

radius

Aveinig binnenwaarts gebogen.

Het os metacarpi van den

derden vinger daarentegen is sterk buiteuAvaarts gebogen.
Beide zijn slechts aan hunne uiteinden vergroeid in het
midden daarentegen door eene vrije tusschenruimte geschei,

De phalanx prima van den 2den

den.

van

5

overlangsche

crisla radialis,

kammen

eene bovenste,

voorzien,

vinger
t.

is

stevig en

w. ecne voorste,

crisla superior,

en ecne ach-

Beneden is het plat. De phalanx
secunda toont volstrekt niets van de gewone type ahvijkends, even als de ééne phalanx van den oden vinger,
die door een ligamentum met den rand van de phalanx
prima digiti secinidi jiaauw verbonden is.
Het naar achteren en binnenwaarts kromme os fenioris,
bereikt omtrent twee derden der lengte van den onderschenkel.
De füssa inlcrcondyloidea is diep en van scherpe randen voorzien. De tibia is aan haar boveneinde slechts
van één, van den condylus internus ontspringende, crista
zijnde van de tweede slechts een zwak S])Oor
voorzien
voorhanden. De fibula is zeer dim en naauMclijks twee
derde zoo lang als het scheenbeen. De beide sleuven op
den achter- en voorkant van het os tarsi majus, bestemd ter
opneming van de, de teenen beAvegende, pezen, zijn weinig
Van de 5 aan het benedeneinde van genoemd been
diep.
voorhandene PCVNrichtshoofdcn is het {ot aanhcchtiiip, \an
terste,

crisla

,

ulnaris.

4G
bij deze vogels naar achteren gekeerde teen
dienende, aanmerkelijk korter dan de beide overige. Het os
tarsi minus is een klein dik, achter den kamvormig uit-

de buitenste,

puilenden binnenrand van het os tarsi majus gelegen beentje.
De teenen leveren, met uitzondering van het bij Centropus
bijzonder lange nagellid van den achterteen, hoegenaamd
niets vermeldingswaardigs.

Verklaring der plaat.
FIG.

1

Mannelijke geslachtsdeelen van Centropus medius Müll.
is \nn voren doorgesneden.)

in natuurlijke grootte (de cloaca
a.

Testiculus (dexter.)

b.

Epididymis.

c.

Vas deferens dextrum.

d.

Papilla vas. def. dext.

e.

Vas deferens sinistrum.

f.

Papillla vas. def.

sin.

g.

Bijnieren.

h.

Bovenkwab der regter nier.
Benedenkwab der regter nier.

I.

k.
/.

,

Regter ure ter.

Opening van den

regter ureter.

m. Orificium bursae Fabricii.
n. Het ingebogen eindstuk der cloaca (doorgesneden).
o.

p.
q.

Het omgevende stuk der cloaca (doorgesneden).
Het doorgesneden penis-rudiment.
De groef, waarin bij gesloten cloaca de penis komt

te

liggen.
r.
s.

De verhevenheid daarover.
De tusschenruimte tusschen

het

ingebogene en

het

omgevende stuk der cloaca, waarin gewoonlijk de
papillae der zaadleiders liggen.

FICt.

-i.

Mannelijke geslachtsdeeelen van Centropus

affinis

Horsf.

evenwel van voren doorgesneden en de papillae der zaadleiders naar boven gebogen).
in natuurlijke grootte (de cloaca

a

-

s

gelijk bij fig.

1.

FIG.

De

cloaca van

is

G.

5.

medius

Miïll.

in natuurlijke grootte

(van achteren geopend.)
a.

Papilla vas.

b.
c.

d.

dextr.

def.

»

y>

sinistr.

»

uretherum.
Het naar binnen gebogen eindstuk der cloaca.

c.

Orificia

f.

Het omgevende stuk der cloaca.
Het penis-rudiment.

g.

De

e.

beide zijdelijksche strengen.
FIG.

4.

Vrouwelijke geslachtsdeelen van Centropus affinis Horsf.
in natuurlijke grootte (de cloaca van voren geopend).
a.
b.

Ovarium (sinistrum).
Ostium abdominale des

d.

vaginale

»

c.

eileiders.
»

Sleuf van het slijmvlies, het eenige spoor van een Ostium

vaginale des regter-eileiders.
ee.
ff.

Bovenkwabben der nieren.
Benedenkwabben der nieren,

gg. Pisleideis.

k.

Orificium bursae Fabricii.
Het ingebogen stuk der cloaca (doorgesneden).

/.

Het omgevende

i.

»

»

»

FIG.

»

5.

Luchtpijp van Centropus medius MüU., van de achterzijde
gezien.

A.

Larynx

superior.

B. Trachea.
C.

D.

Bronchus dexter.
»

sinister.
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E.

I>c'(;ter

F. Linker
u.

lon^^
"

Cartilago thyreoidea.

b.

Cornu dextruin

f.

Cartilago cricoïdca.

cartilag.

thyreoideae.

c.

»

arytaenoïdca dcxtra.

/'.

"

Saiitoriiiiana dextra.

/'.

Membrana

(j. rj.

tyinpaniformis interna.

Larynx bronchialis.
FIO.

6.

Het benedenste stuk van de traehea, van voren
a. Bronehns dexter.
h.

"

sinister,

f.

Larynx I)ronchiabs

d.

Membrana tympaniformis

c.

Linker long.

/'.

Regtcr long.

sinister.

interna.

(jezien-

l

Geslaclitsdeelen eu luchtpijp r-an

j^jj^

m

"'

;a

"k

7.'

I

^m ^\^^^4^

SatA-de^ ffKme, Bafaz^ui,

7S.i.9_

Centropus niedius

Miill

en Centropiis affims Horsf

OVER EENIGE

VISCÏÏSOORTEN
VAN DE

RAAP DE GOEDE

iïOOP,

DOOU

P.

De aanleiding
soorten van de

tot

BL.EEKER.

deze bijdrage

is

eene verzameling vischmij met de meeste

Kaap de Goede Hoop,

aangeboden door den heer Francis Graaf
Castelnau, onlangs nog konsul van Frankrijk te Kaapstad, thans konsul van Frankrijk in Siam te Bangkok.
welv^^illendheid

De

Deze verzameling, reeds geruimen tijd in mijn bezit, heb
ik eerst dezer dagen onderzocht, een onderzoek, hetwelk
ik niet vroeger heb aangevangen, omdat ik meende, dat het
geene aanleiding zou geven tot eenige uitbreiding der bestaande kennis omtrent de visschen van de Kaap de Goede
Hoop. Deze meening heeft zich intusschen niet bevestigd
en ik beschouw zelfs een paar soorten dier verzameling
als nieuw voor de wetenschap, en een daarvan, als behoorende tot een nieuw geslacht, verwant aan Pagrus en door
mij Pagrichthys genoemd.
De soorten uit welke bedoelde verzameling bestond, zijn
de volgende
1

Cheilodactylus fasciatus Lac.

Dentex argyrozona CV.
»
rupestris CV.
5
4 Cantharus Blochii CV.
2

so
Cantharus Gasteliiaui Blkr.
»
emar(jinatus CV.

5

6

7 Pagrichthys Castelnaui Blkr.
8 Chrysophrys cristiceps

9

»

gibbiceps CV.

10

»

globiceps CV.

CV.

CV.

11 Dipterodon capensis

12 Otolithus aequidens CV.
13 Sciaena bololepidota CV.
14 Trigla Peronii CV.
13 Scomber grex Mitch.

16 Thyrsites atun CV.
17 Selar trachurus Blkr.

18 Temnodon saltator CV.
19 Seriola capensis Blkr.

20 Atherina breviceps CV.
21 Mugil capensis CV.
22 Gobius nudiceps CV.
25 Clinus anguillaris Cnv.
»
dorsalis Castehi.
24
superciliosus CV.

26

»

Diibuis Casteln.

27 Galeichthys feliceps CV.
28 Xipliiurus capensis Smitli.
29 Gobiesox dcntex Cuv.
20 Gastro pil ysus Honckenii Blkr.
51 Callorhynclius antarcticus Gron.
52 Scyllium capense Rapp.

53 Acanthias Blainvillei Risso.
54

)'

vulgaris Risso.

ik in het bezit was van deze verzameling,
bevonden zich nog eenige atlantische vischsoorten in mijn
kabinet, welke gedeeltelijk ook bij de Kaap de Goede Hoop
voorkomen, t. w.
1 Lampugus fasciolatus CV.

Nog vóór dat

2 Antennarius laevigatus Blkr.

3 Exocoetus evolans L.
4 Syngnatlius pelagicus L.

De vischfauna van de Kaap de Goede Hoop

is

zeer arm.

Niettegenstaande meerdere dierkundigen zich, vooral in de
tientallen jaren, hebben bevlijtigd, de visschen
van Zuid-Afrika te doen kennen, zie ik in de mij beschikbare hulpmiddelen niet meer dan ruim 160 soorten vermeld als tot de vischfauna van de Kaap de Goede Hoopbe-

laatste

hoorende.
Slechts zeer enkele soorten, welke in den Indischen
Oceaan te huis behooren, hebben hare w^oonplaatsen tot
de Kaap uitgebreid, zooals Cirrhites arcuatus CV. en Gastrophysus Honckenii Blkr. Andere soorten, welke aan de
Kaap de Goede Hoop voorkomen en ook in het warmere
gedeelte van den Indischen Oceaan voorkomen, zijn meer
als kosmopolieten te beschouwen, zooals Thynnus pela-

mys

CV., Thyrsites atun CV., Selar trachurus Blkr, Eche-

neis

remora L. en Elops saurus

L.,

terwijl het

van nog

andere in beide zeeën voorkomende soorten twijfelachtig is
of zij hare oorspronkelijke woonplaats hadden in de Kaapsche zeeën

dischen

of wel

Oceaan.

Plagiostomen,

de tropische gedeelten van den In-

in

Hiertoe

zooals

behooren

Chiloscyllium

Chiloscyllium plagiosum

voornamelijk eenige

MH.,

tuberculatum

MH. en Trygon uarnak

Riïpp.

De meeste Kaapsche zeevisschen zijn Atlantische vormen
en meerderen daarvan komen voor tot in de Middellandsche zee.

De

in de

bovengegevene

ten medegerekend, kent

men

lijst

opgesomde soor-

thans van den zuidhoek van

Afrika, voor zoover ik kan nagaan,

de volgende soorten.

Enumeratio Specierum pisclum Capensium hucusque
cognitarum.

Fam.

Serranoidei.

1.

Serranus Guvieri Smith.

2.

Plectropoma aculeatum CV.

i>2

Fam.

Mesoprionloidei.

5. Dcntex argyrozona CV.
macrocephalus CV.
»
4.
»
rupestris CV.
5.
6. Canthaius Blochii CV.
7.

»

Castelnaui Blkr.

8.

»

emarginatus CV.

Fam.
9.

Sparoidei.

Chrysophrys

10.

»

11.

»

12.
15.

cristiceps

CV.
globiceps CV.
laticeps CV.
gibbiceps

"

CV.

= Clirysoblepus

Lithognathuscapensis Swns.

Pagrus laniavius CV.

16. Pagrichtbys Castelnaui Blkr.

IT.Sargus capcnsis Smitb.
18.

bottcntottus Smitb.

»

Fam.

Cirrh ileoidei.

19. Cbeilodactylus

20.

brachydactylus CV.

fasciatus Lac.

"

21.CiiThites arcatus CV.

Fam.

Sciaenoidci.

22. Sciaena hololepidota

25. Otolitbus aequidens
24.

Umbrina
Fam.

capeiisis Pappie.

Pcnlaceroloidei.

2ü. Pentaceros capensis
26.

»

Fam.
'21.

28.

CV.
CV.

CV.

Piicbardsoni Smitb.
Seorpacnoidci.

Sebastes capensis CV.
»

maculatus CV.

29. Agiiopus spinifer Smitb.

Swiis.

^ Pagcllus lithognathus CV.

14.Pagellus afer Papp.
lö.

gibbiccps

CV.

50. Agriopus torviis
31.

»

veiTucosus CV.

Fam.

Plmclepleroidci.

52. Pimelepterus fiisciis
55. DipteioJon capcnsis
54.

Boops salpa CV.

Fam.
5;j.

CV.
CV.

Trigloidei.

Trigla capcnsis CV.

56.

»

kumu

57.

»

Peronü CV.

Less.

Fam. Sphyraenoldei.
58. Spliyraena viilgaris

CV.

Fam,. Scomberoidei.
59.

40.
41.
42.

Scomber scoinbrus L.
»

Bi.

grex Mitch.

Thyiinus pelamys CV.
Cybium flavo-brunneum Smitb.

45. Thyrsites atiin

CV.

CV.
Atimostoma capensis Smith.

44. TiCpiflopus argyreus
4I>.

Fam.

Xiphioidei.

4G. Xiphias gladius

Fam.

47. Ijicbia
48.

li.

Naiicrafeoidci.

amia CV.

"

glaucus CV.

Fam.

Carangoidci.

49. Selar

trachurus Blkr

=

Caranx

tracbiirus

CV

Fam.. Senololdci.
150.

Temnodon

saltator

CV.

UI. Seriola capcnsis Blkr
52.

=

Scomber capensis CV.

Portbmens argentens CV.

Fam.

Psettoidei.

55. Stromateus capensis Pappie.

54

Fam. Zeoidcü
Zeus capensis CV.

54,

faber L.

«

&1>.

Fam.

Cori/pliaenoidei.

Lampugus

56.

Fam,

fasciolatus

CV,

Osplirometioidei.

57. Spirobranchus capensis

Fam.

58. Atherina breviceps

59.

>'

CV.

AtlieriiimdeL

CV.

parvipinnis CV.

Fam.

Mugiloidei.

Mugil capensis CV.
"
Constanciae CV.

60.
61.

62.

»

euronotus Smitb,
macrolepis Smith,

63.

>»

64.

!>

multilineatus Smith.

63.

»

Richardsonii Smith.

Fam. Chromidoidei.
66. Tilapia

Fam.
67.

Sparmanni Smith.

Taenioidei.

Gymnetrus capensis CV.
Fam.

Broluloidei.

68. Xiphiurus capensis Smith.

Fam.

Gadoidei.

69. Merluccius viilgaris Cuv.

Fam.
70.
71.

Blcnnioidei.

Chnus acuminatus CV.
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77. Clinus siiperciliosus

CV.
CV.

78. Cirrliibarbus capensis
79. Blennius capito

80.
81.

CV.

»

quadricornis CV.

>»

versicolor Pappe.

Fam.

Gohioidei.

82. Gobius nudiceps

Fam.

CV.

Balrachoidei.

CV.

85. Batrachus apiatus

Fam.

Chironecleoidei.

84. Antennarius laevigatus Blkr.

Fam. Lophioidei.
Lophius cynocephalus Smith.
»
vomerinus CV.
86.

85.

Fam.

Gohiesocioidei.

87. Gobiesox dentex Ciiv.

Fam. Echeneoidei.
remora L.

88. Echeneis

Fam.

Gentri scoidei.

89. Centriscus scolopax Cuv.

Fam.

Siluroidei.

90. Galeichthys feliceps

CV.

= Bagms

capensis Smitli.

Fam. Heterohranchoidei.
91. Clarias capensis

Fam.
92.

Barbus

CV.

Cyprinoideï.

capensis

=

Barbus

(Cheilobarbus)

capensis

Smith.
95.

»

marequensis
sis

= Barbus

(Cheilobarbus) marequen-

Smith.

94. Systomus

(Barbedes)

gobionides Blkr == Barbus

go-

bionides CV.
95.

»

(w)

Burchelli Blkr == Barbus (Pseudobarbus)
chelli

Smith.

Bur-

96.

Systomus Barbocles pallidus Bikr

=

Barbus

barbus) pallidus Smlth.
97. Abrostomiis capeiisis Sinitb.
98.

umbratus Smith.

>'

Fam. Gonorhynchoidci.
99.

Gonorbynchus Gronovii CV.
Fam.

Scombresocioidei.

100. Scombrcsox

CV.

Roiideletii

101. Exocoetus altipennis CV.
102.

»

chloropterus CV.

105.

»

evolans L.

Fam.

Elopsoidei.

104. Elops saurus L.

Fam.

= Elops

capensis Smith.

Clupcoidei.

105. Clupea ocellata Pappie.

106. Engraulis encrasicholus CV.

Fam. Salmonoidei.
107. Ar(>yropelecus Olfersii CV.

Fam.

Anguilloidei.

108. An{]uilla Delalandei Kp.

Fam

Congeroidei.

109. Leptoihynchus capeiisis

Fam.

110. Leptocephalus Morrisii

111.

Siiiitli.

Ilelmich Ihyoidcl.

Gm.

taenia Cuv.

»

Fam.

Soleoidei.

112. Solea vulgaiis Cuv.

Fam. Syngnalh oidei.
11?).

Synijnathus Delalaudei Kp.

114.

"

1 lli.

"

116.

>>

pelagicus E.
phle{}on Biss.

Temuiiucki Kp.

(Pseudo-
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Fam.

Orlhagoriscoidei.

117. Orthagoriscus oblongus Bi.

ham. Gymnodonioidci.
118. Gastrophysus Honckcnii

J. .Miill.

119. Dicotylichthys punctulatus Kp.
120.

Diodon maculifer Kp.

121.

»

atinga Bi.

122.

»

sexmaculatus Guv.

»

oibicularis BI.

125.

Fam.

= Cyclichthys

124. Ostracion concatenatus Bi.

125.

»

126.

»

=

Ostracion bicuspis Smith.

maculatus QG.
diaphanus Bi. Sc]ui.=Ostracion undecimaculeatus
Smith.

Fam.

Cliimaeroidei.

127. Callorhynchus antarcticus Gion.

Fam.

ScyUioidei.

128. Scyllium capense Rapp.

129.

»

150.

»

151.

»

152.

')

155.

»

154.

')

africaniim Guv.

bivium Smith.
pantherinvim Smith.

pictum MH.
variegatum Smith.
Edwardsii GV.

15y. Ghiloscyllium plagiosiim

156

MH.

tuberculatum MH.

"

Fam.

Triaenodontoidei.

157 Triaenodon Smithii

Fam.

MH.

Musleloidei.

158. Mustekis megalopterus Smith.
159.

»

orbicularis Kp.

Osiracionoidei.

vulgaris

MH.

Fam. Lamnoidei.
140. Garcharodon capensis Smith.

58
141. Carcharoden Tlondeletii

Fam

MH.

Odontaspidoidei.

.

MH.

142. Odontaspis taurus

Fam.

Alopioidei.

145. Aiopias vulpes Rp.

144.

Fam. Rhinodonfoidei.
Rhinodon typicus Smith.
Fam. Galeoidei.

145. Galeus canis Rond.

Fam.

Notidanoidei.

146. Heptanchus indicus MII.

Fam.

Centrinoidei.

147. Acanthias viilgaris Riso.

148.

Blainvillei Risso.

»

Fatn. Scymnoidei.

149. Echinorhinus obesiis Smitli.

150

spinosus Bp.

»

Fam.

Prislioidei.

Vól. Pristis pectinatus Latli.

132. Rhinobatus (Rhinobatus) obtusus
155.

154.

(Syrrhina) annulatus Smith.

»

(

Fam.

»

)

Blochii

MH.

Torpedinoidei.

155. Narcine brasiliensis Henle.
156. Astrape cape"nsis

Fam.

MH.

Rajoidei.

157. Raja capensis Smith.

MH.

158.

»

Smithii

159.

»

maciilata Mont.

Fam. Trygonoidei.
1.60

Trygon pastinaca Bp.

161.

y>

162.

"

MH.

>'

purpurea Smith.
iiarnak Rüpp.

Fam.

Myliohatioidei.

U9
163. Myliobatis aquila Risso.

Ik

thans

zal

volgen

laten

beschrijvingen, tot Avelke de

eenlge

en

aanteekeningen

bovengenoemde verzamelingen

hebben aanleiding gegeven.

MESOPRIONTOIDEr.
Dentex

rtipestris

CV., Poiss. VI

24,Smith

p.

Zool.

111.

i7I,Pappe Edibl. Fish .Cape

p.

Afr. Fish. tab. 14.

S.

Syn. Rooile Steen Brass, Basterd

Silverfish,

Aanm. Eene gedroogde huid van

Seventy four Colon.

1980'"' lengte.

Ruim

70 schubben op eene overlangsche rei. In de afbeelding
van den heer Smith zijn de schubben te talrijk. D. 11/11
vel 11/12. P. 2/14. V.
lat.

brev.

De

visch

Dentex argyrozona

Cape

is

1/5.

A.

vel 3/9. C.

3/8

1/15 /l et

zeer smakelijk en overvloedig.

CV.,

Poiss.

VI

p.

474,

Pappe Edibl. Fish.

p. 21.

Syn. Silverfish Colon.

403'" lengte. 55 tot 60

Aanm. Eene gedroogde huid van
schubben op eene overlangsche
vinschubben. D.
vel 3/9. C.

12/9

1/15/1 et

rei,

vel 12/10.
lat.

zonder de kleine

P. 2/13. V.

staart-

1/5. A.

3/8

brev.

Cantharus Casielnaui Blkr.

Aanm. Een opgezet voorwerp van

311'" lengte. D. 10/12

vel 10/13. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/10 vel 3/11. G. 1/15/1 et
lat.

Het onderoogkuilsbeen een weinig lager dan

brev.

de lengte van de oogkas, van onderen weinig uitgerand.
De tanden in de buitenrei der beide kaken aanmerkelijk
grooter dan

die der

binnenreijen,

digt

bijeenstaande

,

in

de bovenkaak ongeveer 12, in de onderkaak ongeveer 16.
Schubben ongeveer 65 op eene ©verlangsche rei, zonderde
kleine

staartvinschubben.

Het oog gaat 3^4 maal in de

lengte van den kop. 8 reijen schubben op het preoperkel.

Hoek der
den

9'^

zijlijn

rugdoorn.

naauwelijks

merkbaar,

ongeveer onder

60
Ik ontving dit voorwerp van den Graaf Fr. De Castelnau
onder den naam van Sargiis hottentotus Sinith, hetwelk
op eene vergissing moet berusten, vermits het de kenmerken van Sargus hottentotus, van welke de heer A.

Smith eene

fraaije

afbeelding openbaar gemaakt heeft, vol-

strektelijk mist.

Cantharus Blochii
Fish.

CV.,

Cape

p.

Poiss.

VI

Syn. Sparus brama Bi., Ausl.
W'indloy Colon.?

Fiscli.

Aanm. Eene gedroogde Imid van
vel

12/11.

P.

2/14.

235? Pappe Edibl.

p.

21?

V. 1/5.

tab.

279?

525"' lengte. D.

A. 5/10

vel 5/11. C.

12/10
1/13/1

Het onderoogkuilsbeen zoo hoog als de lengte
van de oogkas, weinig uitgerand. De tanden in de buitenrei der beide kaken aanmerkelijk grooter dan die der
binnenreijen digt bijeenstaande, in de bovenkaak ongeveer
20, in de onderkaak ongeveer 52. Schubben ongeveer 70
et lat. brev.

,

op eene overlangsche rei zonder de kleine staartvinschubben.
beide achterste rugdoornen buigzaam. De kruin-nek-lijn
stomphoekig afgerond. Profiel stomp. Het oog gaat 4^/4
maal in de lengte van den kop. 9 of 10 reijen schubben

De

op het preoperkel. Hoek van de bogt der zijlijn ongeveer
onder den 6a rugdoorn. Ik durf niet met zekerheid zeggen, dat mijn voorwerp tot Cantharus Blochii behoort.
Canlharus emcmjinalus CV., Poiss. VI p. 255, Pappe Edibl.
Fish.

Cape

p.

22.

Syn. Dasje Colon.

Aanm. Eene gedroogde huid van
70 schubben op eene overlangsche

rei,

540"' lengte. Ongeveer

zonder de kleine staart1/5. A. 5/10

vinschubben. D. 11/12 vel 11/15. P. 2/15. V.
vel 3/11. C. 1/15/1 et lat. brev. Het vleesch
is

dezer

soort

(Jenae squamosae.

Den-

volgens den heer Pappe zeer gezocht.

SPx\BOIDEI.
Paf/richlhi/s Blkr.

Pinna dorsalis unica alepidota.

61
tes intermaxillares

et

inframaxillares

vomerini

;

vel pala-

Dentes intermaxillares anteiioies conici pliiriseriati serie externa seriebus ceteiis majores, aiitici 2
canini vel caninoidei laterales et posteriores molares tritini

nuUi.

,

seriati,

serie interna

,

ceteris

Dentes inframaxil-

majores.

lares anteriores conici acuti pluriseriati

anales

laterales et poste-

,

Praeoperculum edentulum. Spinae

riores molares biscriati.

Maxillae normales.

2.

Pagrichthys Castclnaui Blkr.

Aanm. Eene gedroogde buid van 190"' lengte, mij door
den heer De Castelnau zonder bijgevoegden naam ten geschenke gegveen.
Hoogte des ligchaams bijkans 4 maal in zijne lengte.
Kop spits, 4Y3 maal ongeveer in de lengte des ligchaams,
Oogen ruim 51/3 maal in de lengte van
langer dan hoog.

Onderoogkuilsbeen lager dan de diameter van
Bovenkaak vóór het oog eindigende. Preoperkel
stomphoekig, aan den hoek afgerond. Rand van het pre-

den kop.
het oog.

Zijlijn weinig gebogen, een enkelvoudig buisje op elke schub vormende. Schubben on-

operkel zonder schubben.

geveer 40 op eene overlangsche

rei.

De doornachtige

vin ongeveer dubbel zoolang als de straalachtige

rug-

en een

weinig hooger, met middelmatige doornen, van welke de
vijfde

de langste

vin spits

,

is

en de 2 voorste de kortste

veel langer

dan de kop.

dan de buik vin en

zijn.

niet veel

Borst-

korter

Eerste aarsvindoorn zoo lang als de tweede,

beide korter dan het straalachtige gedeelte der vin. Staartvin matig uitgesneden.
1/0.

D. 11/10 vel 11/11.

A. 2/8 vel 2/9. C. 1/1 ü/1 et

vinnen schijnen

lat.

brev.

P. 2/14. V.

Ligchaam en

geweest te zijn.
verwantschap tusschen de geslachten
Chrysophrys, Pagrus en Pagellus zonder dat zij geheel
onder een derzelve te brengen is. Het naaste is zij nog,
wat het tandcnstelsel betreft, verwant aan Chrysophrys,

De

soort

licht rooskleurig

staat in

,

doch slechts de

bovcukaakötanden

zijn

driereijig,

terwijl
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de onderkaakstandeii

Van

geplaatst.

als bij

,

Pagrus, op twee reijen

genoemde geslachten

drie

alle

zijn

verschilt

door het ontbreken van den derden aarsvindoorn. Misis ook Pagrus micropterus CV. van ISieuw-Zeeland

zij

schien
tot

Pagrichthys te brengen, indien deze soort, welke slechts

naar eene afbeelding

vindoornen

is

opgesteld

inderdaad slechts 2 aars-

,

bezit.

Chrysophrys globiceps CY.
Fish.

Cape

Syn. Sparus aurata

,

VI

Poiss.

p. 75,

Pappe, Edibl.

18.

p.

Fish tab. 266 sec. CV.

Bi., Ausl.

Stompneus Colon.
Aanm. Eene gedroogde huid van 580"" lengte.
De tanden in de bovenkaak zijn 4 tot 5-reijig, die der

onderkaak

5- tot 4-reijig.

De formule der

vinstralen

==^

D.

11/11 vel 11/12. P. 2/13. V. 1/3. A. 5/11 vel 5/12. C. 1/15/1
et lat. brev.

Chrysophrys gibbiceps CV., Poiss VI

p.

95 tab 147.

Syn. Chrysoblephus gibbiceps Swains., Pappe, Edibl. Fish.

Cape

p.

19.

Baaische roode Stompneus

v.

Aanm. Eene gedroogde huid van

Poeskop Colon.

5oO'" lengte.

De schub-

ben zijn op de aangehaalde afbeelding te klein voorgesteld
paande er slechts hoogstens 33 in eene overlangsche rei,
zooals ook de beschrijving aangeeft. D. 12/10 vel 12/11. P.
2/13. V. 1/3. A. 5/8 vel 5/9. C.

Chrysophrys

cristiceps

Fish.

Cape

C\.,
p.

1/13 /l

et lat. brev.

Vip. 97, Pappe,

Poiss.

Edibl.

19.

Syn. Roman Colon.
Aanm. Eene gedroogde huid van 290'" lengte. Volgens
den heer Pappe is het een der smakelijkste visschen van
de Kaap de Goede Hoop.
ïk lel 33 schubben op eene

overlangsche rei, de kleine staartvinschubben niet medegerekend.
P.

De formule

2/13. V.

1/3.

der vinstralen

is

A. 5/8 vel 5/9. C.

=

D. 11/10 vel 11/11.

1/13 /l et

lat.

brev.
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CIRRHITEOIDEI.
Cheilodacli/las fasciafusLiac., Poiss

Poiss. V. p.

V

p. 6 tab

CV.,

1 fig. 1,

269, Pappe, Edibl. Fish. Cape

p.

16.

Syn. Ci/naedus cauda bifurca, denlibus aequaUbus minimis,
pinn. pecloral.

radiis

Groii.

,

infimis subulatis

loncjioribus

Zoöpli. Fase. lp. 64 n. 221 tab. 10

Chcilodaclyle fascé et Sheilodaclyle Lac.

fig.

1.

c.

I.

bandes du Cup CV., Poiss. V. p. 269.

Cheilodac(9/le a

Sleenvisch Colon.

Aanm. Eene gedroogde huid van o4o'" lengte.
Er zijn slechts 4 onverdeelde onderste borstvinstralen,
van welke de bovenste de langste is. De Ii° straal (van
onderen) heeft het aanzien van de onverdeelde stralen, doch
is aan den top in tweeën gespleten.
De formule der vinstralen bij mijn voorwerp verschilt een weinig van de in
de groote Histoire

=
C.

naturelle

des Poissons gegcvene

D. 18/24 vel 18/2U. P. 2/8/4. V.
1/15 /l et

lat.

1/5.

A

5/9

en

vel

is

5/10.

brev.

PIMELEPTEROIDEI.
Dipterodon capensis C\., Poiss. VII p. 206 tab. 188, Rèc^n.

anim.

éd. lux. Poiss. tab.

Cape

p.

fig.

Syn. Galleon-ftsh

,

Pappe, Edibl. Fish

Galjoen-visch Colon.

442'" lengte.

Aanm. Eene gedroogde huid van
De soort is in de groote Histoire
uitvoerig beschreven.
bij

2,

25,

naturelle des Poissons

Volgens den heer Pappe

is

het vleesch

doch op sommige

de kaapkolonisten zeer gezocht,

tij-

den schadelijk voor de gezondheid. De liggende, naar voren gekeerde, rugdoorn is onder de huid verborgen.

SCIAENOIDEI.
Sciaena holohpidola CV., Poiss.

Fish Cape

p. 15,

Smith

Y.

lil.

p.

Syn. Labrus hololepidotus Lac, Poiss
fig.

2.

58, Pappe, Edibl.

Zool. South Afr. tab. 15.
III

p.

517

tab. 21
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Kabeljauw Colon.

Aanm. Eene gedroogde huid van
1/28 vel

10— 1/29.

V.

P. 2/15.

540'"

D.

lengte.

10

A. 2/8 vel 2/9. C. 1/15/1

1/.5.

Ruim 60 schubben op eene overlangsche rei
De afbeelding in de Illustrations van den heer
Smith vertoont de schubben veel te klein. De formule
et lat. brev.

in de

zijlijn.

den tekst van den heer Smith foutievelijk
De afbeelding geeft haar beter aan.

der vinstralen

is

in

D. 10/91. A.

8.

enz.

Ololilhus

aequidens CV., Poiss V.

Cape

Fish.

p.

49, Pappe,

Edibl.

16.

p.

Syn. Geelbec/i Colon.

Aanm. Eene gedroogde huid van 1001'" lengte. De
mule der vinstralen is er = D. 10—1/28. P. 2/16. V.
A. 2/10. C. 1/15 /l
bij

et

lat.

brev. en alzoo afwijkende

Cuvier. Mijn voorwerp

is

gevangen

for-

1/5.

van die

de Mosselbaai.

in

TRIGLOIDEI.
Trigla Peronii CV., Poiss.

Cape

IV

p.

58, Pappe', Edibl. Fish.

14.

p.

Syn. Gve^ Gurnard, Graauwe of bruine Knorhaan Colon.
490'" lengte.
De snuit

Aanm. Een opgezet voorwerp van
is

spitser

soort zeer

dan die van Trigla
na verwant is.

kumu

aan welke de

Less.,

SERIOLOIDEI.
Temnodon
tab. 5

Fish.

CV.,

sallalor

an. éd.

Poiss.

IX p 168

luxe Poiss. tab 56
fig.

1

Cape

,

fig.

3,

tab. 260, Règn.

Nordm.

F.

Pont

Bp. Cat. P. Europ. p. 75, Pappe, Edibl.

p. 25.

Syn. Perca saltalrix L.
Gasterosteus saltalrix L. Syst. nat. ed. 12* p. 491, ed. 15*
p.

57

1526, Bonnat. Encycl. Tab. ichth.
fig.

224,

Shaw Gen.

Saltalrix Catesb.

,

II

tab.

Cheilodipterus heplacanthus

21

fig.

5.

Zool. IV

[I

p.

Poiss.

[If

p.

157 tab.

609.

14.

Lac,

p.

542

tab.

65

Pomatome

ship

Lac,

Poiss.

IV

p.

556

tab. 8 fig 5 (ex

Bosc.)

Scomber capensis

Forst., fig.

Bibl. Bks.

Gonenion serra Raf., Garatt. p. 55

tab 13

fig.

5

(jun.

sec. Bp.)

Scomber plumbeus Mitch., N. York

Fish. tab. 4

1.

fig.

S^pierus Pallasii Eichw.
Elftvisch Colon.

Aanm. Een opgezet voorwerp van 480'" lengte, gevangen
De soort is bekend, behalve van de
in de Simonsbaai.
Kaap de Goede Hoop, van de Middellandsche zee, de
Oostkust van Noord- en Zuid- Amerika, van Madagascar,
Nieuw-Holland en den Indischen Archipel. Van den Indischen Archipel is zij mij echter tot nog toe niet onder
de oogen gekomen.
Seriola capensis Blkr.

Sjn. Scomber capensis CV., Poiss. VIII p. 41 sec. Pappe,
Edibl. Fish.

Gape

p.

25.

Lichia Pappei Gasteln. Mss.

Halfeord Golon.

Aanm. Eene gedroogde huid van 640'" lengte, afkomstig
De heer De Gastelnau zond mij haar
uit de Simonsbaai.
onder den naam van Lichia Pappei en zegt haar dezelfde
te zijn als Scomber capensis Pappe, welke de heer Pappe
voor dezelfde houdt als de kortelijk in de groote Histoire

Scomber capensis GV. De
evenmin eene Lichia als eene Scomber,
maar eene echte Seriola, welke groote overeenkomst heeft
naturelle des Poissons vermelde

soort

is

echter

met de Japansche soorten

Seriola aurovittata

T. Schl. en

De meeste gedroogde huiden
van de Kaapsche visschen bekomen heb, geven

Seriola quinqueradiata T. Schl.

welke ik
het ligchaam een langer gestrekt voorkomen dan de natuur
aanbiedt, zoodat eene beschrijving naar die huiden niet
aan de natuur zou beantwoorden. Bij mijn voorwerp eindigt de ])ovenkaak even voor betoog,
DL. XXI

is

de

zijlijn

op den
«

66
staart

eene zwakke kiel verheven, de eerste

tot

ruffvin

zeer laag en door eene vrije ruimte van de tweede rugvin
gescheiden, enz.
De formule der vinstralen vind ik
D.

5—1/29

vel 5

— 1/50. P.

2/20. V. 1/5. A.?

—

—

=

1/21. C. 1/17/1

et lat. brev.
De voorste vrije aarsdoornen zijn op de
gedroogde huid niet aanwezig, maar blijkbaar weggesneden.

CORYPHAENOIDEI
Lamiïugus fasciolalus CV., Poiss. IX

243.

p.

Lampug. corpore elongato compresso

altitudine 5Y^ circiter in ejus longitudine, latitudine P/g circiter in ejus al,

titudine; capite obtuso convexo 4^5 circiter in longitudine

corporis; altitudine capitis P/a ad IV45 latitudine IY5 circiter in ejus longitudine;

longitvidine capitis

;

oculis

diametro

V-j^

circiter

linea rostro-dorsali regulariter

in

convexa;

narirostro obtuso convexo oculo duplo circiter breviore
bus approximatis posterioribus anterioribus majoribus; maxil;

lis

aequalibus, superiore sub medio oculo circiter desinen-

te; dentibus

maxillis

superiore omnibus

iis

pluriseriatis

,

maxilla inferiore anticis tantum

iis

sam,

maxilla

palatinis utroque

latere

oblongam

in

con-

seriebus internis

spicue majoribus; dentibus vomerinis
lingualibus in vittam

externa

serie

seriebus internis longioribus curvatis,

vittam

in

vittam

collocatis

;

transver-

longitudinalem,

praeoperculo ob-

squamis minimis oculo nudo
non conspicuis linea laterali bene conspicua parumcurvata; pinna dorsali supra opercula incipiente, postice quam antice non multo altiore eorpore minus duplo

tusangulo angulo rotundato
vix vel

;

;

pinnis pectoralibus rotundatis 6 Y^ circiter ventralibus acutis 5 circiter, caudali sat profunde emarginata

humiliore

,

;

lobis acutis

6Y2

circiter, anali dorsali

humiliore eonvexa

longitudine 3 et paulo in longitudine corporis; colore cor-

pore superne

margaritaceo; iride flavescente;

viridi, inferno

dorso lateribusque fasciis 15 p. m. transversis fuscescenti-

bus subacquidistantibus pinnae dorsalis marginem superiorem versus adscendentibus spatiis corpore interfascialibus
;
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guttulis

margaritaceis

postice fiiscescente

,

pinnis albiclo-roseis

notatis;

,

anali

caudali fasciis 2 latis transversis fusces-

centibus superne et inferne coalescentibus.
B.

7

D. 55. P. 2/15 vel 2/16. V. 1/5. A. 27. C. 1/15 /l

et lat. brev.
Syii.

CoTT/phaena fasciolata Pall., Spicil. Zool. fase. 8 tab.
5 fig. 2.

Cenlrolophiis fasciolalus

Lac,

Poiss.

Lampufjc fasciolé CV., Poiss. IX p. 243.
Hab. Oceanuni Atlanticum meridionale.

Longitudo speciminis unici 50'".
Aanm. De afbeelding van Pallas laat de soort zeer goed
herkennen zoodat ik niet in het geringste aan hare identiteit
,

met de

hier beschrevene soort twijfel, niettegenstaande

gezegd wordt van Amboina afkomstig

te

zijn.

zij

Overigens

kan ik melden dat de soort, even als de overige van Lampugus, een groepje tandjes op de tong heeft, hetwelk
door Pallas was voorbijgezien, even als de 7c kieuwstraal,
welke insgelijks inderdaad bestaat.

CARANGOIDEI.
Selar trachunis (japonicus) Blkr.

Syn. Caranx trachu rus japonicus T. Schl., F. Jap.
tab.

59

p.

109

p.

55,

fig. 1.

Blkr, Nalez.

Selar japonicus

Nieuwe Nalez.

Japan

ichth.

Japan tab. 8 fig. 1.
Aanm. 2 gedroogde huiden van 120'" en 136'" lengte,
welke volkomen overeenkomen met mijne Japansche voor-

werpen der

ichth.

soort.

Scomber grex Mitch.,

Mem.

N.

York

I

p.

425, CV., Poiss.

VIII p. 33.

Syn. Scomber minimus amcricanus Plum.
Mackerel Colon.

Aanm. Eene gedroogde huid van
-i-

610'" lengte. D. 9

5 vel 6 spur. P. 2/22. V. 1/5. A. 2/10

C. 1/17 /l et

Kaap, van

— 1/11

5 vel 6 spur.

brev. De soort is bekend, behalve van de
Helena, Martinique, New- York en Canada.

lat.

St.

+

68

219,Règn.an.

Thp'siïes aliiuCY.,Voiss. VIII p; 144 tab.

49

éd. luxe Poiss. tab

Syn. Scomber

aluii

St.

d'Afrique

d'Hist. nat.

I.

1,

Pappe, Edibl. Fish. Cape

Euphras. Lac.

Acinacée hdtarde Bor.

des mers

fig.

p.

Vinc.
I

,

Voy.

tab. 4

aiix

fig.

quatre

2, Dict.

95?

Scomher dentatus Forst. ap.

Bi. Schn., Syst. posth. p. 24.

Scomber lanceolalus Bibl. Bks., Lac, Poiss. V.
Leionura esox K.

iles

Class.

v.

Hass.

fig.

2. p.

680.

Mss.

Snoek, Snook, Golon.

Aanm. Eene gedroogde huid van 780"' lengte. Ik tel
slechts 19 doornen inde Ie rugvin. De overige vinnen zijn
beschadigd en laten de getallen der stralen niet met juistheid bepalen. De visch komt in tallooze individus voor
en

is

bij

de meerderheid der kolonisten zeer gezocht.

ATHERINOIDEI.
Alherina breviceps. CV., Poiss.

X

p.

330.

Ather. corpore elongato compresso,
circiter in ejus longitudine,

altitudine; capite

latitudine

altitudine 5^3 ad 6
2

acuto non convexo,

circiter

5^/3

ad 6

in

ejus

circiter

in longitudine corporis; altitudine capitis 1^/5 circiter, la-

titudine

2

circiter

in

longitudine;

ejus

medio carina longitudinali

sat elevata;

rostro verticeque

linea rostro-dorsalï

rostro antice convexa, fronte et vertice declivi rectiuscula;
oculis diametro 2-/3 ad 2^/4 in longitudine capitis, diametro

1

fere distantibus; rostro

convexo oculi diametro multo

minus duplo breviore; maxillis dentibus vix conspicuis,
superiore deorsum mediocriter protractili sub oculi margine anteriore vel vix ante oculum desinente, inferiore
paulo ante superiorem

non curvato
vittam

prominente; rictu valde obliquo,

vel angulato; dentibus vomerinis

minimis in

transversam semilunarem dispositis, palatinis vel

pterygoideis conspicuis nullis; praeoperculo subrectangulo,

angulo rotundato; squamis deciduis, lateribus

4l>?

p.

m.

in

serie longitudinali; pinnis dorsalibus altitudine subaequali-
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bus, corpore duplo circiter huinilioribus, paulo minus longi-

tudine pinnarum pectoralium distantibus
acutiuscula basi ventralium magis

quam

dorsali

;

spinis gracillimis flexiübus; dorsali radiosa

acuta non vel

vix emarginata, post initium analis incipiente et

dium analem posticum

ante ra-

desinente; pinnis pectoralibus acu-

8 fere, caudali profunde incisa

tis

in longitudine

spinosa

anali approximata,

corporis;

lobis

ventralibus (ex

acutis 6

parte

circiter

abruptis)

anali acuta emarginata longitudine 6V3 circiter in longitucorpore humiliore; colore corpore superne viri,

dine corporis

descente inferne margaritaceo; vitta cephalo-caudali argentea

maxime conspicua

,

parte ejus latissima oculi diametro duplo

fere graciliore; iride argentea vel flavescente; pinnis liyalinis

vel

loborum versus

flavescente-hyalinis, caudali apices

cescente.
B. 7. D. 7

— 1/15

vel 2/17. C.

vel

1/1 ö /l

7—

1/14. P. 2/14. V.

1/3. A.

fus-

2/16

et lat. brev.

Syn. Roséré a

petife lête CV., Poiss. X.
Hab. Promontc^rium bonae spei.

p.

530.

Longitudo speciminis unici 92'".
Aanm. Mijn voorwerp beeft het ligcbaam aanmerkelijk
minder slank en den kop wat grooter dan in de groote
van Atherina breviceps is
doch beantwoordt overigens volkomen aan de
aangehaald. De
te korte beschrijving, boven
Castelnau heeft het mij onder den naam van
breviceps CV. toegezonden.
De soort heeft het
veel meer zamengedrukt dan de soorten van
welke ik van den Indischen Archipel en van Ja-

Histoire naturelle des Poissons

aangegeven

trouwens
heer

De

Atherina

ligcbaam
Atherina,

pan

,

bezit.

MUGILOIDEI.
Mugil capensis.

C\

South

Cape

,

Poiss.

XI

Afric. tab.
p.

p. 80;

50

26.

Syn. Harder, Mul lel Colon.

fig.

1

Smith, lUustr. ZoöI.,
;

Pappe, Edibl. Fish.

70

Aanm. 2 gedroogde huiden, in gebrekkigen toestand van
bewaring, van 170'" en 204'" lengte.

De

doornachtige rugvin een weinig hooger dan de straal-

De eerste rugvinstralen en aarsvinstralen aan elkander tegenovergesteld. Ongeveer 45 schubben op eene
overlangsche rei.
Onderoogkuilsbeen weinig uitgesneden.

achtige.

D. 4

— 1/9

vel

C. 1/12 /l et

4—1/10.
lat.

P. 2/14. V.

1/5. A. 3/9 vel 5/10.

brev.

BROTÜLOIDEI.
Xiphiurus ca^ensis Smith,

Illustr. ZoöI.

South Afric, tab.

31; Pappe, Synops. edibl. Fish. Ca^ie
Syn. Kings Rock-fish, Koning hlipvisch Colon.

p.

51.

Aanni. Een voorwerp (gedroogde huid) van 1060''' lengte.

De formule
opgegeven.

der vinstralen

is

door den heer Smith niet

Ik vind haar D. 140. A.

=

108. C. 10

D. A.

C. 158. P. 2/24.

BLENNIOIDEI.
Clinus siiperciliosus CV., Poiss.

Syn. Blennius

varkis

,

XI

pinnae dorsalis moUihus Seb.

30

fig. 3.

Blennius

p.

266

fig.

351.

capile subacufo; ossiculis ullimis
,

Thes.

III

p.

90 tab.

4.

subaculo exlremo pinnae

variits capite

eminentiore Seb., Thes. III p. 95 tab.

50

dorsalis
fig.

8.

Blennius canescens ossiculis ullimis pi)mae dorsalis mollibus Arted.

Mss. ad Sebam.

Blennius ossiculis 5 anlerioribus pinnae dorsalis reliquis
aculealis majoribus Gron.,

Mus.

II p.

21

No. 172

tab. 5 fig. 5.

Blennius mustelaris L.

,

Mus. Ad. Frideric.

tab. 51 fig. 3.

Blennius superciliosus L.
Blennius capensis Forster, Bi. Schn., Syst. posth. p. 175
no. 22.

Blennius spadiccus Bi. Schn., Syst. posth. p. 172 no. 17.

71
Blenniiis punclulahis Lac.

,

12

Poiss. II p. tab.

fig.

5.

Blennie pointillé Lac. ibid.
Clinus sourcillier

CV.,

XI

Poiss.

Het

is

266

p.

%.

351.

213'" lengte.

Aanm. Een gedroogd voorwerp van

slanker van gedaante en korter van kop dan de

bestaande beschrijvingen en afbeeldingen aanduiden. D. 56/8.
15 et

P. 17. V. 2 A. 2/28. C.

De formule

bij

D. 56/7. P. 14. V.
c.

fig.

lat.

brev.

Guvier-Valenciences
2.

is

A. 2/23. C. 11, en die

D. 57/8 vel 58/7 vel 58/6. P. 13 V.
15 et

lat.

brev., en

D. 54/8. P. 16. V.

Gronovius

Seba

bij

1.

=

1

1.

c.

D. 56/8. P. 13. V.
Clinus anguUlaris.

fig.

A. 28.

2.

heeft.

c.

1.

8

C.

2.

A. 28 ad 50. C.

=
vel

11

12.

=

2.

CV.,

A.

1/27. C. 12 et lat. brev.

Poiss.

XI

p.

Syn. Blennophis anguUlaris Swns.

288

Aanm. Een gedroogd voorwerp van

fig.

Fish.

,

534.

II p.

276.

313'" lengte.

D. 49/3 vel 30/3 P. 15. V. 1/2 vel 1/5. A. 2/56 C. 15
De soort is ter aangehaalde plaatse uitvoerig

et lat. brev.

beschreven.
Clinus Diibuis Casteln. Mss.

Aanm. Een gedroogd voorwerp van

290"' lengte,

mij

onder bovenstaanden naam door den heer De Castelnau
ten geschenke gegeven.
De hoogte schijnt ongeveer 3 maal in de lengte des lig-

chaams te gaan en dé lengte van den kop ongeveer 42/3
maal in de lengte des ligchaams. De tanden der bovenkaak zijn op talrijke reijen geplaatst, die der buitenrei
kegelvormig en van nagenoeg gelijke grootte. De onderkaakstanden der buitenrei zijn van ongelijke grootte, die
nabij den bekhoek grooter dan de overige.
De eerste 5
rugdoornen zijn veel langer dan de overige en tot eene
afzonderlijke vin vereenigd.
De vindoornen zijn zwak en

72

buigzaam. D. 5

— 36/G

2/28. C. 12 et

vel

3— 37/G.

14

P.

15. V.

v.

2.

A.

brev.

lat.

Clinus dorsalis Casteln.
Clin. corpore

capite acuto

compresso, altitudine 7 circiter

elongato

in ejus lon^jitudine

,

latitudine l^/g circiter in ejus altitudine;

circiter in longitudine corporis; altitudine

^ó-j^

lYg ad lYs in ejus longitudine; oculis velatis diametro 4^3 circiter in longitudine capitis, diametro Yo cu'capitis

citer distantibus; orbita

superne cirro membranaceo

plice

oculo

cirro

nasali cirro orbitali

breviore;

oculo vix

acuto

rostro

breviore

et

sini-

breviore;

graciliore;

maxillis

aequalibus, superiore sub oculi margine anteriore desinente,

parum
lis

protractili

;

labiis latis

membranaceis

serie externa conicis curvatis

dentibus maxil-

;

subaequalibus

internis majoribus; dentibus vomerinis

et

utroque latere in

parvis

,

;

operculo

postorbi talibus

seriebus

subsemilunarem palatinis
thurmam brevem dispositis praeoperculo

pluriseriatis, vomerinis in vittam

rotundato;

iis

palatinis

postice

emarginato;

temporo-nuchalibus

,

poris

rostro,

praeopercularibusque

conspicuis seriatis; .squamis capite trigonoque pectorali inferiore nullis, cetero corpore

nea

laterali vix

minimis in cute sparsis;

li-

curvata supra vel vix post apicem pinnae

pectoralis desinente; pinna

dorsali simplice indivisa radio

postico tantum articulato spinis anterioribus

spinis

poste-

rioribus brevioribus postrorsum magnitudine sensim accres-

corpore plus duplo humilioribus, membrana intorspinali non vel vix emarginata, radio postico
vix vel non cum basi pinnae caudalis unito, spina 1* supra
operculi partem anteriorem inserta
pinnis pectoralibus et

centibus, posticis

;

caudali obtusis rotundatis et ventralibus
in longitudine corporis; anali dorsali

acutis 11 ad 12
multo humiliore, ob-

tusa, convexa, .spina 2* spina 1* vix longiore, parte radiosa

quam antice non altiore postice cum pinna caunon unita, membrana interradiali sat proFiuide incisa

postice
dali

;

coloie cüipore pinnisque pulcliit' citrino.

12. V. 5. A. 2/27. C. 16 (lat. brev. incl.)-

B. G. D. 4U/1.P.

Syn.

Blennius

capile

Seba, Thes.

III

pinna dorst

subaciilo,

tab.

Hab. Promontorium bonae

50

fig.

tola

acuhala

p. 90.

1

spei.

Longitudo speciminis unici 78'".
Aanm. Deze is de eenige soort van Cliiius met slechts
één enkelen buigzamen rugvinstraal. Wat de talrijkheid
der rugdoornen en der aarsvinstralen betreft wordt zij
slechts overtroffen door Clinus anguillaris CV., insgelijks
eene kaapsche soort (D. 49/4. A. 2/55).
Ik heb mijn voorwerp ontvangen onder den boven gegeven naam van den graaf De Gastelnau. Zeker is het
dat het dezelfde soort voorstelt als de aangehaalde van
Seba, welke zeer goed door Artedi in Seba's werk is beschreven en van welke dezelfde formule der rugvin-, borstvin- en aarsvinstralen gegeven is. Slechts is daarbij de
eenige buigzame rugvinstraal, welke trouwens zeer dun is,

^ver het hoofd gezien.

GOBIOIDEI.
Gobius niidiceps CV., Poiss. XIÏ p. 49.

Gob. corpore elongato,

paulo latiore

antice

postice compresso, altitudine G^g

dine; capite obtuso convexo

4^/5

quam

circiter in ejus

longitudine cor-

in

fere

alto

longitu-

poris; altitudine capitis I2/5 circiter, latitudine l^s circiter
in ejus longitudine; oculis diametro 4

tudine capitis, paulo plus diametro

sursum quam
anteriore
te

paulo in longi-

distantibus, magis

lateraliter spectantibus, totis in dimidio capitis

sitis;

nuchaque

et

1/.,

linea rostro-frontali convexa;

nullis; rictu valde

obliquo,

squamis capi-

curvato; maxilla

superiore maxilla inferiore jDaulo breviore, sub oculi margine
anteriore desinente; dentibus maxillis conicis acutis pluriseriatis

,

serie externa

iis

seriebus internis conspicue longioribus,

caninis nullis; naribus approximatis ante
tis,

medium oculum

si-

aequalibus, marginibus elevatis; rostro genisque glandulis

parvis numerosis in

series siniplices transversas dispositis;

74
carnosis
sulco oculo-humerali pariim conspicuo
squamis lateribus 60 p. m. in serie longitudinali caudalibus postaxillaribus multo majoribus; squamis dorsalibiis
labiis

;

,

paulo ante pinnam dorsalem spinosam incipientibus; squamis basi pinnae pectoralis parcis in vittam transversam
gracilem dispositis; appendice anali conica elongata; pinna
dorsali spinosa obtusa rotundata spinis flexilibus,

minus duplo

humiliore,

productis

spinis

radiosa dorsali spinosa vix altiore
liore postice angulata, radio

l"

,

nullis;

quam

antice

corpore
dorsali

postice humi-

pinnis pectoralibus

flexili;

obtusis rotundatis öYg fere, ventrali acutiuscula 6 circiter,
caudali obtusa rotundata öYs circiter in longitudine corporis;
anali obtusa postice angulata dorsali radiosa vix humiliore;

colore corpore superne

olivascente,

pinna dorsali

margaritaceo

inferne

dorso lateribusque plus minus ve fusco

nebuia to-maculatis;

roseo-aurantiaca dimidio basali

vittis

gitudinalibus fuscis, superne inter singulas spinas

aurantiaco

nigra; pinnis ceteris violascentibus

2 lon-

macula

marginatis;

dorsali radiosa et caudali maculis parvis nigricantibus pluriseriatis;

pectoralibus dimidio basali profunde violaceis, vitta

transversa valde

macula

B. 4. D.

A.

superne basi interdum

conspicua lutea,

nigra.

6— l/U

vel

6—1/12.

1/10 vel 1/11. C. 54 vel

Syn. Gobic a

iele

(omn.

P. 23
ol>

(lat.

nue CV., Poiss. XII

Hab. Promontorium bonae

fiss.).

V. l/S.

brev. inclus.).
p.

49.

spei.

Longitudo speciminis unici 119'".
Aanm. Mijne beschrijving beantwoordt in meerdere opzigten niet aan die van den heer Valenciennes, doch daarin
ligt geene reden om de soort als eene verschillende te beschouwen.

maar

De

borstvinbasis

niet geheel,

is

wel grootendeels schubloos

zooal de heer Valenciennes aangeeft.

GOBIESOCIOIDEI.
Gobiesox dentex Cuv., Règn. an. éd. luxe Poiss. p. 509. Müll.

Trosch., Hor. ichth.

III

p.

17.

Syn. Cj/clop(erns denlexVi\\\.,Sinc'\\. Vit
15=*

Syst. Nat. ecl

p.

Gohiesox gyrimis Lac.

Règn. an

,

1473 no.

Poiss.

TI

tab.

luxe Poiss. tab. 108

écl.

Gohiesoce fêtard Lac.

Lepadog aster dentex

6.

L. Gm.,

1,

t.

5.

19

fig.

fig.

1.

1,CV.

ib.

,

Schn., Syst. posth. p.

BI.

Lepadogaster leslar BI. Schn.,

ib.

Aanm. Een opgezet voorwerp van

2.

tab 1.?

p. 4

160'" lengte.

Twee

kegelvormige gebogene honclstanJen voor in
de bovenkaak. 22 tot 24 tanden in de buitenrei der onderkaak, van welke de voorste stomp en gedeeltelijk schuins
Kleur bij bevochtiging fraai kersenrood. Midden
afgeknot.
zeer

groote

over de staar tvin een lichtere rooskleurige dwarsche band.

CHEIRONECTEOIDEI.
Antennarius laevigalus Blkr.

Syn. Piana piscatriw americana cornnla spinosa Seba, Tlies.
I

p.

118 tab. 74

fig.

4.

Pullus ranae piscalricis spinosae Seba,

p.

128

tab.

piscalrix americana quarla Seba, ib. p.

119

tab.

ib.

74. fig. ö.

Rana

74. fig.

6.

Balrachus in [route corniculum gercns Klein, Miss. Pisc.
tab. 5

III

Gmiperva

fig.

4.

Beise durch

sinensis L.,

3 fig. 5 a,

Westgothl.

tab.

6.

Lophius hisIriopicinsBl. Schn., Syst. posth. p. 142.
Lophius laevigatus Bosc, ap. Guv., Mem. Mus. Hist.
nat. III p.

425

et in Dict. Hist. natur.

Lophius gibbus Mitch.
9,

,

and

Lit.

Amer. Monthl. Magaz.

Chirpnectes lacvigatits Guv.,

Il p.

tab.

9.

fig.

2.

tab. 4 fig.

p.

Hist.

4; GV.

fig.

75;

fig.

Aniennanics nitidm E. ï. Benn., Zool.

575

I

525.

Mem. Mus.

425 tab. 16 fig. 1, tab 18
XII p. 297; Stor. F. Massach.
N. York. Fish. p. 165 tab. 27

p.

de Déterville.

Phil. Soc.

nat. III
,

Poiss.

De Kay,

F.

85.

Journ.

III

p.

76
Chlvonccle

mi

CV., Poiss. XII p. 297.
CV., Poiss. Xll p. 295

Cliironectes piclus

564.

fig.

Chironecte peint CV., Poiss. XII p. 295.
Cheironect es piclus Cuv. var. vittatus Richds., Zool. Voy.

Ereb. Terr. Fish. p. 15

gibbus-Ue Kay

Chironecles

9

tab.

=

Kay, Zool. N. York Fish.

fig.

5,

4.

Gibbons Mouse Fish

164 tab. 24

p.

fig.

De
74.

Aanm. Ik bezit 4 voorwerpen dezer soort op wijngeest,
van 52'" tot 66'" lengte en gevangen in het tropische gedeelte
van den Atlantischen Oceaan, Ik houd Chironectes pictus
voor dezelfde soort als Chironectes laevigatus Cuv. even
als

Antennarius nitidus Benn. en Chironectes gibbus De Kay.
soort verschilt in de talrijkheid der donkere banden,

De

der lichte vlekken en der huiddraden.

Zij

is

bekend van

een groot gedeelte van den Atlantischen Oceaan (Carolina
New- York, Massachusets, Suriname, Kaap de Goede Hoop),

alsmede van Mauritius.

Zij

is

zeer

na verwant aan An-

tennarius raninus Cant. welke haar in de zeeën van
telijk

oos-

Azië vervangt.

SILUROIDEI.
Galeichlhjs feliceps CV., Poiss.

Syn. Bagrus capensis Smith
8.;

XV

p.

22 tab. 424.

Illustr. Zool. S. Afric. tab.

Pappe, Edibl. Fish. Cape

p.

29.

Müll. Trosch., Hor. Ichth.
voorwerp (gedroogde huid) van 257'" lengte.

Bagrus {Bagrus)

Aanm. Een

,

Het kopschild

is

in

feliceps

den gedroogden toestand zeer goed

zigtbaar, even als het tusschenwandbeensuitsteeksel.
zijn

bel zoo lang als

ligen top het

kel

Beide

overlangs gerimpeld, het laatste slank, meer dan dub-

is

aan de basis breed en met den tweedeeomvattende. Het oper-

tusschendoornsbeen

waaijervormig geribt.

SCOMBRESOCIOIDEI.
ExocoelMS evolans L. Gm., Syst. Nat. ed. 15^ p. 1400;
Fiscii. tab.

598;

Bi.

BI.,

Ausl.

Sclm., Syst. posth. p. 450 tab. 84;

77
Lac.,Poiss.

V

12

p. tab.

CV., Poiss.

fig. 2.,

XIX

p.

101.

corpore elongato quadrilatero, fere aeque lato ac
alto, altitudine 7 fere in ejus longitudine; capite prismatico
Exoc.

altitudine capitis IY3
l^s fere in ejus longitudine; linea rostrofrontali declivi rectiuscula; fronte plana; oculis diametro 5
et paulo in longitudine capitis, diametro 1 et paulo distantibus;

öVs

circiter in longitudine corporis;

fere, latitudine

rostro oculo sat multo minus duplo breviore; fossa nasali
profunda semilunari papilla lata basi coarcata supra et infra fossam nasalem foramine parvo oblongo; maxilla superiore maxilla inferiore paulo breviore ante oculum vel sub
oculi margine anteriore desinente maxilla inferiore nee tuberculata nee cirrata; dentibus maxillis minimis tactu magis
:

;

quam

visu conspicuis; palato edentulo; dentibus pharyngea-

libus acutis parvis

,

inferioribus in

thurmam trigonam,

perioribus in thurmas 4 contigvias sed

non unitas

su-

collocatis,

thurmis posterioribus anterioribus majoribus oblongis juxsquamis lateribus 56 p. m. in serie longitudinali;

tapositis;

pinnis dorsali et anali longitudine et forma subaequalibus,
antice acutis, emarginatis, postice humilibus, dorsali paulo

ante analem incipiente et anali paulo altiore, corpore minus

duplo humiliore; pinnis pectoralibus basin pinnae caudalis
attingentibus vel subattingentibus; ventralibus rostri apice

multo magis quam basi pinnae analis' approximatis capiduplo circiter brevioribus, longe ante pinnam analem
desinentibus, angulatis, margine inferiore truncatiusculis vel
leviter emarginatis; caudali profunde incisa lobis acutis inferiore superiore multo longiore 4Y3 circiter in longitudine
,

te

corporis; colore corpore superne coeruleo, inferne argenteo
vel margaritaceo;

iride

flava;

pectoralibus dimidio libero
B.

D. 2/12. P. 2/14. V.

9.

lel 5/1

pinnis flavescente-hyalinis,

membrana

violascentibus.

1/5. A. 2/12 vel 2/15. C.

et lat. brev.

Syn. Pirabehe Pison. Hist. utr. Ind. p. 61.
Eococoeltis
I

pinnis

ventralibus

brevissimis

arinis nnllis Gronov., Zoöj)h. 558.

,

abdominis

78
Exococlus voHlans Peiin., Brit. Zool. p. 441

{Winged

Exocoelus volüans Don., Brit. Fish.

mon

TI

{Com-

31.

p.

Flying Fish).

Fli/ing Fish

tab.

78

tab.

Flyincj Fish).

52

New

Voy.

White,

J.

South Wales

p.

2.

fig.

Exocoelus volilans Forst. Mss.

,

Brown

,

Pliilos.

Trans.

Vol. 68 p. 790 tab. 12.

Lac,

Exoeet volant
B'Inge volant

V

Poiss.

Exocoelus splendens Clarck Abel
in

China 1818

2.

fig.

,

8.

Narr. ot a Journey

4.

p.

Yarr.

Exocoelus

Brit. Fish.

,

CV., Poiss. XIX
Oceanum Atlanticum australe.

Exoet fuyard
liab.

12

tab.

Encycl. meth. cop. ex Catesby tab.

I

p.

p.

453

fig.

101.

Longituclo speciminis unici 199".

Aanm. De

soort

is

gemakkelijk

zeer

herkenbaar aan

hare ver voorwaarts ingeplante en korte buikvinnen en lange ongevlekte borstvinnen. Zij is bekend van de Middellandsche zee, van de Noordzee, van de geheele uitgestrektheid van den Atlantischen Oceaan, van Arabië, Bourbon,
Mauritius, Ceylon, Nieuw-Holland

,

Nieuw-Zeeland en Ton-

gataboe.

CHIMAEROIDEI.
Callorhynchus

Blossom

Cuv.

anlarclicus

,

Lay Benn.,

Zool.

Voy.

p. 75.

Syn. Callorhi/nclms Gron., Mus. 59 no. 130
C'allorhpichus antarclica Gron., tab 4.

Fish. II p.

323

Chondropt.

p.

t.

4.

1,2; SAvains.,

E. Gray, List. Fish. Br. Mus.

J.

;

fig.

I

22.

Chimaera caUorhpichns L. Gra., Syst. Nat. ed. 13\
Roidcs harcngs du Sud Daub., Encycl. Meth. I Bonn.
Pi.

Encycl meth.

Pejegallo Frez.

Elephanl

Fi^^h

It.

I.

Ellis,

I.

211 tab. 17

fig.

4.

Cook's First Voyage.

79
Poisson coq Molina, Essai Hist. nat. Gliili p. 207.

Chimère anlarcliquc Lac, Poiss. l tab. 12 p. 400.
Chimaera antarclica Cuv., Règii. an. ed. 2* II p. 382.
Chimaera aitslralis, Southern Chimaera Shaw, Gen. Zool.
V.,

158,

tab.

II.

Callorhf/uchits

75 tab. 22

p.

p.

568.

Lay

Smylhii

Benn., Zool. Voy. Blossom

5?

fig.

Aanm. Drie gedroogde buiden van 590'" (feni.), 750"' (mas.)
en 860"' (fem.) lengte. De bestaande afbeeldingen laten veel
te vi^ensclien over.

De

soort

leeft

kust van Chili

ook in Australië en
bewonen.

scliijnt tot zelfs

de

te

SCYLLIOIDEÏ.
Sc^llium

MH.

capense

Smitb, Proc. Zool.

Rapp.,

Plagiost. p.

1857

Soc.

11.

Aanm. Een gedroogd voorwerp van 890" lengte.
De dwarsche banden laten zich op de gedroogde huid
niet meer herkennen, maar de lichte vlekken zijn er nog
zeer duidelijk zigtbaar.

Het voorwerp is volgens den heer De Castelnau gevangen in de Simonsbaai.

CENTROPHOROIDEI.
Aeanlhias vulgaris Risso, Hist. nat.
giost. p.

85;

III

p.

151, MH., Pla-

Mus.

E. Gray, List. Fish. Brit.

J.

Chon-

I

dropt. p. 71.

Syn.

Galetis aeanlhias Klein,
fig.

5,

Squaliis aeanlhias L.

,

Suec. Retz., p. 505
F.

Dan. 57, 511

tab. 85,

Miss. pisc.

UI 8

(?)

tabs.

6.

;

Mus. Ad. Frider. p. 55, Faun.
Edw., 288 (juv.) Müll ;, Prodr.
,

;

Fabricius, F. Groenl. 126; Bloch,

Cop. Encycl.

fig.

12; L. Gmel., Syst. nat.

ed. 15^ p. 150, Bi. Schn., Syst. posth. p.

Ichth. p. 40

;

Donovan, no. 82; Faber,

155

F.

;

Risso,

Isl.

p. 29;

Nilson, Prodr. 117; Jenyns, 505; Blainv.

,

Faun.

80
Franc. 57 tab. 14
Poiss. tab.

115

CV., Règn. an. cd. lux.

1;

fi(;.

fig.

4.

Haee Stroem, Sond. 280.

U Aigiiülat
Squahis

Brouss.

675, 22.

,

ani nulla

pinna

amhiln

,

corporis suhrotundo

Arted. Gen. Pisc. 505.

Squale aiguillat Lac.

,

Poiss.

I

270

p.

tab.

10

fig.

2.

Spinax acanthias Flem., Brit. An. 166; Cuv. 392; Bp.,
F.

ital.

VIII; Jenyns, Brit. An. 505; Agass.

Fishllt. B.

5; Parn., Ichth. Forth. 260;

f.

N. Hist. N. York 559 tab. 64

Picked Dogfish Yarr.,

acanthias

Acanthorhitius

1816

Aanm. De

p.

II

p.

fig.

Foss.

210.

400.

Blainv.,

Buil.

Soc. Philom.

121.

soort

bekend van de Europesche

thans

is

oostkust van Noord-Amerika

zeeën, de

,

De Kay,

,

zuidelijk

Afrika,

en Nieuw-Holland. Mijn voorwerp is eene gedroogde huid
lengte.
De rugvin staat er veel nader bij de
van 670
'

buik vin, dan op de aangehaalde

afbeeldingen van Bloch,

Lacepède, Bonaparte en Valenciennes. De rugdoorncn

zijn

grootendeels violetbruin gekleurd en zonder bandteekening.
Acanthias Blainvillii Risso, Hist. nat.
Plagiost. p. 84;

J.

Syn. Spinax Blainvillii Bon., F.

ni

tab. B. fig.

1,

III

155

fig.

6,

Ital.

IX. Agass., Poiss. foss.

8?

Aanm. Eene gedroogde huid van 655"' lengte.
De rugvindoornen zijn als van die van Acanthias
villei.

Een rood bandje

elk der beide doornen

,

MH.,

6,

E. Gray, List. Fish. Chondr. p. 70?

slingert

die

Blain-

zich spiraalsgewijze

elpenbeenachtig wit

zijn.

om
De

rugvin staat er aanmerkelijk nader bij de borstvinnen dan
bij de buikvin. Eene beschrijving dezer soort naar versche

voorwerpen

is

zeer wenschelijk.
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XXI
ONDERZOEK NAAR KOLEN

IN

DE RESIDENTIE PALEMBANG,

DOOP.

R.

ËTËRWUSf.

Met ecne teekening.
In het jaar 1858 werd door mij de kolen vorming in de
residentie

Palembang onderzocht.

plaatsen van kolen zijn

De daar bekende

bali-Boekit

bij

in

vind-

de Banjoe-assin

en verder op verschillende punten in de Lamatang-hilir
en Lamatang-oeloe. Omtrent het voorkomen van kolen
in andere streken der residentie Palembang heb ik geene
zekere berigten ontvangen
w^aarom ik mij heb bepaald
bij het onderzoek van genoemde afdeelingen,
,

Bali Boekit is eene doesson van hoogstens 15 huisgezinnen, gelegen aan het riviertje Boekit, eene der zijtakken
van de rivier Betong die in de Banjoe-assin uitloopt. Den
weg van Palembang over water nemende die in de meeste
,

,

boven den minder goeden landweg,
deze plaats in den tijd van twee dagen gemak-

gevallen verkieslijk

kan men

is

kelijk bereiken.

In

de

omstreken van

velachtig terrein aan
DL. XXI

,

Bali-boekit

treft

men

daar bekend onder den

een

heu-

naam van
6

82
talanjj^yrond.

Vaste rots vorm in gen

vindt

men

daar bijna

op enkele plaatsen komt een fijnkorrelige
kleizandsteen aan den dag.
De kolenvindplaats is gelegen op 15 minuten gaans
noordoostelijk van de doesson Bali-boekit in de nabijheid eener beek, een der spruiten van het riviertje BoeAan den linkeroever dezer beek bestond de bo venkit.
grond uit eene gele leemaarde ter dikte van 0.6 a 1 nede daarop volgende kolenlaag werd bij verschilderl. el
lende gravingen 1.8 a 2 nederl. el zwaar gevonden; de
onderlaag was eene donker blaauwachtig grijze klei, die
Aan den regteroever
nog plantenoverblijfselen bevatte.
der beek, waar het terrein eenigzins hellend was, werd
dezelfde kolenlaag eerst gevonden op eene diepte van 2.5
nederl. el; zij had daar echter eene zwaarte van ongeveer
De ko4.5 nederl. el, doch dezelfde klei als onderlaag.
lenlaag heeft eene geringe helling in de rigting van w.
50° z., en komt in de bedding der beek over eene lengte
van 80 nederl. ellen aan den dag.
De kolen zijn eene soort van zeer slechte bruinkolen,
voor stoomgebruik volkomen ongeschikt, waarom ik het
van weinig belang achtte om de uitgestrektheid van de
nergens

,

slechts

'

,

te onderzoeken.
10 minuten gaans zuidelijk van

kolenlaag nader

Op

in eene

kleine vallei

drie

Bali-boekit

aardolie- of teer-bronnen

komen
voor;

het zijn kleine waterkommen van welke de grootste naauwelijks eene oppervlakte heeft van 30 D nederl. ellen. Het
geheele terrein in den

omtrek dezer bronnen

is

tot over

eene uitgestrektheid van ongeveer 10 D roeden doortrokken
met aardolie. De leemlaag, die de tot aardolie overgegane plantendeelen bevat, heeft eene dikte van 0.4 a 0.6
nederl. el; dieper werd een met kiezel- en kleiijzersteentjes
vermengde leemgrond gevonden, die geen aardolie meer
De aardolie loopt van zelf naar de bronnen,
bevatte.
plaats heeft na langdurige droogte of warm
vooral
hetgeen
weder. De onzuivere no{j met leem vermengde aardolie zinkt

85

naar den bodem der bron en vormt daar eene dikke
korst,

de zuivere daarentegen

blijft

taaije

door haar gering spe-

cifiek

gewigt op het water drijven en vormt daarop een dun

vlies;

zij

wordt dan met lange bamboestokken bijeengebragt

De

en afgenomen.

zuivere aardolie

bare zwartbruine stof;

zij

is

daar eene dikvloci-

wordt op de plaats verkocht voor

=

pikol), de geringe
1
f 0,25 de gantang (16 gantangs
hoeveelheid, die de bronnen opleveren, maakt echter den

handel in

dit artikel

van weinig belang.

Op

ongeveer IY3 uur gaans van Bali-boekit bij eene
beek, een der spruiten van de rivier Boenkocan, werd
door mij nog eene vierde aardoliebron bezocht; boven den

met

aardolie doortrokken leemgrond

,

vindt

men daar eene

fijnkorrelige kleizandsteenlaag.

omstreken van Bali-boekit werd overigens door
Het geheele terrein schijnt

In de

mij niets belangrijks gevonden.

daar van zeer jongen geologischen ouderdom
er bestaan geene redenen

om

te

te zijn,

vooronderstellen

,

en

dat daar,

op groote diepte, bruikbare kolen voorkomen.
de tweede plaats werd door mij onderzoek gedaan
naar de kolen voorkomende in het stroomgebied der Lamatang rivier, waartoe ik mij eerst begaf naar Lahat, wel-

zelfs

In

,

ke plaats, den loop der Moessi en daarna dien der Lamatang rivier volgende, op lö5 eng. zeemijlen of ongeveer
59 geogr. mijlen van Palembang is gelegen.
Boven Lahat komen volgens opgave geene kolen meer

Het land, dat daar reeds hoog en heuvelachtig is,
wordt verder west- en zuidwestwaarts bergachtig en de geologische vorming is daar hoogstwaarschijnlijk grootendeels
van vulkanischen oorsprong niet alleen is zulks op te maken uit de vele rolsteenen, die overal bij Lahat worden
gevonden, doch ook de berg Dempo, die westelijk van

voor.

;

Lahat,

in de nabijheid

zich door

kaan.

zijnen

Ook

van Tebing-tingi

is

vorm terstond herkennen

de heuvelreeksen, die

bij

gelegen, doet
als

een

vul-

de doesson Mangoel

aan den regteroevcr der Lamalang, op ongeveer een uur

84
gaans beneden Lahat, zijn gelegen, bestaan uit eene kleisteenvorming, die vele kleine gipskristallen bevat en welker
zamenstellende deelen zonder twijfel mede door vulkanische

Meer oostwaarts van Lahat
den boekit Serillo, welke laatste door zijne steile wanden en zijnen scherpen top reeds
op verren afstand het oog van ieder reiziger tot zich trekt
vindt men eene digte en harde zandsteenvorming, die sporen van kalk bevat. Verder den loop der Lamatang rivier
volgende tot aan de doesson Moeara-Enim treft men geene
belangrijke hoogten meer aan, zoodat men om eenige geologische kennis van het land op te doen zich hoofdzakelijk moet bepalen tot hetgeen langs de oevers der rivier
is te zien; door de vele opheffingen waaraan het terrein
was blootgesteld ziet men echter ook langs deze op vele
plaatsen de vormingen aan den dag komen.
Van Lahat de Lamatang rivier afgaande vindt men de
gesteenten opgeleverd

zijn.

den boekit Besar en

bij

bij

,

eerste kolen

de doesson Lebak-boedi;

bij

de

kolenlaag

is

beneden den beganen grond
gelegen, en alleen bij zeer lagen waterstand zigtbaar. Even
beneden Lebak Boedi, aan den regteroever der rivier,
komt de kolenvorming meer duidelijk aan den dag; de
lagen hebben daar eene helling van 40'^ en eene der kodaar op ruim 3 nederl.

lenlagen

heeft eene

el

zwaarte van 4.8 nederl.

el;

twee an-

dere, dieper gelegene, lagen zijn van veel minder zwaarte.
Bij

de doesson Keboer of tandjong Malo komt eene ko-

lenlaag aan den dag van 2 nederl.

el

zwaarte, ondereene

rigting van zuidEven boven Keboer aan den regteroever der rivier
komt een blaauwachtig grijze kleizandsteen met kolen-

met den horizon

helling van 10°

in de

oost.

snoertjes voor;

den

dieper gaat deze over in een zandhouden-

kleischiefer.

In deze kleizandsteenvorming

komt

veel

op eenige plaatsen in die hoeveelheid, dat dezelve door de inlanders wordt uitgegraven.
Ongeveer Ys ^^^^5- ^^^y^ boven de doesson Merapi komt
fossiele hars voor,

eene

en

zelfs

kolenlaag voor van geringe zwaarte, en evenzoo

bij

85
de doesson zelve een laagje van slechts 0.04 nederl.

el

alleen

overdekt door een lossen kleihoudenden zandgrond, terwijl
de onderliggende laag uit rolsteenen bestaat. Verder vindt

men nog op

Yg eng. mijl beneden Arahan eene kolenlaag
van 5 nederl. el zwaarte met dunne tussclienlagen van een
donkerbruinen kolenhoudenden kleisteen. Deze laag loopt
dwars door de rivier in de rigting van o. 10° n. onder
eene helling van ongeveer 60° graden met den horizon.

Aan de

rivier

Enim met de
schillende

Enim,

die

zich

bij

de

doesson Moeara-

men op

Lamatang-rivier vereenigt, kan

plaatsen

langs

ver-

de oevers de geognostische za-

menstelling van het terrein duidelijk

nagaan.

Ik

onder-

zocht deze rivier tot aan de doesson Tandjong Agong, die

volgens den landweg op 20^4 eng. mijlen van Moeara
is

gelegen.

belangrijke
fen.

Het land

is

Enim

daar overal hoog en heuvelachtig;

hoogten worden er echter nog niet aangetrof-

Eruptieve rotsen trof ik nergens langs de

De neptunische

aardlagen

zijn

zandsteenen of kleischiefers

,

Enim

aan.

hoofdzakelijk klei- en kiezel-

weinig of niet verschillende

van die, welke beneden Lahat voorkomen.
Boven de doesson Tandjong-Agong komen geene kolen
meer voor, doch van daar de rivier afgaande, vindt men
de eerste belangrijke kolenvorming bij de doesson PoeloePangong. Er komen daar aan den linkeroever der rivier,
die bij lagen waterstand eene hoogte van ruim 14 nederl.
el heeft, drie kolenlagen aan den dag van 0,4, 2 en 1.5
nederl. el zwaarte, terwijl beneden den waterspiegel nog
eene vierde laag ligt, van welke de zwaarte niet met juistheid kon worden bepaald. De insluitende aardlagen bestonden uit een groenachtig grijzen kleizandsteen en kleisteen, hier en daar met tusschenlagen van kleiijzersteen.

Even beneden P. Pangong komt eene kolenlaag voor
van 0.6 nederl. el onder eene helling van 15°^ overdekt
door eene zandachtige schieferklei en hebbende als onderlaag een blaauwachtig grijzen kleisteen.
Bij

Darmah komen op

drie plaatsen kolen

aan den dag;
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twee lagen, van welke

tle

eene

nederl. el

2.5

zwaar

is,

aan het boveneinde der doesson; twee lagen, waaronder
eene van 4.5 nederl. el. aan den linkeroever, iets verder
rivier afwaarts, en eindelijk nog eene laag in de rivierbedding aan het benedeneinde der doesson.
Ongeveer 1 eng. mijl boven de doesson Lingo bestaat
de gehcele bedding der rivier, die daar 70 nederl. ellen
breed

is,

uit eene enkele

kolenlaag, die over eene lengte

van 120 nederl. ellen langs den oever kan worden nagegaan.
Verder rivierafwaarts tusschen de doessons Tandjong
en Tampaan komen op vier plaatsen kolen aan den dag.
Op de eerste plaats aan den linkeroever, één halve eng.
mijl beneden Tandjong, is de laag 4 nederl. el zwaar en
heeft eene helling van 20° in de rigting van oost. Nog
ruim één halve eng. mijl verder de rivier af, mede aan
den linkeroever, komt eene laag voor van 3 nederl el
zwaarte, onder eene helling van 15° in de rigting van
oost.

boven

Eene derde laag aan den regteroever, Y2 ^^S- '"Ü^
Tampaan, en eene vierde aan den linkeroever bij

die doesson, zijn elk ongeveer 1,5

nederl. el zwaar.

Beneden de doesson Tampaan komt aan den linkeroever
nog eene kolenlaag voor van 1 nederl. el zwaarte, doch
overigens ziet men van daar tot aan Moeara Enim de kolenvorming niet meer aan den dag komen; wanneer men
echter van de doesson Karang-radja op oY^ eng. mijl van
M. Enim gelegen, SYg eng. mijl landwaarts ingaat, dan
,

men in de bedding van het riviertje Lalang, een
van de Lingi, die bij Goenong Megang in de Lamatang rivier valt, nog eene kolenlaag van ruim 5 nederl. ellen zwaarte, liggende onder eene helling van 30°
in de rigting van zuid.
Een klein uur gaans van deze

vindt

zijtak

komen twee aardolie- of teer-bronnen voor,
van welke de grootste volgens opgave 4 gantangs aardolie
in de twee tot drie dagen oplevert.
Langs de oevers der Lamatang-rivier beneden M. Enim
land over het algemeen vlak.
De geologische voris het
kolenvindplaats
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ming

is

grootencleels alluviaal.

Evenwel komt ook nog Jaar

op eenige plaatsen de kolenvoiming aan den dag.
De rivier afgaande vindt men op 3 a 4 eng. mijlen beneden de doesson Penangeran aan den linker rivieroever,
in eene kleizandsteen- en kleischiefervorming een

dun

laagje

kolen; evenzoo komt ook aan den regter rivieroever op

1

eng. mijl beneden de rivier Benakat nog een laagje kolen
voor.
rivier

,

Goenong Sakti vindt men

Bij

eene

in de bedding der
zware bijna horizontaal liggende laag kolen,

en op Yg eng. mijl beneden de doesson Goenong Megang
eene laag van 1 nederl. el zwaar onder eene helling van
20'' in de rigting van oost.
Bij de monding der rivier
Langkoekan, kort bij de doesson Perdjito, komt in de bedding der Lamatang rivier eene kolenlaag voor, die alleen
bij

zeer lagen waterstand zigtbaar

vindt

men nog

der rivier

een dun

is.

kolenlaagje

Verder rivierafwaarts

aan den regteroever

Banoajoe, zoomede op ruim i eng. mijl be-

bij

neden deze doesson eene laag van

1.8 nederl. el, liggende

bijna horizontaal en ingesloten tusschen een' blaauwachtig
grijzen leemgrond.

In het geheel werd door mij de kolenvorming op 25 verschillende plaatsen langs de oevers der rivieren

Enim

aangetroffen

die zwaarte, dat

,

Lamatang en

en over het algemeen waren de lagen van

men aan

het voorhanden zijn eener groote

hoeveelheid kolen in die streken niet behoeft
Al de gevondene

kolen

len zonder onderscheid,
vloeistof

bruin

Borneo-kolen

en

zijn

bruinkolen.

Zij

te twijfelen.

kleuren

al-

met potaschoplossing getrokken, de

onderscheiden

zich

daardoor van de

volkomen kleurloos laten.
Slechts enkele soorten, zooals die van Lebak Boedi en van
Keboer hebben een' zwakken glans; de meeste soorten
zijn dof op de breuk; het fijne poeder van allen is bruin
of zwartbruin. Ook het specifiek gewigt is over het algemeen
niet zeer hoog. Van eenige soorten is het 1.24 a 1.26, van
de meeste beneden 1.22, en van enkele zelfs minder dan
dat van water.
,

die deze vloeistof
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Het onderzoek van twee der beste soorten

,

door den

as-

pirant-ingenieur Schlosser op het bureau van het mijnwe-

zen verrigt, gaf de volgende uitkomsten:

Vindplaats
der kolen.
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DETUEKKING

SÜIKERFABRIJKAADJE

JAVA

E)

W. ElOST VArV TOXIVÏXCEIV.

RATAVIA
II.

M.

YAN DORP.

YüUiaVOOKD

Gedurende den

Icorteii

van 1858 vergund

tijd,

dien het mïj tijdens

Itoven genoemde

v:as,

eenige suiker/ah rijken der residentie

mij lejvcrd

om de

rigting dezer

den suikeroogst

proeven aan

scJteUcundige

Soeralxiija

nemen,

ie

ik

Jtetj

verTjand ie

zoo veel mogelijk in

,

Irengen met de iiraktijk.

Geheel onafliankelijk van
lelet

het

ik

deelen

wil en tot mijn groot

m.ijii

om mijne onderzoekingen ook

,

,

Dat

om

redenen

verschillende

dit

jaar voort

noodzakelijk

welkeen hoedanig de resultaten dezer,
het suikerfatjrijkaat van

Java,

van hetgene een lüetenschappelijk

onderzoek

leeren zal, de mededinging va7t vreemden
Jiehlen,

maar

integendeel eene

reld zal lijven innemen,

is

tot

eene

tjij

nio

,

mede

reed>i

te

heden toe waren.
toepassing

rigiige

geleerd

en

liecft

nimmer zal

voorname plaats

leedicczen-

zetten ,acktte

ie

in de

te

nog

dachten

handelswe-

volgens injue stellige overtuiging

,

eene

onletwistlare loaarheid.

Dat
met

de suikerfahrijkaadje op Java

de

suikerriethiltmir ,

men

nog

tot

evenwel, vooral in

opgevoerd ,

ivellce

te

houde ik vooral voor niet minder waar.

hei)tjen

,

tot

vertjand

eene volkomenheid kan worden

heden toe verre verwijderd

is

van

ijcreiki

Dat

deze lijdragen

m zooveel

viogel^jh jr>opnIaken

lelangsteUkg
gesteld, eenig nut stichten en de

ml

van de ITooge Uegerkg dezer gewesten,

rorm

ter

neder

wehhn wogen,

ah van

zoo-

zoovelen wier

wet de smUrfatjrijUadje in verlelangen regtslreeh of zijdelings

land staan

,

is

de lescJieidene ivenscl van

den
ScJir'ijver.

BUITENZOHG,

28 Decemler 1859.

OVER HET VOORKOMEN
VAM

ONKRISÏALLISEERBARE

SUIKER (GLUKOSE)

IN SUIKERRIETSAP.

Wanneer

wij

in

de

werken

wetenschappelijke

met de geschiedenis

,

welke

de bereieigenschappen
ding enz. der rietsuiker bezig houden
de zamenstelling
van het rietsap naslaan, dan zal het zelden missen of
zich

de

,

,

,

men

vindt hierbij aangegeven, dat in rijp en versch gesneden suikerriet, zich slechts eene soort van suiker bevindt, zuivere kristalliseerbarc suiker, rietsuiker namelijk.

Volgens deze

stelling

mene bewerking van

nu zoude men
het

rietsap

,

indien eene volko-

mogelijk ware, waarbij

dus zóó door den invloed der dampkringslucht,

als

door

dien der hitte geen spoor stroopsuiker en caramel gevormd

werden,

rietsuiker

Ten

de in

al

beste

als

en

dit

sap bevatte suiker (van 10

gekristalliseerde

kunnen

suiker

,

in

—

18o/°)

een woord

als

verkrijgen.

bewijze dat deze stelling

nog ten huldigen dage

gehuldigd wordt, wil ik hier eene zinsnede overnemen
uit het werk van den heer C. J. Hering van Suriname,
» Over de kuituur en
bewerking van het suikerriet enz. " alwaar op pag.
111 van het eerste deel, het volgende hieromtrent voorkomt.
» Het rietsap bevat geene tweederlei suiker, zooals men
» vroeger meende
eene kristalliseerbarc en eene andere niet

uitgegeven in 1858 en handelende.
"

de

,

"kristalliseerbarc soort,
»

van suiker

in water,

maar alleeneene

zuivere oplossing

welke slechts onvatbaar wordt ge-
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» maakt voor krislalscliicting gedurende de bewerking, door
»den invloed der dampkringsluclit. Bij al mijne ontle» dingen
die ik aangaande den aard van het rietsap ge» maakt heb
ben ik niet in staat geweest om de aanwezig» heid van onkristalliseerbare suiker te ontdekken noch door
noch door scheikun» middel van het polarisatie toestel
« dige proeven, met uitzondering wanneer het riet zuurwas."
,

,

,

,

geen oogenblik aarzel, om het meest denkvertrouwen aan de juistheid der proeven door den
heer Hering genomen te schenken, moet ik evenwel, als
zijnde daartoe mede door eene reeks van proeven geleid,
Terwijl ik

bare

eene juist tegenovergestelde uitkomst

onmiddelijk

hierop

laten volgen,

namelijk deze,

«welke door mij
»

zonder eene

»

hierin

»

dat

bij

enkele

uitzondering

,

onkristalliseerbare suiker

»

men

tt

heden aantetoonen

noemen

de ontledingen,

al

van het rietsap gedaan

zijn, ik steeds

in staat

(stroop

,

ben geweest

glucose of hoe

en dat altijd in weegbare hoeveelook dan wanneer hét neutraal was.
Om deze zaak geregeld en duidelijk voor te stellen, wil ik
op welke wijze ik tot
thans beginnen met aan te geven
dit zoo gansch verschillend resultaat gekomen ben.
Ik bevond mij namelijk in de jaren 1857 en 1858 ten
behoeve der suikerrietkultuur en suikerfabriekaadje in de
residentie Soerabaija, alwaar ik door de welwillende medewerking zoowel van de zijde der verschillende ambtenaren als van die der fabriekanten welke nog steeds dankbaar door mij herdacht wordt, in de meest gewenschte
gelegenheid gesteld werd om een tal van belangrijke proeven, aangaande bo vengenoemden tak van kuituur en faze

wil)

,

,

,

,

,

briek wezen te nemen.

Onder meerdere zaken

viel

ook mijne aandacht hierop,

dat het riet hetwelk van de velden naar den molen gebragt

was,

als

een gevolg van bestaande toestanden en geheel
wil des fabriekants, aldaar van 6

onafhankelijk van den

12 ja meermalen tot 24 uren opeengestapeld lag, voordat
het vermalen konde.
In genoemde fabrieken toch

men
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wordt dag en nacht doorgewerkt (eene kleine pause om
te reinigen enz. uitgezonderd) en dewijl nii
het riet van des morgends zeven tot des avonds zes uur
ongeveer wordt aangebragt, zoo zal deze vertraging, welke
onvermijdelijk is, geene verwondering baren.
Een gevolg dezer opmerking was, dat ik besloot eenige
proeven te nemen tot het uitmaken der vraag, of gedurende het liggen van dat riet ter genoemden plaatse, geene
verandering in de zamenstelling van het sap plaats greep
en meer bepaaldelijk of er door den invloed der dampde cijlinders

,

kringslucht

geene

kristalliseerbare

onkristalliseerbare

Een

stroopsuiker

suiker

(rietsuiker)

in

omgezet werd.'
(volgens de methode van
glucose)

dat er altijd in dat

,

voorkwam eu om nu de mate van boven-

genoemden invloed
riet

,

van onderzoekingen
genomen) bevestigden mij

tal

Barreswill
riet

(stroopsuiker

te

kennen

leeren

,

begon

met het

ik

dat versch gesneden van de velden gebragt werd, aan

hetzelfde

onderzoek

te

onderwerpen en vond ook hierin

Ik begaf mij thans naar de suikerriet-

steeds stroopsuiker.

velden zelve en herhaalde aldaar de bovenbedoelde proef,
altijd

stond
vrijd)

,

met hetzelfde
werden door

gevolg.

Van

riet

dat nog in den grond

mij kleine schijven (van den bast be-

uitgesneden en onmiddelijk hierna in het proefvocht

bewerking verkreeg men steeds
Het minimum
op stroopsuiker.
stroopsuiker in 100 deelen rietsap aauAvezig, was 1,801 en
het maximum 2,57 deelen.
Ik moet hier verder nog opmerken, dat het suikerriet, waarmede de proeven in de
maand Junij genomen werden eer nog als niet volkomen
rijp dan Avel als overrijp moest beschouwd worden.
Juist
gebragt;

eene

na

voleindigde

duidelijke

reaktie

,

te dier tijde

ik tot mijn

naar Buitenzorg teruggeroepen zijnde, inoest
groot leedwezen,

rabaija staken,

met het

deze onderzoekingen

stellige

op eerstgenoemde plaats, zooveel
was, voorttezetten.
ze

Te

dier plaatse

aangekomen

,

te

voornemen evenwel,
als

althans

Soe-

om

mogelijk

verzocht ik den heer van
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Gorkom

,

adsistent

ratorium aldaar,
willen

het

bij

om

nemen met Borneo
had

rijpheid

komsten

als

Hij

bereikt.

ik,

maximum van

Landbouw-scheikiindig Laboproeven als de mijne te

soortgelijke
riet,

dat juist zijn

graad van

verkreeg volkomen dezelfde

zijnde een

minimum van

uit-

0,494 en een

stroopsuiker op 100 deelen rietsap,

2,782

de gemiddelde resultaten zijns arbeids.
Om de zaak thans tot nog meerdere klaarlieid

bren-

te

gen, plantte ik in medio Oktober 1858 een veld met Bor-

neo suikerriet aan, en was daardoor in de gelegenheid om
in de helft der maand Juny van het daaropvolgende jaar
(het Borneo-riet is vroeger rijp dan het riet op Java gekweekt) mijn onderzoek

te vervolgen.

Ik wiT hier vooraf

de wijze eenigzins toelichten, waarop dit onderzoek, zoowel
vroeger als thans, heeft plaats gegrepen.

Het

te

onderzoeken

riet

werd na gesneden

te zijn,

on-

middelijk geperst en het sap door een vooraf met water

katoen gefiltreerd;

gezuiverd stuk

hoeveelheid van 4

—6

vervolgens

gram afgewogen

werd eene

in bekerglazen wel-

ker gewigt bekend was en dadelijk eene ruime hoeveelheid
van het proefvocht in deze gegoten. De tijd tusschen het

aan het toevoegen van het proef2 a 3 minuten; op eene
enkele uitzondering iia reageerde' dan ook het sap steeds
Het bedoelde proefvocht van Barreswill werd
neutraal.
bereid zooals het door den hoogleeraar G. J. Mulder te
7
Utrecht, in zijne Scheikundige onderzoekingen (5 deel
De hoogleeraar merkt hierstuk pag. 594) is opgegeven.
bij wel aan, dat hij de daarin genoemde verhouding, niet
wil aangegeven hebben als een voorbeeld van navolging
persen van het

vocht, bedroeg

riet

tot

nimmer meer dan

,

,

in alle gevallen,

maar

dewijl het aan dezelfde vereischten

voldeet, als eenige regels later door hem wordt aangetoond,
en daarenboven hoe lang ook (zonder bijvoeging van iets)

aan 60^C. warmte blootgesteld zijnde, er toch nimmer een
spoor van vorming van eerste koperoxyde plaats greep,
zoo meende ik volkomen te mogen vertrouwen, dat ge-

noemd

aldus bereid proefvocht, voor het doel waartoe het

dienen -moest,

geschikt was.

uitstekend

De verwarming

geschiedde in een waterbad en een naauwkeurige thermo-

meter hing in het met proefvocht bedeelde rietsap. De
temperatuur werd langzaam opgedreven tot 60°C. en deze
een kwartieruur tijds onderhouden. Na de bekoeling werd
het donkerblaauwe en steeds sterk alkalisch reagerende
vocht terstond gefiltreerd

oxyde

,

het afgezonderde

eerste koper-

gewasschen en na gedroogd
te zijn, door gloeijing in tweede koperoxyde (GuO) veranderd en gewogen. De hoeveelheid stroopsuiker in het sap
"

(Cu.

O.)

behoorlijk

voorhanden werd berekend in rede der helft van het verkregen tweede koperoxyde.
De volgende resultaten nu, bevestigden op nieuw alles
wat ik reeds hierboven heb medegedeeld. Zooals men uit
,

de onderstaande tabel zien kan, werden steeds te gelijkertijd twee bepalingen van glucose van de zelfde soort van
rietsap bewerkstelligd en uit deze eene

getrokken.
"^

gemiddelde uitkomst
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uit eene
stellig

nagenoeg zuivere oplossing van rietsuiker, maar
soort van suiker, welke men on-

met eene andere

stroopsuiker of

suiker,

kristalliseerbare

noemen

glukose

kan, vermengd is, zoodat wanneer b. v. 100 deelen rietsap gerekend worden van 10
18% aan suiker te bevatten,
er al ligtelijk een paar deelen hiervan zullen moeten af-

—

getrokken worden, welke

kunnen worden
Het

onnoodig wezen

zal

als

zoodanig niet in

rekening

gebragt.

de getracht heb,

om

hierbij

op

te

merken

,

dat ik me-

eenig verband optezoeken,

de weersgesteldheid, den ouderdom van het

riet,

tusschen

de aard

van het sap en de hoeveelheid glukose van dit laatste.
Het is mij echter tot heden toe nog niet mogen gelukken,
ten deze aanneembare resultaten te bekomen. Ik had verwacht te zullen vinden dat hoe grooter de densiteit van
het sap was, hoe minder de hoeveelheid glukose zoude
wezen, maar vond dit niet bewaarheid, en ofschoon een
hoog glucose gehalte (5%) het sap kenmerkte, toen het
door den te ver gevorderden staat van rijpheid van het
riet, zuur begon te worden, zoo vond men ook deze twee
cijfers tweemalen bij niet zuur sap, bij de proeven in de
maand Juny bewerkstelligd. Later en meer uitgebreid
,

onderzoek, zal hierover dienen
Aanleiding echter
te

nemen

,

om

aan

dat het glukose gehalte van het rietsap, in eenig

verband staat met deszelfs
ik uit het volgende wil

Zooals bekend

nimmer

te beslissen.

voorloopig als waarschijnlijk

is,

densiteit, bestaat er wel, zooals

aantoonen.

bevat het bovendeel van den rietstok,

zooveel suiker als het benedendeel,

en

om

dit

door het nemen eeniger proeven, ook voor mij tot volkomene zekerheid te doen worden, deed ik eenige bepalingen van de densiteit van het sap uit beide gedeelten van

den rietstok, en knoopte hierbij met een het onderzoek
naar het glucose gehalte van het sap aan, met de volgende
uitkomsten.
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Boven

helft

van den

stuk.

96
(eiwit
zouten enz.) eenen reducerenden invloed op het koper in het gebruikte proefvocht voorhanden zouden kunnen uitoefenen. Zelfs was ik reeds begonnen om te dienen einde eiwit alleen op dezelfde wijze
als het rietsap met het proefvocht te behandelen (10 gram
versch eiwit, gaf werkelijk hierbij een wel gering maar
toch weegbaar nederslag van eerste koperoxyde) toen ik
op grond van de hoogst minime hoeveelheden dezer stoffen
op 4 a 6 gram rietsap voorhanden, mij van de ongegrondheid, om hieraan eenen beduidenden invloed op de verkregen cijfers toe te schrijven overtuigde en dus van het nemen
dezer nadere proeven
heeft doen afzien.
Te meer werd

deelen als de glukose

,

,

,

,

ik in dat gevoelen versterkt,

dewijl ik

mijns arbeids in de suikerfabrieken

te

bij

de voortzetting

Soerabaja en waar-

op ik later uitvoerig hoop terugtekomen bij het onderzoeken van het gedefeceerde sap (rietsap dat onmiddellijk
uit den molen in door stoom verwarmde defecatiepannen
welke tot 2000 n. k. sap kunnen bevatten stroomt, even
onmiddelijk met kalk bedeeld en daarbij aan eene tempe100 °G. blootgesteld wordt, en waaruit
ratuur van 97
,

—

dus meest

al het planteneiwit

verwijderd

is),

mede

altijd

—

van 2,6 5,2% aan glukose verkreeg en hier althans, aan
eenen dergelijken invloed niet te denken viel.
zal ik
Als resultaten van het nu beschreven onderzoek
de volgende punten aangeven.
1. Het op Java gekweekte suikerriet bevat behalve rietsuiker, een afwisselend gehalte aan stroopsuiker (glukose.)
2. De stelling dat versch rietsap van rijp en gaaf suikernet verkregen slechts eene soort van suiker (rietsuiker)
bevatten zoude, kan dus niet meer als eene algemeene
,

,

blijven stand houden.
3. De graad van dit glukose gehalte, de invloeden waaronder het gevormd wordt en het verband dat tusschen de
andere eigenschappen van het rietsap en dit glukose ge-

halte bestaat,

is

een welligt moeijelijk maar daarom niet
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minder

belaujjrijk

punt van onderzoek,

maakt dient te worden.
4. De praktijk kan hieruit

leeren

,

dat

dat er

later

bij

uitge-

het berei-

den van suiker uit suikerriet, wel veel verlies maar niet
zooveel verlies aan kristalliseerbare suiker plaats grijpt, als
tot heden toe aangenomen was, en dat dus de grens van
de hoeveelheid rietsuiker in bet riet voorhanden, tot aan
diegene welke men er op fabriekmatigen weg uit bereiden
kan, door dit onderzoek weder juister is bepaald geworden.

OVER
DE EIGENSCHAPPEN EN DE WAARDE VAN HET
BORNEO-SUIKERPJET.

Eenige weinige jaren geleden, werd de opmerkzaamheid
van velen wier belangen bij de suiker-kultuur betrokken
waren, gevestigd op het suikerriet dat van Borneo afkomstig, en van daar naar Java was overgebragt geworden.
En inderdaad waren de aanvankelijke berigten van
Borneo hieromtrent geschreven en de voorloopige proef
door wijlen Dr. Fromberg er mede genomen, wel in staat

om

eene

van deze
Mij

gunstige

de jaren

in

Java bevindende,

kant

in

uitkomst eener aanplant in het groot

mogen doen verwachten.
en 1858 in den Oosthoek van

suikerriet- variëteit, te

1857

berigte mij de heer

de residentie Soerabaja

Hose,

(fabriek

suikerfabri-

Kremboong)

er

bouws van genoemde suikerriet-variëteit, onaanplant bevonden. Met de meeste bereidwillig-

zich een paar

der zijne
heid

van

bood
dat

hij

riet

,

mij aan,

om

de resultaten der verwerking

met eigen oogen

te

komen gadeslaan

,

een

aanbod dat mij natuurlijk zeer welkom wezen moest en
dan ook met graagte aangenomen werd.
Het bedoelde riet in de nabijheid zijner woning gekweekt,
was in de maand Augustus 1857 gepoot met eene plantwijdte van twee voet in de rij, terwijl het andere riet (de
bekende Japara-soort) op IV2 voet was uitgeplant geworden.
Het zag er tijdens mijn bezoek frisch en krachtig
uit; de uitstoeling evenwel was niet zoodanig, dat eene
nog grootere plantwijdte, wenschclijk konde toeschijnen.
Het bezat een eenigzins ander voorkomen, dan het overige
op Java voorkomende suikerriet en vooral was in den stand
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en vorm der bladeren, een verschil op te merken, jjrootfjenoej; om reeds op eenigen afstand dat riet als ïiorneoDe rietstok was geelgroen
suikerriet te kunnen herkennen.
van kleur; de schil bezat eene opmerkelijke hardheid, wat
gevoegd bij de bijzondere lengte en dikte van dit riet, eene
,

en toch doeltreffende vermaling, niet zeer bevorderMet eene toepassing van een gelijk persvermogen,

snelle

was.

lijk

konde men

dan

ook

gerustelijk

aannemen, dat men

bij

hoeveelheden Borneo en Java riet, een derde meer
aan tijd tot de vermaling van het eerstgenoemde, dan tot
De struktuur van het
die der laatste soort noodig had.
gelijke

was

celweefsel

los

en veezelig; het sap geel van kleur met

eene tint in het bruine en overigens aangenaam zoet van
smaak; het reageerde tijdens de verwerking neutraal.

De heer Rosé had de goedheid om
een zooveel mogelijk afdoend resultaat

bouws Borneo-riet
te

riet,

van

niet allecu de twee

maar dit ook
met twee bouws van het Japara-

afzonderlijk te verwerken,

plaats hebben,

doen

ter verkrijging
,

dat vlak naast de eerstgenoemde gelegen, op gelijk-

mede diepgeploegden grond was aangeplant
De uitkomsten per bouw, zijn zoo duidelijk als

soortigen en

geworden.
mogelijk

is,

,

in de onderstaande tabel aangetoond.

Hoeveel

Soort

van

Honderd

bossen riet bossen riet
per bouw.
wogen.

Riet.

Hoeveel

N.

k. sap

per bouw.

Gemiddelde
van
Sap in

densit.

het
"/

Deaurae.

Hoeveel
lioofdsmker per
verkregen.

bouw

Borneo-riet.

1375

6436 A.P.i

23,000

18 Picols. en

Japara-riet.

2005

5314

26,250

32

39'/,A.P.
,,

,,

en 50

„

Deze uitkomsten, men zal het bij den eersten oogopslag
bemerken pleiten volstrekt niet ten voordeele van het
Borneo-riet en kunnen zoodanig als zij hier verkregen waren, het beste aldus voorgesteld worden dat men van het
Borneo-riet, bij minder hoeveelheid grondstof, meer sap,
maar hieruit veel minder suiker bekwam, dan uit het ge,

wone

Jaj)ara-riet."

Het sap van het Borneo-riet bezat dus,

100

nagenoeg cene gelijke densiteit ais net ja paraop verre na niet dezelfde hoeveellieid
kristalliseeibare suiker, als dat van de eerstgenoemde va-

ulhocwel

bezittende,

riet

en boe

dit laatste werkelijk plaats grijpen

kan, is
aangetoond geworden (zie mijn
stuk over het voorkomen van stroopsuiker in het rietsap).
Eenigen tijd daarna vernam ik van den heer Fransen
van der Putte, suikerfabrikant in de residentie Bezoeki,
dat ook hij gelijksoortige uitkomsten als de bovenstaande
van het Borneo-riet verkregen had en zoo mogt men aanriëteit,

door

mij

vankelijk

reeds

vroeger

reeds

tot

was,

geraden

het

vermoeden

komen, dat het

niet

deze suikerriet variëteit op Java verder in-

tevoeren.
In I808 te Buitenzorg wedergekeerd, vond ik aldaar
Borneo-riet, Avelker sap 11° B. teekende, doch tevens eene

Eene

niet onaanzienlijke hoeveelheid stroopsuiker bevatte.

aanplant hiervan aangelegd

,

welker opbrengst in de maan-

den Juny, July, Augustus en September van

dit jaar

door

mij onderzocht werd, gaf de volgende resultaten.
1°.

2°.

De densiteit van
De hoeveelheid

het sap was van Q 1018^/2°/ Beaumé.

stroopsuiker (onkristalliseerbare sui-

ker) in het sap voorhanden, bedroeg van

I-/0

tot o^/q.

Het {;emiddeld watergehalte van het riet was 78,945Y(,.
4°. De boeveelheid minerale deelen van dit riet, bedroeg
gemiddeld 0,419
(^^^t i'^ tweemaal meer dan gewoonlijk
ö°.

%

bij

ander

riet

aangetroffen wordt).

Deze uitkomsten kunnen ten zeerste bijdragen, om die
door den heer Bose verkregen, toe te lichten. Vooreerst
dienen wij hier wel in aanmerking te nemen, dat

met eene

men

te

welker Avatergehalte zeer
Terwijl toch het boven en middendigt aan 80 7° gienst.
^^^ter ^) bevatte, vond
deel van den rietstok 77,5 en 76,8
men in het onderdeel van denzelven steeds ongeveer 82,5

doen

heeft,

rietsoort,

%

%

1)

gene

Ilierraedc
saji)

wordt

bedoeld.

natuurlijk

de

hoeveelheid

icater

zonder de suiker (dus
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Rekenen

hiervan.

(ampas)

deelen

10%

dan
van

li/o

wij

nu

dan

bij,

hier nog 10 7^ aan plantaardige
er waarlijk niet veel meer

blijft

voor het suikergehalte over, van welke dan nog
aan suiker moeten afgetrokken wor-

tot 5 deelen

den, welke niet kristalliseerbaar zijn (stroopsuiker).
Uit alle deze gegevens mogen wij dus deze gevolgtrek-

king maken, dat het op Java aangeplant wordende riet
te verkiezen is boven dat van Borneo, op Java aangeplant

wordende.
Wij voegen er deze laatste zinsnede bij omdat het zeer
wel mogelijk en zelfs volgens door mij ontvangen volko,

men

te

vertrouwen berigten Avaarschijnlijk is, dat het Borwerkelijk van een beter ge-

neo-riet aldarr aangekweekt,

halte

is

dan de Java- variëteit.

De kennis

toch der verande-

ringen, welke door den invloed der klimatologische en geognostische

vehoudingen eener landstreek,

is

nog volstrekt

niet zoo volledig

het wezen

in

veroorzaakt worden

van dezelfde plantensoorten kunnen

bekend

,

men

dat

de ver-

en nog veel minder voldoende verklaren zoude kunnen. Het volgende trouwens
bekende feit, moge dit nader oj)helderen.
Wij kennen vm de rijst drie hoofdsoorten, de Oryza sa-

bastering dier planten voorzeggen

tiva-glutinosa en

montana, (deze

laatste soort

is

nog

niet

eens algemeen als eene werkelijk van de Oryza sativa ver-

aangenomen) maar het

schillende

liger elders tiert
V.

verbastert

in

is

de

legio; de

verwijderd

ligt,

tijd

van

,

Indramajoe-rijst

ommelanden

hemelsbreedte van
'

zal

rijst

b.

Eene

enz.

eene andere
onder de-

opleveren welke

ongeschonden bewaren kan,
van betrekkelijk korten

men

in tegenoverstel-

ling van de andere streek, welke slechts
die na verloop

variëteiten

en die schijnbaar toch geheel

zelfde invloeden verkeert,

langen

schoone

Bataviasche

streek welke eenige uren

getal

andere weder voordee-

Avelke de eene beter hier en eene

rijst

tijd

,

voortbrengt,
reeds

in be-

derf overgaat.

Het

is

hier even

zoomede gelegen

,

als

met de zoovele
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de zoogenaamde rassen enz. Avelke bij den
voorkomen en van welke zich de meeste uitmuntend eigenen (als het w^are hunne tijpe bereiken) op
eene zekere soms kleine uitgestrektheid van onzen aardbol
variëteiten

,

veestapel

en toch weder geenszins om onder overigens (schijnbaar)
volmaakt gelijke verhoudingen, op andere plaatsen, deHet is eene zaak
zelfde goede eigenschappen te behouden.

maar nog weinig verdoch die ons toch daarop wijst, van niet dan
met de uiterste behoedzaamheid de plaatselijk voorkomende variëteiten, zoowel van planten als van dieren, op
groote schaal althans, te gaan veranderen.

eindelijk M^aarover veel geschreven

klaard

is,

,

Zooals het met de
het

het suikerriet

rijst

geval.

is

gelegen, zoo

Op

de eene

is

het

plaats,

mede met
geeft

het

roode suikerriet betere uitkomsten dan het witte, en zoo

omgekeerd

nog andere dergelijke gevallen, zonder
mogelijk is, deze verschijnselen naar

in vele

dat het ons altijd

eisch toe te lichten.

Te

Buitenzorg had het Borneo-riet

aanplantingen

een

sap,

Beaumé bedroeg; de derde aanplant
,

ophoudelijk nagegaan,

nimmer een

9

°B.

ojc.

tijdens de

tot

12°

leverde gedurende al
tijds

on-

sap op, dat meer dan

aanwees, terwijl het in de residentie

aantoonde.

twee eerste

van 9

gedurende vier maanden

zijne rijpheids perioden

8Vo

,

welker densiteit

Soerabaja

Toch was vooral op eerstgenoemde

plaats

ruim uiteengeplant, juist zooals van uit Borneo was aangewezen, (2Y3 voet in de rij en oVs voet buiten de rij).
Het riet was dus bepaaldelijk in goede eigenschappen achteruitgegaan

,

zoodat ik

op grond der thans aangetoonde

feiten herhale,
»

»

Dat het zoogenaamde Borneo-riet, Avelke goede resuldan op genoemd eiland moge gegeven hebben

taten het

«niet geschikt
»

te

is,

om ook op

doen verkrygen.

Java deze zelfde uitkomsten

OVER
DE HOEDANIGHEID VAN SUIKERUIETSAP, DAT
DOOR MIDDEL VAN STOOMHITTE EN OP
OPEN VUUR TOT TJING IS VERKOOKT,
Iedereen

die

zich

met de uitoefening der

kaadje afgeeft, zal ongetwijfeld gaarne

amen, »dat het

stelling be-

doel van den suikerfabrijkant

wezen moet,

»

om

»

mogelijke hoeveelheid suiker te bereiden

»

soort

van

,

eene gegevene lioeveelheid rietsap

met de minste onkosten en

"(Dit laatste

is

suikerfabrij-

deze

,

de grootst

van

de beste

in den kortsten

vooral op Java eene waarheid;

tijd.

iedereen

die het verband kent, dat er tusschen

den maaltijd van het
en de bewerking en beplanting der suikerriet en sawahvelden voor een' volgenden oogst bestaat, zal het beamen).
riet

Doordrongen van het gewigt dezer zaak, heb ik tijdens
den suikeroogst van 1858, gedurende de weinige dagen
welke ik in de gelegenheid was
aan dit gedeelte van
mijn onderzoek te wijden
mij beijverd om door eenige
proeven aan de suikerfabrieken zelve genomen onder meer
andere gewigtige zaken deze twee vraagpunten te beslissen.
,

,

,

,

1. Bestaat
er verschil in de mate der siroopvorming,
(vorming van onkristalliseerbare suiker) in rietsap dat op
open vuur of door stoomhitte bij toetreding der dampkringslucht tot Tjing is verkookt geworden en zoo ja, hoeveel?

2.

tot

welke densiteit (uitgedrukt in o Beaumé)

doeltreffend en voordeelig tevens, dat

men

is

het

rietsap, volgens

welke methode dan ook, tot Tjing verkoke.
De proeven hiertoe vereischt, had ik gaarne gedurende
een langer tijdsverloop voortgezet.
Op den vijfden Junij
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bij
het intreden van den suikeroogst, te Socrabaija ven
aanvang nemende, zoo werd ik tot mijn groot leedwezen
ten gevolge der ziekte van wijlen Dr, Fromberg, reeds kort
hierna naar Buitenzorg teruggeroepen, zoodat ik op het
laatst derzelfde maand, de zoo welwillend aan mij betoonde gastvrijheid en medewerking van zoovelen, Avelke in

eertsgenoemde uitstekende residentie, belang in mijn'

ar-

beid stelden, niet verder genieten mogt.
In de fabriek Krian, destijds onder het beheer van den

waren eenige metalen chaudieres aanwelke door middel van stoomhitte
SOOO n. k. sap, te gelijk konden worden verkookt. De
verkoking liet hierbij niets te wenschen overig; zij had
snel plaats en was met spoed volbragt; verschil in snelheid van koken met die van het sap op open vuur verhit, was indedaad niet waartenemen.
Wanneer dus door
deze wijze van sapverdamping voordeel was te behalen
daarin bestaande, dat minder kristalliseerbare suiker (rietsuiker) in onkristalliseerbare suiker (siroop) werd omgezet, dan het geval Avas met het sap op open vuur verkookt wordende, dan ware eene meer algemeene toepassing wensclielijk te achten. De zaak diende evenwel naauwkeurig beslist te worden aangezien door de praktijk nog
op geen voordeel was gewezen behalve de groote uitgaven
toch voor den aankoop der genoemde chaudieres benooheer

van Delden

wezig

,

in

,

van

ieder

,

,

;

digd

,

vereischten zy cene dusdanig groote hoeveelheid ver-

om tot den vereischten graad van warmte
stoom
worden gebragt, dat de geldelijke uitgaven hieraan verknocht, veel grooter waren, dan diegene welke voor het
onderhoud der gebruikelijke vuurhaarden en suikerpannen
werden gevorderd.
Ten mijnen genoegen nu, verdampte de heer Van Delden, te gelijkertijd zijn gedefeceerd sap volgens beide methoden, op open vuur en door middel van stoomhitte dus
liitten

,

te

terwijl
A'aii

ik

veider

Lawick,

door de bereid wil bgheid van den heer

ciMCiuiiir dei- siiikci-rabrick I'alonj'-lx'iido

,

zeer

lOS
nabij

van

die

Krian

mede op open vuur

hem

Na mijne

om

der volkomcnheids-

deze proeven verder voortgezet;

geheel afgezonderd

terugkomst
w^ille,

gelegen, nog over Tjing door

bereid, konde beschikken.

Buitenzorg, heb ik

te

van de mijne,

Gorkom,

vv-^erden

adsistent

bij

ook genomen door den heer van
het landbouw-schéikundig laboratozij

rium aldaar, zoodat ik met eenige zekerheid meen te mogen vaststellen dat de naauwkeurigheid der proeven niets
te wenschen overgelaten heeft,
liet onderzoek bepaalde
,

zich,

om

,

de verschillende hoeveelheden siroop (onkiistalbij beide wijzen van sapverdampin," ver-

liseerbare suiker),

kregen,

te

gebragt,

noegzaam

De methode hiervoor in toepassing
met het proefvocht van Barreswill, ge-

bepalen.

was

die

in de wetenschappelijke wereld

ger door mij reeds nader besproken
het

(zie

bekend, en vroemijn stuk Over

voorkomen van siroopsuiker in rietsap).
de onderstaande tabel worden de verkregen

In

resulta-

ten duidelijk aangetoond.

Tjing op open vuur bereid.

Socriibaija

Tjiiig door

stoornhitte bereid.

JOG

proeven genomen zijn op verschillende da1, Dat deze
gen en dus met sap, dat eene verschillende densiteit en
een veranderlijk gehalte aan glukose of siroop bezat (zie
hierover mede mijn bovenaangehaald stuk).
2. dat het rietsap te Buitenzorg gebruikt, van eene min-

dan dat in de residentie Soevan
Buitenzorg van 6 tot 8V2 oB.) en dus

der goede hoedanigheid was
rabaja verkregen werd

(te

,

Socrabaja was het rietsap

8 tot 10 oB. en te
langer aan den invloed der kookhitte moest blootgesteld
worden dan het laatstgenoemde, om tot eene gelijke den-

als dit te worden verdampt, en hierbij tevens een
wel afwisselend maar toch altijd, een grooter gehalte aan
siteit

siroop bevatte (soms tot

Het

zijn

4%

toe).

deze invloeden welke veroorzaakt hebben, dat

in de densiteit der Tjing, niet altijd volkoovereenstemde met het verschil in haar gehalte aan
en tevens dat het gevonden siroopgehalte te Buisiroop
tenzorg steeds grooter was dan dat van de Tjing te Soe-

het verschil

men

,

,

,

rabaja

Beaumé

den

De kleur der Tjing was

bereid.

dezelfde

verschil in het

pen
lijk

,

zoodat

er

geen

gelijke gra-

bij

noemenswaardig

vormen van Caramel scheen

plaats te grij-

een verschil dat zoo het bestond, trouwens moeijemet cenige zekerheid zoude aantewijzen zijn.

,

Alhoewel nu niet in de gelegenheid geweest zijnde,

om

aan het onderhavige onderde Tjing graad voor graad
zoek te onderwerpen, zoo stel ik toch gerustelijk uit de
,

verkregene resultaten, de volgende regelen vast.
1, Dat er in de vorming van siroop en caramel in
sap op open
toclreding

der

riet-

vuur of door middel van stoomhitte, onder
dampkring slucht

(vapeur a air

libre)

ver-

dampt, hoegenaamd geen verschil bestaat, en de eerste
wijze dus is aan te bevelen omdat zij min kostbaar is en
op zijn minst genomen, even snelle uitkomsten geeft.
2. Dat nadat het sap eene densiteit van 22 o/B. bereikt heeft, de siroopvorming bij beide methodes snel toe,

neemt.
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5.

te

Dat het dus

achten

is,

dat

als eeiie

men van

zaak van

liet

het rietsap

grootste

belang

nimmer Tjing

be-

dan 20 a 22 o/B.
4. Dat deze Tjing daarna bij eene lagere temperatuur
en onder afsluiting der dampkringslucht tot kristallisering
toe, dient te Moorden uitgedampt, een doel dat op de meest
uitstekende wijze wordt bereikt, door de vacuüm pannen
(luchtledige pannen) volgens het stelsel van Howard inreide, welke zvv^aarder

is

gerigt of gewijzigd.

Wij

willen

thans

overgaan

om

kortelij k

de gewigtige

toepassing dezer stellingen voor de suikerfabrikaadje,

ke aan

eiken deskundige

eens

overzien.

te

in

het

oog moet

vallen

wel,

nog

Niemand kan meer dan ik overtuigd zijn, van de doelom daar waar het maar eenigzins kan wor-

treffendheid

den toegepast, de verdamping van
fen omgezet wordende

andere
welke het

ligtelijk in

plantensappen

,

tot

sap behoort, door middel van stoomhitte

stofriet-

doen plaats
hebben. Zoo hechten wij b. v. veel aan hare aanwending
bij de defekatie (zuivering) van dat sap (op welke ik binnen kort de aandacht nader hoop te vestigen) evenzoo
om dat sap wanneer het eene zekere densiteit bereikt heeft,/
mede door stoomhitte en onder afsluiting der dampkringslucht tot kristalvorming te brengen en dat zelfs zoodanig,
dat wij het niet noodig achten, hierop nog nader aantedringen. Zoolang men echter nog niet tot de rigtige uitte

,

,

voering

zal

gekomen

zijn,

om

het

gedefeceerde

rietsap

even zoo te verdampen, als later in de pannen van Howard
met de Tjing plaats heeft, zoo lang zeg ik, deze tij pe van
suikerbereiding nog niet zal bereikt zijn, boude ik de kostbare chaudières voor overbodig en geef ik de voorkeur aan

eene verdamping van het rietsap op open vuren in de open
lucht, tot eene densiteit van 20 a 22 o-Beaumé.

Waardoor

ook onderscheiden zich deze twee methodes? de temperatuur aan het sap medegedeeld hetzij door middel der hitte
van den stoom of van een open vuur is dezelfde en moet
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ook zijn, dewijl de fabriekarbeid in p. m. vier maanden moet afgeloopen wezen en snelheid van sapverdamping dus eene eerste voorwaarde is; de toetreding der
dampkringslucht heeft in beide gevallen gelijkelijk plaats;
ilat

de geUjkmatigheid der hitte echter, valt natuurlijk ten voordeele uit van die welke door stoom aangebragt wordt, terwijl dit tevens

gepaard gaat met eene mindere kans van

suiker, twee groote voordeelen, maar
welke evenwel eerst later, als het rietsap een' zekeren
graad van densiteit en dus de lijvigheid van siroop bereikt

caramellisatie der

hunnen voornaamsten invloed zullen doen gelden
omdat dun vloeiljare plantensappen, natuurlijk niet zoo
ligt aanbranden als dik vloeibare (siroop) en 2o. omdat
heeft,
l».

de verhooging der temperatuur,

bij

welke de rietsuiker

kan omgezet worden in een onmiddellijk verband staat
met de densiteit der vochten, waarin deze opgelost is.
Hieruit nu trekken wij dus weder het volgende resultaat,
» Dat er in het algemeen en tot een' zekeren graad, bij
» de verdamping van dun vloeibare plantensappen
welke
» snel
en dus steeds kokende verdampt moeten worden
«weinig waarde kan worden toegekend aan stoomhitte,
" als deze niet
tevens gepaard gaat met de afsluiting der
"dampkringslucht, eene aanhoudende afkoeling en uitpomw ping der zich in den uitdampings-toestel ontwikkelde wa» tcrdampen
de vorming van een
en als gevolg hiervan
«minder hoog kookpunt, door eene mindere dampdruk,

,

,

»

king veroorzaakt wordende.

'

De kennis aan de toename der siroopvorming bij eene
achten wij mede van
stijgende densiteit van het rietsap
het grootste belang voor de suikerfabrijkaadje. Dampt men
,

tocli

v. dan bevat
10% siroop en

het rietsap uit tot 50 oB. b.

ronde getallen gesproken 9

a.

dit sap, in
tot

22 oB.

verdampt wordende, slechts 4 a 5%, in het eerste geval
een vcj-lies dus van eene enorme hoeveelheid kristalliseerDit nu is te voorkomen, wanbare suiker (rietsuiker).
neer de kapaciteit der vacutuu pannen shx-hls in evenre-
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dijjlieid

deze

slaat, tot het grooter

luclitledige

toestellen te

volumen Tjing, dat men in
verdampen zal hebben, nu

deze er met eene mindere densiteit (een grooter watergedus) in afgekookt moet worden, dan wanneer de

halte

Tjing buiten dien toestel, reeds tot 28

—

30 a 52 «B. afDat de onkosten besteed aan het vergrooten
of zelfs het vermeerderen van liet aantal vacuumpannen
met wat hiermede in verband staal (meerder stoomvermospoegen) door eene grootere en betere suikerproduktie
dig vergoed en daarna groote winsten afwerpen zullen
gekookt

is.

,

,

kan thans aan geen' redelijken twijfel meer onderhevig zijn.
Bezwaren van wezenlijken aard, kunnen moeijelijk hierbij

verwacht worden.

Wanneer

toch de suikerkoker zich

eenmaal overtuigd heeft, van het kleine verschil
dat er bestaat, tusschen de densiteit van warmen en die
van kouden Tjing van 20 22 oB., dan zal zijn' areometer hem steeds aanwijzen
tot hoever hij met het koken
van het rietsap voortgaan kan. Is men soms bevreesd voor
het breken zijner areometers, men vindt tegenwoordig
zeer goede welke van metaal gemaakt zijn Avaardoor dus
slechts

—

,

,

ook deze zwarigheid kan opgeheven worden.
Ten slotte neem ik de vrijheid bovenstaande regelen
aan de opmerkzaamheid van diegene, welker belangen bij,
de suikerproduktie betrokken zijn, ten zeerste aan te beveMogten er onder deze zich bevinden welke de gelen.
noemde stellingen reeds in toepassing hebben gebragt,dan
nog zal het hun eene aangename zelfvoldoening schenken
ze door mijne uitkomsten te zien verklaard en bevestigd.
,

^

OVER
DE DEFEKATIE \A^ HET SUIKERRIETSAP.

al het

Bij

en

ling

de

verschil in gevoelen, dat over de zamenstelmeest rigtige en voordeelige verwerking van

het suikerrietsap ook

moge

bestaan, zoo

is

men

het toch

hierover eens geworden.
1.

dat het rietsap

der

te

een vocht

dat snel, en ten kos-

is,

suiker,

bevatte

in

zamenstelling veran-

en

dert,
2.

haar

in

dat het eenige zelfstandigheden bevat

,

welke ondanks

eene snelle verwerking, steeds voortgaan rietsuiker

te ont-

leden en deze dus zoo spoedig en zoo volkomen mogelijk
uit hetzelve

moeten worden verwijderd.

Dit doel nu, wordt tot heden toe ten minste, het beste
bereikt door

de

zuivering van het rietsap in de bekende

defekatie-pannen,

toestellen

te veel

gebruik en elders beschreven en

noodig

zijn

ook op Java reeds in

afgebeeld, dan dat het

zoude, over deze in eene nadere beschrijving

Onze beschouwingen zullen dan ook slechts
strekken, om eenige opmerkingen mede te deelen, aangaande
treden.

te

het

nut dat volgens mijn oordeel, in deze bewerking ge-

legen

ligt.

In het

dat

algemeen genomen nu komt deze hierop neder,

het rietsap onmiddellijk na hare uitpersing, door ver-

warming en toevoeging van kalk, van
bij

die deelen

welke

eene verdere verwerking, de kristalliseerbare suiker in

onkristalliseerbare (siroop)

kunnen omzetten, grootendeels

bevrijd wordt.

Hel

kan

hierbij

niet

overbodig wezen den lezer op

te
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merken, dat indien hij door eene opgave der zamcnstelvan het rietsap, hieiop neerkomende, dat dit eene
nagenoeg zuivere oplossing is van rietsuiker in water, in
het denkbeeld mogt verkeeren, dat eene zuivering van
ling

het

sap

vóór dat het

tot

Tj ing verkookt w^ordt, dus ook

minder noodig zoude wezen

de ware beteekenis van eene

,

hem zoude zijn opgevat.
De hoofdbestanddeelen van het rietsap zijn ongetwijfeld
water en rietsuiker, maar toch bevat het mede eenige andere stoffen, welke tijdens het verdampen, steeds meeren
dergelijke opgave, onjuist door

meer gekoncentreerd wordende, reeds daarom hunne storende invloeden op de zamenstelling der rietsuiker kunnen
uitoefenen, al ware het dan ook, dat zij dit als zoodanig
in het oorspronkelijke met veel water bedeelde rietsap,
niet

zouden vermogen.

De zaak

is

men, want
behoeft

dit

men

de suiker,

deze;
is

men

reeds

behoeft de suiker niet te vorin

maar wel
van deze gevormden meest zuiveren

het riet geschied,

groote zorg te besteden

om

de grootste hoeveelheid in

toestand, uit het rietsap af te zonderen.

Het defeceren of zuiveren van het rietsap nu bestaat
het goed geschiedt hierin, dat men het sap onmiddelijk na zijne persing en filtrering (dat meest door metalen
zeeften en onvolkomen plaats heeft) in de koperen defekatiepannen laat vloeijen; deze laatste nadat zij ongeveer
voor een vierde gevuld zijn, verhitte door middel van
stoom en vervolgens eene zekere hoeveelheid kalkmelk
toevoege (waarop ik later bij eene andere gelegenheid
hoop terug te komen), en nu de temperatuur van het sap
waarmede de pan gevuld is verhooge tot ongeveer 99° C,
altijd ten minste een paar graden onder het kookpunt,
dat immer iets hooger gelegen is dan dat van zuiver water, doch steeds afwisselt in evenredigheid van het suikergehalte. Dit laatste is eene zaak van belang voor het behoorlijk
slagen dezer bewerking; de verhitting toch geschiedt hier
door stoom omdat deze eene hoogst gelijkmatige verwarals

,
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ming

en

voortbren{Tt

van

of toelaten

men door

het eenvovidig afsluiten

het altijd en onmiddellijk in zijne

de temperatuur

heeft,

inagt

deze,

te

verlagen of

te

verhoogen.

Door deze hoogst gelijkmatig toenemende verwarming nu,
scheiden

de eene goede suikerafscheiding schadelijke

zich

vormen aan de oppervlakte der

af en

stoffen

vloeistof,

welke na het eindigen der
bewerking en het aftappen van het sap naar de batterijen,
op den bodem der pan blijft hggen en vervolgens kan
Als echter het sap reeds in de deafgezonderd worden.
fekatie-pan tot kooken gebragt wordt, dan worden deze
opgehevene en als aan elkander verbondene deelen door
de gansche ruimte welke het sap inneemt verspreid, kuneene

dikke

korst

(chapeau),

,

nen alsdan zonder eene lastige fdtrering te vermijden, niet
meer zoo volkomen worden verwijderd en is dus het doel
,

waarvoor

men

deze bewerking instelde, grootendeels mis-

lukt.

Wat

nu gebeurt, komt hoofdzakelijk op het

hierbij

gende neder.
door de aan het sap medegedeelde warmte
1

,

vol-

worden

de meeste

proteine-houdende

welke

de verwerking van het sap nadeelig op de za-

bij

stoffen (veelal planteneiwit)

suiker zouden inwerken gestold en dus
gemaakt, juist zooals dat geschiedt bij het
zoogenaamde koken van eijeren. De verhitting tot p. m.

menstelling

der

onoplosbaar
99° G.

noodig,

is

dunden toestand
is,

niet

dit

is

bij

,

omdat het planteneiwit

60 a 70^ C. reeds volkomen afgezonderd wordt;

zóó waar, dat zelfs

rietsap,

in hoogst ver-

in eene vloeistof opgelost zooals rietsap

nog

altijd

bij

het later verkooken van het

een Aveinig eiwit wordt afgescheiden.

2. Worden tijdens het in I aangeduide stollen (stremmen,
zamentrekkcn) van het planteneiwit, eenige onzuiverheden
welke altijd in het rietsap mechanisch vermengd, (niet

o])gelost dus)

tenvezels,

noemde

was

voorhanden
,

zijn, zooals kleine deeltjes plan-

Ijladgroen enz.

,

steeds de oppervlakte van

van welke de twee
licl

suikerriet

laatstge-

bedekken en
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voor

een

deel

het persen in het rietsap overgaan als

bij

omhuld en mede naar boven gevoerd juist zooals dat geschiedt bij het klaren (helder maken) van vruchtsappen
met eiwit.
,

5.

Mdjls

wordt, voorondersteld dat het rietsap, zooals dat dikop het laatst van den oogst plaats heeft, reeds in

gistenden toestand verkeert, door de aanbrenging der hitte,

deze

onmiddelijk in zijne verdere uitwerking ver-

gisting

stoord.
4.

Worden door de

tenzuren

,

mogten

wezig

zuur

vrije

toevoeging van den kalk de planwelke in het sap soms in vrijen toestand aanzijn

(dit

laatste

meestal koolzuur)

is

zelden

is

het geval, het

veronzijdigd

en aan den

kalk gebonden en dus de zure reaktie van het sap tegen

gegaan

de plantenzuren aan potasch of soda in oplosbaren

;

toestand verbonden vrijgemaakt

en in onoplosbare

kalk-

zouten veranderd.

met den kalk en de proteïne houdende zelfwelker waren aard
echter nog niet met volkomene zekerheid is bepaald.
6. Eindelijk, ontstaat er steeds ontwikkeling van ammonia, en dat somtijds zoo duidelijk, dat men deze zeer
goed door den reuk kan waarnemen (hoogst waarschijn5.

Grijpt er

standigheden eene verbinding plaats

,

lijk door de werking van den kalk en de hierdoor
gemaakte alkaliën op de verhit wordende eiwitachtige

vrij-

stof-

fen veroorzaakt).

Dit

nu

is

in de

het chemismus

bij

hoofdzaak de

rol

welke de Avarmte en

de defekatie van het rietsap spelen

;

wij

geven deze verklaring echter met de vaste overtuiging, dat
de juiste werking van beide agentia, nog niet naar be-

hooren

is

toegelicht

drage zooals deze

is,

maar meenen

in eene populaire

bij-

mogen

uit-

hierover niet verder te

weiden; het belang der defekatie van het rietsap zal, wij

houden en ons van overtuigd, doorliet bovenstaande reeds
voldoende geschetst wezen.

Ondertusschen zoude
DL. XXI

men aangaande

dit defekatie stel*
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kunnen aanvoeren, dat wanneer het rietsap op open
vuur voor het eerst verwarmd wordt, men toch zooals
trouwens overbekend is in staat wordt gesteld een groot
gedeelte der afgezette stoffen welke ook bij de defecatie
verwijderd worden (schuim), mede wegtenemen. Ik stem
dit volkomen toe, doch moet met het oog op de noodzakelijkheid van te weten hoeveel sap per oogst in eene fabriek verwerkt wordt, opmerken.
stel

,

dat het sap

1.

vloeit

,

voor dat het in

alsdan,

de batterijen

bakken van bekenden inhoud wordt opgevan-

in

gen en er dus eenigen

verloopt, voordat deze

tijd

en geledigd worden

gevuld

welke het sap ondanks eene
toevoeging van kalk, gelegenheid heeft om voor een deel
zijn

te

,

in

worden omgezet ten koste der in hetzelve bevatte rietiets waarvan bij het defeceren geen sprake kan

suiker,
zijn.
2.

dat door het snel aan

het

koken geraken van het

sap dat onmiddellijk op open vuur verhit wordt, de
ge verwijdering der afgezonderde deelen,

komen kan
het geval

plaats

is,

grijpen als dit in

rigti-

nimmer zoo

vol-

de defekatie-pannen

dewijl deze (het vuil) zich aanstonds in

het

kokende sap verdeelen en alsdan hunne der suiker om-

kunnen

zettende invloeden, ongestoord

De defekatie-pannen welke
brieken

heb waargenomen

ik

(het

uitoefenen.

op de verschillende
grootste

aantal

was

fa-

tien

op eene fabriek) en welke van 1000 tot 2000 n. k. vocht
konden inhouden, voldeden volgens mijn oordeel alle uitstekend aan het doel waartoe zij aangewend werden. Uitgaande van de vaste stelling, dat hoe spoediger het sap
wordt verwerkt hoe beter dit is, zij het mij nog vergund
de volgende opmerkingen hieromtrent mede te deelen.
1.

dat aan

eene

inrigting

zooals

b.

v.

op de

fabriek

alwaar de goot (welke met koper bekleed
zijn) welke het sap van den molen naar de

Krian bestaat,
behoort

te

defekatie-pannen geleidt,
voortgezet, waardoor

men

over de geheele lengte dezer
steeds in de gelegenheid

is,

is

om

llo

door het openen eener kraan het sap direkt in deze uit
te storten
door mij de voorkeur gegeven wordt boven het
opvoeren (aspireren) van het sap uit eenen vergaderbak
,

,

,

welke hoe rein

men

ook tracht

deze

te

houden

,

steeds

aanleiding tot verzuring van het sap moet geven.
dat ik aanbevelen kan

2.

om

het

defekatie afzetsel

,

in

van het (nadat het uitgedropen is} in zakken met
de handen te kneeden, dit te doen plaats hebben door
middel eener pers, zooals dat op de fabriek Willem II
gebeurt, alwaar drie persen steeds voldoende waren (deze
fabriek verwerkt 800 bouws suikerriet) om den gang van
zaken volkomen te volgen waardoor veel minder sap verplaats

,

loren gaat, dan volgens de eerste wijze.

nu

Rietsap
in een

van 21

is (1000 n. k. zijn dit
minuten) heeft eene hel-

— 24

soms een weinig naar het bruine overhellende
(met
altijd eene mindere densiteit dan het

der gele
kleur;

dat goed gedefeceerd

tijdsverloop

bevat

eenen naauwkeurigen areometer goed afgelezene) oorspronkelijke sap bezat (met denke hierbij aan de nu afgeschei-

den zijnde deelen

welke de densiteit van het rietsap als
waartegen wel is waar

,

daarin opgelost zijnde verhoogden

,

verwarming tijdens de
verdampt doch niet genoeg

overstaat, dat er ook gedurende de

defekatie

om

een weinig water

,

veel

invloed

Ook na geruimen

is

,

op de densiteit
tijd

in rust

kunnen

te

geweest

uitoefenen).

te zijn,

geeft

het

geen bezinksel; het reageert veelal maar niet altijd zwak
alkalisch (hierop kom ik later bij eene andere gelegenheid
terug) en bevat al naar den aard van het gebruikte riet

van 2,688%
zooals

mij

— 5,289%
dat

een

aan onkristalliseerbare suiker (siroop)
van proeven
genomen met het

tal

proefvocht van Barreswill
Bij

het

,

,

steeds bevestigd hebben.

nemen dezer proeven

,

vond

ik het niet

lang ontbloot, eens de hoeveelheid der

bij

van be-

de thans

be-

sprokene defekatie afgezonderd wordende deelen (het vuil)
te bepalen en verkreeg bij drie wegingen de volgende resultaten. 1000 n. k. sap verloren hiervan bij de defekatie,
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eerste
proef 221/3 A. P^)^^^^-^^
^Villem
tweede proef 15
»
»
\

derde proef
(het

werd

te zijn)

,

dat

is

IS^/g

»

gewogen na

eerst

»

»

II.

Krian.

sterke zonneliitte gedroogd

bij

dus voor eene fabriek welke

lioen n. k. sap per oogst verwerkt

(er

meer verwerken) ongeveer 200,000 A.

b. v. tien mil-

zijn er
P.,

welke veel

eener stof welke

een uitmuntend brandmateriaal dienen kan doch ook
nog voor iets anders zoude zijn aante wenden, zooals uit
het volgende blijken moge.
Na mijne terugkomst te Buitenzorg, onderwierp ik een
gedeelte van het bovenbedoelde defekatie-afzetel aan een

als

,

onderzoek, omdat het mij voorkwam, deze
uitmuntend bemesting-middel zoude kunnen opleveren; dit te doen lag natuurlijk geheel in den aard
mijner betrekking en maakte daarenboven een deel uit
van die onderzoekingen welke den agrikultuur chemist
door de regering dringend aanbevolen waren » het opsporen namelijk van geschikte meststoffen, vooral van diegene
welke, voor het tegenwoordige nog onbenut hier te landë^
scheikundig

stof een

,

,

verloren gaan."

Nu had genoemde

stof tijdens

haar vervoer en bewaring we-

der water aangetrokken, zoodat 100 deelen bestonden uit:

Water
Organische veel stikstofhoudende deelen,

18,855
.

59,080

Was

4,700

Chloorammonium

0,037

Phosphorzure zouten

8,259

Gips

0,590

Kalk
Magnesia

0,507

Potasch

0,855

Keukenzout
Zand

2,805

4,124

0,590

100,000
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Deze analyse welke natuurlijk voor verschillende
katie

afzetsels

en dus slechts

merken

is

eene der Avaarheid benaderende aan

als

daarom dewijl het

(ook nog

lyse geleden a 2,737%,

bij

mentlijke stoffen verdeeld

kennen dat deze
der weggeworpen
,

defe-

uitkomsten zal geven

ook verschillende

,

de berekening over de
is)

geeft echter

,

worden, daar

zij

als

geza-

genoegzaam

niet verdienden verbrand en
te

te

verlies bij deze ana-

te

min-

veel

eene beste mest-

stofvooral op schrale suikerrietgronden, uitstekende diensten

zoude kunnen bewijzen.

Wij

zijn zelfs

zoo

vrij

deze

re-

noemen, omdat er geene betere
meststof voor een gewas bestaan kan dan die deelen welke
van dat gewas zelve als afval verkregen worden en dus
men geeft
in een woord
in diens zamenstelling optreden
in dit geval aan het gewas datgene, wat het duidelijk uit-

denering eene logische

te

,

,

gesproken heeft
b.

als

V.

te

,

behoeven, zoowat in denzelfden geest
in verband moet staan met ons

ons voedsel

maaksel enz.

evenwel niet over

Ik zal hier verder

uit-

weiden, omdat bemesting eene zaak geldt, welke in dit
stuk niet te huis behoort; Avij vergenoegen ons dus met
de opmerking, dat eenmaal aan deze thans weggeworpen
wordende stoffen eene waarde zal worden toegekend welke
men thans verre verwijderd is er aan te willen schenken.
Ik hoop eindelijk in deze regelen de aandacht van belanghebbenden op het nut van eene goede defekatie van
het is eene zaak welke
het rietsap te hebben gevestigd
,

,

,

;

volgens mijne stellige overtuiging die aandacht overwaardig

is

,

eene zaak

ten

slotte

alhoewel dan ook overdreven
als

hun

devies

fecation."

welke kan verklaren hoe
door de uitvinders eenmaal
,

,

werd aangenomen

»

point de profit sans de-

OVER
DE HOEVEELHEID RIETSAP WELKE OP JAVA,
uil

Het

is

suikerriet verkregen ivordt.

het

reeds geruimen

tijd

geleden, dat

men

zich

op

Java bezig gehouden heeft met de bepahng der gewigtige
vraag, hoeveel sap in den regel

kregen" en zeer zeker

is

er

uit

suikerriet wordt ver-

thans

geen suikerfabrijkant

meer, die niet hiervan overtuigd is, dat een' goed opgerigten persmolen met beste ijzeren cilinders voorzien en
een doelmatig gebruik van dezen de eerste voorwaarden
,

zijn,

eener ruime suikerproduktie.

Het lag dan ook oorspronkelijk niet in mijn plan,
nu hierop de aandacht, in een afzonderlijk stuk

reeds

thans

werk,
Hering
snede
V

»

te vestigen,

toen ik

in

het kortelings

om
al-

uitgekomen

Over de suikerkultuur enz. van den heer G. J.
te Suriname (2e deel pag. 195), de volgende zinlas.

Dr. Evans heeft

verkregen en

als

70,2% rietsap op het eiland

men

Madera

er eene behoorlijke proef van wilde

«nemen, zou men kunnen bewijzen, dat het in Suriname
» zelden meer dan 45% bedraagt.
Men heeft geen opzettel ijk onderzoek in het werk gesteld omtrent hetgeen verDe negers,
))lorengaat, of wat men zou kunnen winnen.
» die bij
den molen werken, zijn te zorgeloos om hunne
>)

»
w
»

te vestigen en vele planters zijn daareven onverschillig. Naar het mij voorkomt,
zoude men van ons riet minstens 55% moeten bekomen."

aandacht daarop

omtrent
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Ik vond mij na Je lezing dezer regelen genoopt, om de
mededeeling van den uitslag van soortgelijk door mij ge-

nomen proeven,

te moeten verhaasten,
algemeen den ongunstigen indruk welke
de openbaarmaking dezer in West-Indie bestaande feiten,
op deskundigen maken moet en waarbij men al ligt genegen is, om zoowel de Nederlandsche West- als Oost-In1

.

Om

in het

,

dische bezittingen, volgens denzelfden

deelen

wat deze

,

laatste betreft

,

te

maatstaf

beoor-

te

voorkomen of

uittewis-

schen, en

om

2

diegenen welke zich met de bereiding van Suite dien aanzien, eenige

ker uit suikerriet bezig houden,
inlichtingen te verschaffen.

Het West-Indisch resultaat van rietuitpersing toch noezooals het ons door den heer Hering
wij wanhopend
geschetst is (45% sap) en datgene wat door hem als een

men

,

bereikbaar resultaat aangegeven wordt,
dit

geene drukfout

dat

is),

oogenblikkelijk

uit

iets

de

öo% sap

minder wanhopend,

(indien

gelijk wij

hieronder volgende proeven,

aan de fabrieken op Java met suikerriet genomen

,

bewij-

zen zullen.

Het
king

zij

bij

mij echter vooraf vergund
te

voegen

,

hier

nog de opmer-

dat ik niet voldoende kan beoordeelen

of het suikerriet in de West-tndiën aangekweekt

even sapop Java verbouwde, doch daar ik geene
redenen heb om het tegendeel te vermoeden zoo heb ik
ook geene reden om in de uitspraak zooeven gedaan de
,

rijk is als het

,

,

minste wijziging

te

brengen.

In alle gevallen

kan de open-

baarmaking van resultaten gelijk de volgende welke zoo
veel volkomener zijn dan in het aangevene werk opgegeven worden, niet anders als ten goede leiden; het geschiedt
,

trouwens volstrekt niet uit zucht om hier een zekeren toon
van meerderheid aan te slaan maar uitsluitend om op grond
van den ouden vaderlandschen stelregel", dat leeringen
wekken, maar voorbeelden trekken," deze laatste onzen lezers

aan

te

bieden.
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Tabel, aanfooncnde de hoeveelheid sap,
herriet verkregen.

fahriekmalifi uil

sui-
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Men

dient hiertoe

dus een' anderen weg, welke benade-

rende uitkomsten geven kan

Men

bepale vooraf de

,

inteslaan.

densiteit

van het rietsap

Beaumé dusdanig,

men

hier

,

nu
met dat glazen instrumentje even in het
pas uit den molen komende en nog sterk schuimende met
veel lucht bedeelde vocht te steken en met alles overtreffende snelheid het aantal graden af te lezen want dan kan
men het gerust nalaten. Men vange het sap op en vuile
er een cilindrisch niet te naauw glazen vat mede en late
dit zoolang in rust, totdat er geene beweging meer in het
sap te bespeuren is, met andere woorden er zich geene
bellen van schuim en lucht meer ontwikkelen, (iets dat
vervolgens
binnen vijf minuten afgeloopen kan wezen)
vuile men het vat voorzigtig nog zoo lang met sap aan,
totdat het naarboven gedreven schuim is weggevloeid en
plaatse nu den areometer in hetzelve, zorgende hij behoorMen leze nu het aanlijk in het midden blijve zweven.
uitgedrukt in graden

dat

zich

niet vergenoege,

,

,

;

tal

graden af, doch

een weinig
ligt een'

zij

indachtig hieraan, dat

anders vergist

bestede,

tijd

Het

halven graad.

is

hierbij

men
niet

men

hiertoe

zich al zeer

overbodig op

merken dat er een aantal slechte areometers verkocht
worden en ook in gebruik zijn en heb ik er wel ontmoet,
welke op geen twee graden na naauwkeurig waren het
te

;

onnoodig te zeggen dat dergelijke areometers geheel
zonder waarde zijn. Het beste instrument, dat ik dienaangaande ken is een zoodanig waardoor niet alleen het
aantal graden Beaumé, maar ook het specifiek gewigt der

is

,

,

,

,

vloeistof en de temperatuur dezer, door een en denzelfden

vochtweger aangegeven Avordt en voor zeer minime prijzen
te verkrijgen is zoowel voor vloeistoffen welke

tegenwoordig

,

voor diegene welke ligter dan waDoor eene eenvoudige herleiding voor welke de

zwaarder dan water
ter zijn.

noodige

tafels

als

bestaan,

is

men

absolute waarde van het rietsap

genoegzame

hierbij

dat

juistheid te l>eoordeelcn.

steeds

men

in

staat

verwerkt,

de

met
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gebrek aan dusdanig een vochtweger,

Bij

dige

men

getal twee

waarna
met de hoeveelheid suiker be-

en trekke vervolgens van het produkt twee

men

vermenigvul-

met het

het afgelezene aantal graden

tamelijk naauwkeurig

af,

kend zal zijn, welke in het rietsap aanwezig is (b. v. sap
van lOo B. X 2
18% suiker). Men zal uit het aantal

— 2=

graden dat het sap in de tabel voorgesteld zijnde bezat,
duidelijk opmerken, dat dit bij alle onze proeven, volgens
den bovenaangegeven maatstaf berekend en behalve dat
van het omgevallen riet, ruim 18% suiker bevatte, en
dus van suikerriet afkomstig was, dat voortreffelijk mogt

genoemd worden,
residentie

suikerriet zooals

Soerabaja,

waar

alle

men

deze

het dikwijls inde

proeven

genomen

werden, aantreft.
Uit de bovenstaande tabel

aangenomen dat

,

op de

er

fabrieken steeds wordt gewerkt in dezelfde verhouding als
tijdens ik mijne

proeven deed en

1.

Dat men

bij

men

deze tevens als een

zoude mogen aannemen blijkt,
het persen van het suikerriet, gemiddeld

grondslag voor geheel Java

,

,

aan sap verkrijgt ruim 70% (TOYis)2. Dat men dus, de absolute hoeveelheid sap in het
riet aanwezig
90% stellende men daar waar men b. v.
over 100 deelen sap te beschikken heeft er niet meer dan 78
verkrijgt, zoodat er p. m. Yj sap in het riet terug blijft.
3. Dat de tijd welke men besteedt om het riet te vermalen, regtstreeks in verband staat met de hoeveelheid
sap welke hieruit verkregen w^ordt.
4. Dat al het riet (uitgenomen het omgevallene) een sap
bevatte, waarin minstens 18% suiker voorhanden was.
5. Dat de persing van het riet in Oost-Indië, op veel
volkomener schaal plaats grijpt, dan in de West-Indische

=

,

,

bezittingen het geval

is.

menigeen aanlokkelijk wezen,
eens te gaan
op grond van bovengemelde proeven
berekenen, hoeveel suiker er bij de fabrijkaadje van deze
Het

zoude

thans

voor

om

op

,

Java, per jaar

zooal

verloren

gaat.

Wanneer men
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toch

aan sap dat

1/5

meer inhoudt

in de

18% suiker en enkele malen zelfs
ampas teruglaat, dan zoude het opzw^arigheden in

pervlakkig bezien niet veel

mede

om

hebben,

Y5 verlies aan suiker als grondslag dezer berekening
aan te nemen. Ik voor mij zal dit evenwel niet doen
,

overtuigd als
alle
1.

ik

ben, dat eene dergelijke berekening in

opzigten, onnaauw^keurig zoude

Omdat

juist is

aan

zijn.

mij het onderzoek geleerd
te

nemen, dat

al

heeft, dat het on-

de suiker in suikerriet aan-

wezig, steeds voor kristallisatie vatbaar

is;

suikerriet be-

vat wel degelijk onkristalliseerbare suiker; de hoeveelheid

echter zal steeds verschillend

wezen en dat wel door den

invloed van omstandigheden, welke ons nog ten eenenmale

onbekend zijn.
2. omdat het oogstjaar van 1837, gedurende welke deze
proeven genomen werden, wat de suiker in het rietsap
voorhanden betreft, zoo ongemeen gunstig was, dat de
aangetoonde resultaten, niet als eene algemeene basis der
berekening van voortdurend suikerverlies, geschikt kunnen
zijn.

3.

Dewijl daarenboven

even

aan suiker

op Java het suiker-

niet overal

zooals mij dat

(later te puonderzoekingen geleerd hebben; 18 en
is
20% suiker in suikerriet aanwezig
volstrekt geen
regel, 16% komt veel meer voor maar ook 14
12 ja tot

riet

bliceren)

rijk

is,

talrijke

,

—

10%

toe.

Vooraleer dus hieromtrent berekeningen kunnen gemaakt

worden

welke den

toets der waarheid kunnen doorstaan
van verschillende onderzoekingen in het
werk gesteld te worden, welke ons vooralsnog geheel ontbreken en kan men dus alle cijfers welke hieromtrent opgegeven zijn in den meest strikten zin des woords als
onjuist beschouwen.
Eene andere vraag welke zich aan de voorgaande sluit,
is deze » zoude het niet voordeelig zijn uwe ampas in plaats
» van deze als brandstof bij de
suikerbereiding te gebrui,

dienen een

tal

,

,
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ken onmiddelijk texlroogen, fijn te malen en droogte
houden (dit laatste is niet gemakkelijk)
om ze na den
» oogst of zelfs tijdens den oogst
nogmaals ter bereiding
«van suiker onder handen te nemen?"
»

,

»

,

,

deze zaak met eenige zebeantwoorden; iedereen die met de suikerfa-

Ik gevoel mij niet geroepen

kerheid

te

,

bekend is, zal mij moeten toestemmen, dat dit
ook moeijelijk moet vallen, aan ieder die zelf deze zaak
niet fabrijkmatig uitoefent.
Men moet hierbij wel in acht
nemen, dat in dit geval, alle denkbare brandstof in eene
fabrijk benoodigd, door hout of welligt door steenkolen,
zoude moeten vervangen Avorden.
Al kan ik nu hieromtrent geene persoonlijk genomene
en bepaald zekere proeven mededeelen, zoo mag ik toch
evenwel opmerken dat zoo vaak als de ampas (welke in
brijkaadje

de buitenlucht gedroogd wordt) door eene

regenbui

,

voor

eenige dagen als brandstof onbruikbaar geworden en

men

om

dus wel verpligt was

hiervoor hout te

gebruiken, mij

even zoo dikwijls door de direkteuren van groote suikeralwaar een groot deel der bewerking door

etablissementen

,

middel van stoomhitte plaats greep

verzekerd werd, dat

—

alsdan per dag voor eene Avaarde van f 400
600 aan
hout verstookten. Nemen wij nu eens het middengetal
zij

dit cijfer aan, dan zoude dit per maand / 13,000
bedragen en over een' geheelen suikeroogst (op vier maanden geschat) / 60,000 plus nog die brandstof, welke ver-

van

eischt

zoude worden

,

om

de gedroogde

ampas

te

\'er-

Averken.

Ofschoon ik nu aan deze geldelijke voorstelling, geene
waarde Avil hebben toegekend dan zij Averkelijk
bevat, zoo komt mij toch voor, dat zij vooral in verband
met den verbazenden houtaankap Avelke dan benoodigd
zoude zijn en als gevolg hiervan eene nog sneller "dan
grootere

thans

voorgaande ontwouding Avelke de allernoodlottigste

na zich slepen kan, dat zij zeg ik eenige stof
nadenken kan geven vooral aan diegenen welke ons

gevolgen
tot

,

steeds verwijtend toeroepen"

verbranden",

te

gij

gij

bereidt suiker door Suiker

met de gaven der Voorzienigheid

spot

en dergelijke grands mots meer.

Ware

ik zelf een

partikulier suikerfabrijkant,

geen kon-

binnen een zeker tijdsverloop
vermalen moet en waar dus snelheid van werken in een
onafscheidbaar verband staat met de hoegrootheid zijner
aanplant, dan zoude ik het persvermogen van mijn motraktant dus,

die zijn riet

75% sap verkreeg
wat zeer wel geschieden kan en alsdan onder den
tegenwoordigen stand van zaken de overgeblevene hoeveelheid ampas
gerustelijk zonder vrees voor belangrijke
len zoodanig trachten optevoeren, dat ik
iets

,

,

,

winstderving, als brandstof verbruiken.

Slaan wij thans na

al

hetgeen door mij

proefondervin-

op de zaak der suikerfabrijkaadje, dan blijkt het, dat wij eenige redenen van tevredenheid mogen hebben over de hoeveelheid sap, welke
door het tegenwoordig in werking zijnde persvermogen,
uit het suikerriet wordt verkregen of althans kan verkregen worden; dat wij dit wel is waar nog moeten trachdelijk

ten

aangetoond

op

te

voeren

,

is,

een blik

maar toch voor het tegenwoordige onze

grootste zorg en aandacht

moeten gaan schenken

verdere verwerking van dat sap

;

,

aan de

dat daar het wezenlijke

punt van grooten vooruitgang en voordeel te zoeken is
en wij houden er ons innig overtuigd van, ook te vinden
Terwijl dat in West-Indië de type van sap verzal zijn.
krijging

als

ö5% beschouwd wordt,

verkrijgen

wij

reeds

ruim 27% meer,
dan dit hun ideaal is. Het is ontegenzeggelijk een goed
resultaat, waarbij men het echter niet moet laten berusten; het goede hierin gelegen, kan nog beter worden, ook
nog daardoor dat wij steeds voortgaan met te beproeven,
om de resultaten der verdere sapverwei'king hiermede in
70,

dat

is

bij

ons

in de

werkelijkheid

,

overeenstemming

te

brengen.

IETS
OVER DE VERBASTERING EN DE VEREDELING
DER SUIKERRIET-VARIËTEITEN OP JAVA.

Het

is

woon en

bij

ellven

tak

veel mogelijk toelegge,
stof, nit

van menschelijk

teregt geprezen

welke

men

verschijnsel,

om

bij

een ge-

bedrijf,

men

dat

zich zoo-

de verwerking der ruwe

het een of ander ligchaam afscheiden

of bereiden wil, deze in haren meest volkomen en dus
het grootst voordeel aanbrengenden toestand, te verkrijgen.

Levert de streek waarin

men

ophoudt, deze grond-

zich

minder goed op dan elders, men bevlijtigt zich om
en dikwijls worden
die alsdan van daar overtebrengen
de hiertoe aangewende moeite en kosten, op veelvoudige
Niet altijd evenwel mag dit gelukken en
wijze beloond.
stoffen

,

somwijlen wordt
ling geleid,

men

hierbij als onwillekeurig tot

dat zekere gewassen,

zelfde soort behoorende,

alhoewel geheel

echter dusdanig

de

stel-

tot de-

eigenaardige en

meermalen onbekende behoeften hebben, dat het ons niet
gegeven is, ook met inachtneming der meest mogelijke
zorg, deze in dien voordeeligen toestand te behouden, als
waarin zij waren in de landstreek hunner oorspronkelijke
afkomst, hoe nabij die dan ook soms moge gelegen zijn.
Ik wees reeds op dit verschijnsel in mijn stuk over het
Borneo riet op Java overgebragt, en wil dit punt thans

nog wat uitvoeriger behandelen, door de onderzoekingen
medotedeelen, welke door mij zijn bewerkstelligd, van best
suikerriet

van oostelijk Java afkomstig en

te

Buitenzorg

overgeplant; van Buitènzorgs riet, dat algemeen in de kampongs aldaar aangetroffen wordt en van datzelfde riet,
doch dat op eene geregelde wijze te dier plaatse wordt
gekultiveerd.

Tot het nemen dezer proeven stonden mij ten dienste.
Suikerriet, afkomstig uit den oosthoek van Java en
alhier overgeplant, zijnde eene beste variëteit van het zoogenaamde roode Japara riet.
a.

b. Suikerriet, sints jaren gecultiveerd in de omstreken
van Buitenzorg, aan de partikuliere suikerfabriek Serogol.
c.

Suikerriet, uit de

kampongs rondom Buitenzorg gelegen.
uit, dan om van

Het onderzoek strekte zich niet verder
alle

deze verschillende suikerriet variëteiten,

de hoeveel-

heden water, suiker, plantaardige en minerale deelen te bepalen en werd op de volgende wijze ten uitvoer gebragt.
Afgewogene en doorgesneden stukken riet, werden bij
eene lang aanhoudende temperatuur van 100 oG. gedroogd
en hierdoor de kennis verkregen aan het watergehalte.
Het aldus gedroogde

riet

werd zoolang met wijngeest van

al de suiker hierdoor opgelost,
en na de verdamping der spiritueuse vloeistof, in droogen
26*^

gedigereerd,

tot dat

toestand konde gewogen worden.

Een ander mede goed gedroogd

gedeelte

riet

werd

ver-

brand, en daardoor de hoeveelheid minerale deelen bepaald.
Het is hier niet de plaats om den aard dezer analijse

beschouwen; de uitkomsten welke men er door
benaderend, nimmer volkomen juist, zooals
dat met alle dergelijke ontledingen van plantenstoffen het
geval is, welke eene hoogst complexe en ligtelijk varië-

verder

te

verkrijgt

zijn

rende zamenstelling hebben.
In de nu volgende tabel, wordt aangetoond het gehalte
der voornaamste bestanddeelen van het suikerriet van OostJava, alhier overgevocrd en aangekweekt, en welke alle
tot die variëteiten

behooren, welker sap onder de daartoe

gunstige omstandigheden, 18% suiker en meer
vatten.

kunnen

be-
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ZAMENSTELLING
van

Jiet

Suikerriet

van

Oost- Java,

te

Buitenzorg

aangelweeht.

129
het jaar,
deelig

is.

goeden groei van dat

voor den

Maar

alle

riet

uiterst na-

deze invloeden, zijn evenzoo w^erkzaani

ten aanzien van het zoogenaamde Ruitenzorgsche riet, riet

dat aldaar te huis behoort en zooals
sints

aan

bij

de fabriek Serogol,

geruimen tijd aldaar gekultiveerd wordt. Dit riet
dezelfde proefnemingen onderworpen als de vorige

variëteiten, leverde de volgende resultaten op.

ZAMENSTELLING
van

liet

gehdtiveercïe Biiitenzorgsche

riet.
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De

inlanders geven aan dit laatste

om

het als eene versnapering,

dan ook de voorkeur,

zooals het in

sneden op de bazaars verkocht wordt

te

schijfjes

ge-

gebruiken, boven

van Oostelijk Java afkomstig, als zijnde dit hun
Bij zoovele onderzoekingen welke ik te dien aanzien in het werk gesteld heb, vond ik nimmer meer aan
het

riet

te zoet.

suiker in hetzelve, dan hoogstens

12% en deze altijd vervan eene aanmerkelijke hoeveelheid stroopsuiker,
meestal evenwel 10 ja zelfs slechts 8% suiker. Nog dezer
dagen, nam de heer van Gorkom eene dusdanige proef met
eenen geheelen en goed volwassen rietstok, die wat het
uiterlijke betreft niets te wenschen overliet, en uit eene
omliggende kampong was verkregen. Het sap dat volkogezeld

men

neutraal reageerde, teekende 60/ Beaumé en bevatte
2,777% stroopsuiker; verder was de zamenstelling als volgt:

Water

Suiker

Plantenweefsel

82,825%
7,862%
9,515%
cijfers welke alle mijne vroegere uitkomsten der onderzoekingen van soortgelijk riet, volkomen bevestigen.
Het is verder een opmerkingswaardig verschijnsel, dat
het gehalte aan minerale deelen van het Buitenzorgsche
dat van het riet uit Oost- Ja va,

riet,

soortige

dat beide op gelijk-

gronden en in dezelfde tijdruimte opgegroeid was,

zonder eene enkele uitzondering ook, zoozeer overtreft dat
50 100% en soms meer van deze hierin aantrof.

men van

—

op de bereiding der suiker van wezenlijken invloed kan zijn, hangt natuurlijk af van de zamenWanneer toch na de verstelling dezer minerale deelen.

Of

dit verschil

damping van het overvloedige water in het suikersap voorhanden, de verkoking tot het kristallisatie-punt toe wordt
voortgezet, dan hebben zich natuurlijk ook hierbij de minerale deelen geconcentreerd en wordt de verhouding der gewigtsdcelen dezer, tot de vloeistof vvaarin
grooter;
Is er
iets

nu

dat

met andere woorden,
in deze minerale

wigtjes

zij

bevat zijn, steeds

worden dan oneen.

deelen b.v. keukenzout bevat,

meermalen voorkomt, dan moet

dit

bepaaldeijkl
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van nadeeligen invloed op de goede afscheiding der suiker
bekendheid
feit dat trouwens van genoegzame
is.
Ik zal echter over dit punt niet verder uitweiden,
wezen, een

omdat het onderzoek naar het gehalte en de

zamenstel-

van verschillend riet, op verschillende plaatsen gegroeid, nog te onvolkomen en de
uitwerking dus ook, nog niet genoegzaam bekend is. Men
beschouwe derhalve dit gedeelte van mijn stuk als eene
opmerking, welker waarde en gevolgen, nog nader moet
ling dezer minerale deelen

worden

toegelicht.

Ik zal vóór dat ik de resultaten aangeef, welke uit mijne

onderzoekingen volgen, thans eerst nog eenige

ken bij
den aard
gen die
welke ik

oogenblik-

verschillende gevoelens stilstaan, welke over

de

van het

riet

en de veranderingen of verbasterinóp die gedeelten van Java

het ondergaan kan,

bezocht heb, gekoesterd worden.

Zij

komen op

de volgende neder.

Dat men in den regel de voorkeur gaf aan het roode
boven het witte van dien naam.
2. Dat men op enkele plaatsen evenwel, liever het witte
riet aankweekte, omdat men hiertoe den grond geschikter achtte, in tegenoverstelling van anderen, welke juist
1.

riet

om

dezelfde reden, het Japara-riet verkozen en

zelfs

het

witte riet, zooveel doenlijk uitroeiden.

Dat men het roode

3.

op

ligte

riet bij

voorkeur planten

zandachtige of humusrijke kleigronden,

moet,
en

het

witte riet op zware kleigronden.
4.

Dat er gronden

zijn,

op welke het roode zoowel

als

het witte riet, even goede uitkomsten geven.
5.

Dat het witte

zonder uit

te

riet

droogen,

langer te velde kan blijven

staan,

of althans in hoedanigheid te ver-

minderen, dan het roode riet, in tegenstelling van anderen,
welke ditzelfde van het roode riet beweren.
dik6. Dat het witte riet, alhoewel hoog ojjgeschoten
werf hol van binnen is, en daarenboven eene groote nei,

ging heeft,

om

uit te sterven.
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Dat het witte

7.

riet

nog in

vele

verdeeld

variëteiten

wordt, zooals

Teboe njamplong:

eene

deugdzame

velen de beste variëteit van het witte

Teboe awoe; minder goed, bevat

bij

rietsoort,

volgens

riet.

veel vocht,

weinig

suiker.

Teboe pring; eene goede rietsoort doch hard en gespledaarom moeijelijk te verwerken enz. enz.
8. Dat er van het roode riet, mede verschillende varië-

ten van schil en

teiten bestaan als b. v.

Japara bima; zoude de beste rietsoort

zijn.

Japara bali; mede eene deugdzame rietsoort.
Japara glaga; zoude veel suiker bevatten; volgens anderen echter, levert het een klein gewas op en wordt het
zelfs zooveel

mogelijk uit de tuinen geweerd;

verder nog

Japara malam, djawa enz.
9.

Dat

alle

de genoemde verbasteringen zoowel van het

roode als die van het witte riet, veroorzaakt worden door
den aard der gronden, door eene verschillende plantwijdte

en

zelfs

neer het

door de weersgesteldheid; zoo wil men, dat wanJapara riet op goede ligte kleigronden, die van

een' behoorlijken afvoer

van water voorzien

zijn,

geplant

wordt, deze variëteit steeds zoude veranderen in Japara
bima, terwijl deze onder den invloed van minder gunstige
omstandigheden, tot Japara glaga zoude verbasteren. Daarentegen

zijn er

een

tal

van Inlandsche hoofden, die verriet, welke zij beweren steeds

zekeren dat alle variëteiten van

op het eerste gezigt te kunnen onderscheiden, zich waar
en onder welke omstandigheden ook geplant, onveranderd
staande houden.
Ik heb het niet ondoelmatig geacht,

om

deze

oordeel-

vellingen van ter zake kundige personen, welke de suikerrietkuituur op

weinig

verwijderde

afstanden,

sints jaren

De waarde van deze
maar alleen hun mogelijk, die

uitoefenen, hier ter neder te schrijven.
te

bcoordeelen,

is

niet mij

door eene langdurige ondervinding, ze aan deze toetsen kan.
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Vatten wij thans den draad der resultaten van ons onderzoek weder op, dan zagen wij uit hetzelve.
dat het beste riet van Oost Java, ondanks alle zorg,

1.

Buitenzorg in niet geringe mate was achteruitgegaan.

te

dat de aldaar te huis hoorende rietsoort, de oorspron-

2.

die overal in de

kelijke dus,

kampongs

tot

eigen gebruik

wordt aangeplant, van eene zeer slechte hoedanigheid

is,

doch,
3. door eene jaren achtereen geregelde kultivatie, in goede
eigenschappen zoozeer was toegenomen, dat dit het beste
suikerriet van Java aldaar overgebragt, overtrof.

Deze resultaten, ieder

kunnen

zal het bij

eenig nadenken inzien,

de niet gaarne overgaan

,

om nu

reeds vaste regels te wil-

len stellen, aangaande den aard der verbastering
schillende riet variëteiten.

Vooraleer dit mogelijk

deze zaak aan een uitvoerig en naauwgezet
verschillende plaatsen in het

worden.

Ik zou-

veel stof tot ernstige overwegingen geven.

meende

Ik

slechts

van verdient

is,

onderzoek

,

op

onderworpen te
de aandacht te moeten vesti-

werk

gesteld ,

gen, op een hoogst belangrijk gedeelte der suikerrietkultuur,

ten einde tot een nader onderzoek optewekken.

Wanneer

wij toch

de zoo uiteenloopende gevoelens

,

over

de meerdere of mindere waarde en den graad der verbastering van het suikerriet, geuit door zoovelen welke de kui-

tuur dezer rietsoort, op kort van elkander gelegene plaatsen sints jaren uitoefenen, vergelijken met den uitslag mijner proeven, dan worden wij als onwillekeurig gedrongen,
tot de volgende stellingen.
variëteit van
1. dat iedere landstreek voor deze of gene
suikerriet, eene type

van geschiktheid

oorzaken nog niet volledig, door de

worden
2.

als

waarvan de

toegelicht.

dat het

men

bezit,

wetenschap kunnen

de

tot

geheel

onjuiste

eigenschappen eener

gevolgtrekkingen

eene zekere plaats eigenaardig, zoude willen gaan
deelen naar

diegene,

welke

deze

leidt,

suikerrietvarieteit

aan

beoor-

bezit in niet geregeld
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toestand, zooals

gecultiveerden

b.v.

liet

de

in

kampongs

of dessa's dier streken, wordt aangetroffen.
5.

dat even als een tal van andere gew^assen,

suikerriet,

door

kweeking, zeer in
4.

ook het
aanhoudende en zorgvuldige aanschatbare hoedanigheden toeneemt.

eene

dat het niet altijd voordeelig, welligt zelfs onvoorzig-

om

op groote schaal, eene goede rietsoort aan eene
welke
in eene verwij derderde streek, betere resultaten geeft.
Zooals ik dit reeds vroeger opmerkte, was het mijn doel
tig is,

plaats eigen, te willen vervangen door eene andere,

met de mededeeling van het bovenstaande niet, om nu
reeds eenige vaste regelen te stellen, aangaande de waarde,

men aan

welke

de aangegevene verbastering of veredeling

hechten moet.

en

goed on-

derzoek, uitgevoerd door velen op verschillende

plaatsen,

van het
is

suikerriet,

hiertoe

noodig en ten

zeerste

Veelzijdig

De

wenschelijk tevens.

mais (djagong) van Amerika, welke in vruchtdragend vermogen, die van Java zoozeer overtreft, als haren vorm van de
daar aangekweekte veelal verschilt, heeft het ons op nieuw
geleerd, dat er verbastering van gelijksoortige plantenfamilien

ook hier

te

lande bestaat; alhoewel toch met de ver-

was deze reeds na weinige geaan de mais van Java zoodanig gelijk geworden
(ook in producerend vermogen), dat het moeijelijk was,
eenig verschil tusschen beide variëteiten aan te wijzen.
Wij nemen dus de vrijheid om de aandacht van zoo-

eischte zorg aangekweekt,

neratie

's

velen, die zich
tigen op de

met de

suikerriet-kultuur

welke door ons

stellingen

werden opgegeven; de zaak, men
is

overwaardig

den gebragt en
cenigen willen

om
als

om

zal het

nu

slechts velen

niet

onbeloond

laten.

do

uitkomst,

inzien,
te

wor-

hunne pogingen

hiertoe te geraken,

ook hier weder

waarschijnlijk

ligtelijk

eene wenschelijke klaarheid

tot

tijd,

afgeven, te ves-

als

de

dan

zal zooals

veral-

genomene moeite,

TIENDE BIJDRAGE
ÏOT DE KENNIS DEE VISCHFAUNA,
VAN

BANKA
DOOR

BLEEKER,

P.

Eene nieuwe verzameling van vischsoorten uit de omvan Muntok, met de meeste welwillendheid aangeboden door den heer J. F, R. S. Van den Bossche, resident van Banka, heeft mij in de gelegenheid gesteld op
streken

nieuw de grenzen der bestaande kennis omtrent de vischfauna van het eiland Banka eene schrede voorwaarts te
brengen. In mijne laatste bijdrage over dit onderwerp ^),
opgemaakt in het begin dezes jaars, bragt ik het aantal
van Banka bekende vischsoorten op 286 doch de verzameling van den heer Van den Bossche bevat vrij talrijke
Avelke in de genoemde bijdrage niet voorkomen.
soorten
De bedoelde verzameling bestond uit niet minder dan 132
,

,

soorten

1)

t.

w.

Negende Bijdrage

Tijdschr. v. Ned. Indië

tot

Dl.

de

kennis der

XVIII

p.

vischfauna

359—378.

van Banka,

Natuurk.

Pisckim Banhanenses

species

V

Carcharias

2*

Trygon walga MH.

3* Pteroplatea

Colleclionis

(Scoliodon) acutus llïipp.

micrui us MH.

4 Ostracion cornutus L.
5*
6*

nasus

»

BI.

Monacanthus Cantoi

i

Blkr.

Aesopia zebra Kp.
8* Arelia potous Kp.

7*

9

macrolepidota Kp.

»

10* HippoglossuserumeiCuv.

11

Rhombus

lentiginosus Rds.

12*Julis (Halichoeies Cuvieri Blkr.
13*

»

(

»

)

Hoevenii Blkr.

14*

»

(

»

)

modestus Blkr.

15* Cheilinus decacanthus Blkr.

16 Ampliiprion

bifasciatus

Bi.

Sclni.

17 Pomacentrus katunko Blkr.
18 Glypliisodon bengalensis CV.
19* Betta trifasciata Blkr.

20* Holocentrum alborubrum Lac.
21* Serranus boenack CV.
22*

»

crapao CV.

25*

»

pardalis Blkr.

24* Myriodon

scorpaenoides Bris.

25 Mesoprion fulviflamma Blkr.
lutjanus CV.

26

»

27*

»

monostigma CV.

28

»

vitta Blkr.

29 Lethrinus opercularisCV.
50 Dentex tambuius CV.
»
tolu CV.
31
52* Heterognathodon Hellmuthi Blkr.

53* Scolopsidos

monograrama

K.

v.

54 Therajton (piudrilinealus CV.

II.

Bosscheanae.
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55* Therapon servus CV.
»
56
theraps CV.
57* Pristipoma caripa CV.

58

»

nageb Rüpp.

59*

»

therapon Blkr.

40* Lobotes erate CV.

41 Diagramma crassispinum Rüpp.
42* Minous monodactylus CV.
45* Synanceia

CV.

elongata

44* Apogon endekataenia Blkr.
43*

»

= Apogon cbrysotaeiiia

hypselonotus Blkr.

46*

»

macropterus K. V. H.

47*

»

monocbrous

48

»

cpiadrifasciatus

49* Apogonichtbys

Blkr.

CV.

glaga

Blkr.

50* Ambassis Kopsi Blkr.

51

»

nalua CV.

52 Upeneoides sundaicus Blkr.

55

»

variegatus Blkr.

54 Otolitbusargenteus K.V.H.
55*

»

macrophthalinus Blkr.

56 Jobnius miles Blkr.
57* Sillago maculata Q.
58

»

malabarica Cuv.

59 Gerres abbreviatus Blkr.
»
kapas Blkr.
60
61* Chaetodon

62*
65*

»

octofasciatus Bi.

oligacantbus Blkr.

Chelmon

rostratus

CV.

64 Scatopbagus argus CV.
65 Drepane punctata CV.
66* Platax vespertilio Cuv.

67 Stromateoides atoukoia Blkr.

68

»
cinereus Blkr.
69* Stromateus niger Bi.
70* Spbyraena jello CV.

Blki
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71* Scomber kanagurta CV.
72*

75

Cybium guttatum CV.
»
konam Blkr.

74 Tricbiurus baumela CV.

75

»

savala CV.

76 Cborinemus lyzan CV.

CV.
CV.
79* Trachinotus mookalee CV.
77

»

tol

78*

»

toloo

80 Selar Kuhlii Blkr.
81* Carangoides citula Blkr.
82

»

gallichthys Blkr.

85*

»

praeustus Blkr.

84* Leioglossus carangoides Blkr,

85* Equula bindoides Blkr.

CV.
CV.

86

»

ensifera

87

»

fdigera

88

»

gerreoides Blkr.

89* Ampbacanthus dorsalis CV.
90*

»

javus CV.

91*

»

virgatus

CV.

95* Polynemus sextarius Bi.

93

»

tetradactylus

CV.

94 Atherina duodecimalis CV.

CV?

9o* Mugil axillaris

96

»

97*

»

bontab Blkr.
cunnesius CV.

98*

»

vaigiensis

Blkr.

QG.

99* Platycepbalus Bosschei Blkr, n. sp.

100

»

scaber CV.

101* Uranoscopus asper T. Scbl.

102 Gobius kokius CV.
105* Eleotriodes muralis Blkr.

104*Ecbeneis neucrates L.
105 Cepbalocassis venosus Blkr.
106* Hexanematichtbys sundaicus Blkr.
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107* Osteogeneiosus Valenciennesi Blkr.

108* Ketengus typus Blkr.

109* Plotosus albilabris Val.
110*

»

anguillaris Lac.

111

»

canius Buch.

112* Carassius auratus Nilss. (monstr.).

113 Belone caudimacula Guv.
114*
»
gigantea T. Schl.
115 Hemiramphus Dussumieri Val.

116 Dussumieria elopoides Blkr.
117 Saurus myops CV.

118 Saurida tumbil Val.
119 Harpodon ophiodon Les.
130*Cliirocentrus hypselosoma Blkr.
121*Pellona ditchoa Val.

122

Russelli Blkr.

«

l2o*Sardinella brachysoma Blkr.

124 Rogenia argyrotaenia Blkr.
125 Spratella kowala Blkr.

126

>.

tembang

Blkr.

127*Engraulis Brownii Val.
128*

»

129

»

setirostris Val.

150*

»

taty Val.

mystacoides Blkr.

131*Coilia Dussumieri Val.

132 Chatoessus selangkat Blkr.

Van deze 132 soorten zijn 74, de met een gemerkte *,
nieuw voor de kennis der plaatselijke fauna van Muntok,
terwijl nog niet van Banka bekend waren 35 soorten t. w.
Trygon walga MH., Pteroplatea micrurus MH., Ostracion
nasus

BI.,

lichoeres)

Aesopia zebra Kp, Arelia potous Kp, Julis (HaHoevenii Blkr, Cheilinus decacanthus Blkr, My-

riodon scorpaenoides

rognathodon

Bris.,

Serranus pardalis Blkr, Hete-

Hellmuthi Blkr,

Pristipoma therapon Blkr,
Lobotes erate CV,, Synanceia elongata CV., Apogon mono-
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Apogonichthys glaga Blkr, Ambassis Kopsi
sextarius Bi., Stromateus niger Bi., Cho-

chrous Bikr,

Polynemus

Blkr,

rinemus toloo CV., Leioglossus carangoides Blkr, Platycephalus Bossche! Blkr, üranoscopus asper T. Schl., Eleotriodes muralis Blkr, Ketengus typus Blkr, Plotosus albilabris
CV., Carassius auratus

Nilss.,

Belone gigantea T. Schl., Chi-

rocentrus hypselosoma Blkr, Sardinella brachysoma Blkr,

Pellona ditchoa CV., Engraulis niystacoides Blkr, Engraulis

—

CV. en Coilia Dussumieri CV.
Het aantal thans van
Banka bekende soorten wordt hierdoor gebragt tot 519.
Twee der bovengenoemde soorten, Platycephalus Bosschei
en Üranoscopus asper, zijn bovendien nieuw voor de kennis der fauna van den Indischen archipel en Platycephalus
Bosschei tevens nieuw voor de wetenschap. Ik laat de be-

taty

schrijving dezer soort hier volgen.

Platycephalus Bosscheis Blkr.

corpore

Platyceph.
11,
pite

latitudine

valde

elongato

depresso,

maxima 5^5 ad

altitudine 10 ad

6 in ejus longitudine; ca-

4 circiter in longitudine corporis; la-

depresso

titudine capitis 1^/5 fere in ejus longitudine; oculis oblon-

diametro ö^/o ad 5-/3 in longitudine capitis, plus diametro Y2 distantibus; rostro absque maxillis oculo minus
duplo longiorc, multo latiore quam longo; spinis toto capite humillimis cristaeformibus, utroque latere vertice 5

gis

vel 4,

orbita 2,

crista suborbitali

nasali nidla, suborbitali anteriore nulla,
1

vel nulla, praeoperculo 2 superiore in-

feriore

paulo longiore, operculo

nulla,

crista

cirris nullis;

la

inferiore

suprascapulari

2,

radiis

scapulari

branchiostegis
nulla;

orbitis

naribus brevitubulatis; maxilla superiore maxilbreviore

vix ante

gione anteriore desinente;
parvis,

2,

oculum

dentibus

vel

sub oculi mar-

maxillis

pluriseriatis

vomerinis parvis in thurmas 2 oblongas, palatinis

parvis utroque

latere in vittam

elongatam gracilem dispo-
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vertice,

sitis;

regione interoculari

,

rostro regioneque

sub-

oculari cute glandulosa vestita; operculo regioneque postoculari squamosis; squamis lateribus 90 p.
gitudinali, caudalibus

m. in

serie lon-

corpore antice paullo majoribus;

iis

linea laterali spinulis nullis armata; pinna dorsali spinosa

pinna dorsali radiosa

corpore altiore; pinnis pectorali-

et

bus oblique rotundatis 7^3 ad T'/^, ventralibus acutis 51/3
ad 5 et paulo, caudali integra convexa 6 ad 6 fere in longitudine corporis; anali dorsali radiosa humiliore; corpore

superne viridi-roseo

ocellis et maculis polygonis margariprofunde olivaceis inaequalibus confertis pulclierrime variegato-marmorato inferne roseo-margaritaceo iride

taceis et

,

superne olivaceo

flava

radiis aurantiacis,

;

margaritaceo

et

variegata;

pinnis

membrana roseo-hyalinis, dorsalibus spinis
membrana flavo variegatis; pectoralibus

et radiis fuscescente,

et ventralibus flavescente

marmoratis

et radiis parce fusco

punctatis; anali immaculata; caudali flavescente
radiis parce fuscescente

magna
B.

nigra et inferne tota latissime nigro marginata.

1—8—1/11

D.

7.

7

marmorata
macula

variegata, superne postice

vel

8

1/8/1 et

simpl.
lat.

vel 1/12. P. 1 simpl.

V.

1/5.

A.

f

11

fiss.

f

12 vel 15. C. 1/10/1 vel

brev.

Hab. Muntok, in mari.

Longitudo 2 speciminum 235"'

et 264"'.

Var. capite corporeque superne maculis sparsis rotundis
et irregularibus fuscis.

Longitudo speciminis unici 253"'.

Aanm. De

hier beschrevene soort

is

na verwant aan Pla-

tycephalus laevigatus CV. wegens het weinig uitkomende der

doornen van den kop, welke meer beenige kammen dan
doornen zijn. Zij verschilt echter van de ge-

eigenlijke

noemde

soort door betrekkelijk korteren bovensten preoper-

keldoorn, bijzonderheden der kleurteekening van ligchaam

en staartvin en eenigzins andere formule der vinstralen.
Ik draag de soort op aan haren toezender, den heer

J.

F.

142
R.

S.

Van den

Bossche, Resident van Banka, Ridder der

beide Nederlandsche orden.
Batavia November 1859.

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK
VAN EENIGE

JAPANSCHE MUNTSOORTEN
DOOR

P. J.

Van den Broek, vroeger gouvernements
Desima heeft mij, eenigen tijd geleden, eene
Japansche muntsoorten ter bezigtiging aangeboden

De heer

geneesheer
kollektie

IMAIER.

J.

K.

te

en gedeeltehjk ook ten gebruike afgestaan, indien het mij
wenschehjk voorkwam een scheikundig onderzoek daarmede te bew^erksteUigen. Reeds vroeger in de gelegenheid geweest zijnde eenige dier muntsoorten scheikundig te on-

derzoeken

,

heb ik gaarne van deze nieuwe gelegenheid geom een meer volledig onderzoek dezer munt-

bruik gemaakt

Ik kan thans mededeelen het onderzoek
van vier gouden, twee zilveren en een koperen munt.

soorten te doen.

Gouden Japansche muntsoorten.
1.

Gouden kobang

11,263 grm.; de

,

munt

wegende tusschen 11,241
is

grm.

en

ellipsvormig, hare groote as be-

draagt 61""", hare kleine as

51'"'",

buigzaam en op beide

en hare dikte

Vg""»;

zij

met japansche teekens voorzien; zij is eene legering van goud en zilver.
2,8S grm. dezer munt werd met koningswater behandeld; in korten tijd bedekte zich de munt met eene laag
is

zeer

zijden

die de verdere inwerking van het zuur belette.
Het chloorzilver werd door ammonia weggenomen en de

chloorzilver

,
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munt op nieuw met zuur behandeld; ook

thans weder be-

eene nieuw gevormde laag chloorzilver de verdere

lette

werking van het zuur op de munt.
anderen weg inslaan

,

ten einde het goud van het zilver te

Dit geschiedde door de legering

scheiden.

dubbel zwavelzure potasch
breedvoerig opgegeven
lytischen

Chemie

in-

Ik moest toen eenen

is

te

in

met smeltende

behandelen, zooals zulks meer

:

H. Rosé

,

Handbuch der ana-

pag. 279.

II

Het chloorzilver met de meeste naauwkeurigheid verzameld, met gedestilleerd water gewasschen, bij 100° C. ge-

woog 1,65 grm. en bevatte dus 1,2268 grm. zilver.
De goudoplossing werd vervolgens met zwavelzuur ijzer-

droogd,

protoxyde behandeld en verkregen zuiver goud wegende
1,622 grm.

Het onderzochte gedeelte der muntsoort, wegende 2,85
grm. bestaat dus uit 1,622 grm. goud,
zilver,
1,2268 »
sporen van kool en verlies,
0,0012 »
de geheele munt, wegende 11,241 grm.
6,5973 grm. goud,
4,8586

»

zilver,

0,0049

»

sporen van kool en

verlies.

11,2410

en 100 doelen dezer munt
56,912 deelcn goud,
45,044

>'

zilver,

0,044

»

kool en verlies

100,000
2.

wegende 5,622 grm. dus

Gouden

de helft van den gouden kobang. De munt is langwerpig
vierkant, 21 Vs """^ lang, 15"''" breed en ruim iVo'""' dik;
hare kleur is veel lichter goudgeel dan van den kobang en
tot

met

een dun blik uitgeslagen
een' nelen tint.

is

de kleur

der legering wit
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Een scheikundig onderzoek van

5,57

grm. dezer munt

gaf 1,080 grm. goud, 5,915 grm. chloorzilver
vat

is

,

waarin be-

grm. zilver en voorts 0,0385 grm. sporen

4,4517

De

koper, kool en verlies.
grm. bestaat dus uit.

geheele

mmnt wegende

5,662

1,0901 grm. goud

4,4935

»

zilver

0,0586

»

koper, kool en verlies

»
5,6^20
en 100 deelen dezer munt uit:
19,5896 deelen goud

79,925

0,6874

»

zilver

»

koper, kool en verlies

100,000
3.

Gouden

wegende 2,798 grm.. De munt

boontje,

werpig vierkant,

17^'°"^ lang,

10""™

breed en

l"*"»

is

lang-

dik.

Hiervan werden 1,017 grm. tot een dun blik uitgeslagen en, zooals boven reeds vermeld is, met smeltende dubbel zwavelzure potasch behandeld. Het verkregen chloor-

woog 0,588 grm. bevattende
woog na zwakke gloeijing
0,569 grm. De munt, wegende 2.798 grm. bestaat dus uit:
zilver, bij

100° C. gedroogd,

0,44254 grm. zilver;

het goud

1,5655 grm. goud,
1,2175
0,015

zilver,

>.

sporen van kool, koper en verlies

>'

2,7980 grm.
en 100 deelen dezer munt
55,949 deelen goud,

uit:

45,514

»

zilver,

0,557

»

sporen van kool, koper en

verlies.

100,000.
DL. XXI

10
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Gouden hal fboon/je, wegende tusschen 1,607 grm. en
munt is langweiping vierkant en kleiner

4.

1,675 gnn. Deze

dan het gouden boontje.

Van

0,725 grm. dezer

munt werd verkregen

0,6o3 grm.

chloorzilver, bevattende 0,49296 grm. zilver en 0,2505 grm.

goud.

De munt

bevat dus

0,5109 grm. goud
1,0927

0,0054

zilver

»

sporen van koper, kool en

»

verlies.

1,607 grm.

en 100 deelen dezer munt,
51,795 deelen goud,
67,995

»

zilver,

0,212

»

koper, kool en verlies

100,000 deelen.
Zilveren Japansche muntsoorten
1.

wegende van 8,65 grm. tot 8,685 grm;
langwerpig vierkant, van 22" "" lengte, 17°"" breed-

Zilveren boontje,

de

munt

te

en van

is

l/l"'"'

dikte; hare korresponderende kanten zijn

echter niet naauwkeurig parallel

;

zij

bestaat uit zuiver

zil-

met 0,169 ten honderd goud.
2. Zilveren hwartboonfje, wegende van 1,859 grm. tot 1,865
grm.; deze munt is kleiner dan het zilveren boontje en even
ver

als

dit

langwerpig vierkant van gedaante.

Zij

bestaat uit

zuiver zilver met 0,169 ten honderd goud.

Koperen muntsoorten.

Van de Japansche koperen muntsoorten heb

ik slechts

eene soort gezien, welker benaming mij echter onbekend
Zij woog 20,784 grm. en was ovaal van gedaante; hableef.
re groote as bedroeg 49

de rand der

munt

is

mm. en hare
mm. dik en

27^

kleine as 52,5

mm;

breed; het tusschen
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dezen rand liggend gedeelte is P/g mm. dik; in het midden der munt is een vierkant gat uitgesneden welks kanten 8 mm. lang zijn; boven en beneden dit gat zijn op
,

beide

zijden

De munt

der

munt Japansche

bestaat uit geel koper en

dig onderzocht.
Batavia, Fehruary 1859.

karakters
is

gestempeld.

niet nader scheikun-

CHEMISGH-PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK
NAAR HET BITTERE BESTANDDEEL VAN

COCCULUS CRISPUS

DC.

FAM. MENISPERMEAE )
DOOR

J.

Toen

ik in

J.

ALTHEER.

1858 voor de eerste maal het hospitaal

te

Mun-

tok betrad en mij naar de plaats wendde, waar dienstbe-

trekking in den eerstvolgenden

tijd

dagelijks mijne

aanwe-

zigheid zou vorderen, zag ik voor den ingang van de apo-

theek twee boomen

:

een'

angsanaboom (Pterocarpus

en een' waroeboom (Paritium tiliaceum)

,

—

'die mij

indicus)

toesche-

met touwen omwoeld te zijn
touwen, als een
vinger dik en vademen lang, die zich zelfs tot over het
dak van de apotheek geslingerd hadden. Bij nadere benen

als

schouwing bleek mij evenwel, dat wel verre van eene
omwinding met touw, de boomen door eene
slingerplant als het ware waren ingesloten, waarvan de
stengel zoo spaarzaam met bladeren voorzien was, dat
doellooze

')

Ovcrgedrukt

uit

liet

tcnscJiappen in Ncd. Ind.

Tijdsclirift

ter

bevordering

der Geneeskundige

'vre-
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op

hij

gelijkenis met een touw aanwas geheel met wratten bezet, en slechts hier

geriiigeii afstand veel

bood.

Hij

en daar vertoonde zich een lang gesteeld, zeer toegespitst, hartvormig blad, terwijl op zeer enkele plaatsen ellen
lange dunne scheuten uit den steng afhingen, zonder
dat zij evenwel, eindelijk den grond bereikt hebbende,
daarin wortel schoten, zooals aanvankelijk mijn vermoeden
was:

droogden

zij

Langen

tijd

uit

en stierven

de plant, maar eindelijk,
vig aartje

het

viel

met
af;

af.

bloemen of vruchten aan
daar verschijnt een dun eenzel-

er geene

Avaren

zie,

—

gele, onaanzienlijke, mannelijke bloempjes;

had

vruchten

ik

ook wel niet kunnen ver-

wachten.

Het onderzoek der bloempjes, in verband met het reeds
medegedeelde, overtuigde mij, dat deze plant eene oude bekende, de Cocculus crispus DC. (Poetra-wali) was, behoorende

Op
werd

tot

mijne

de familie der Menispermeae.

eigenschappen,

De Cocculus
wante planten

men

er

plant daar

die

vroeger

Op
in het

om

gekomen was,

hare geneeskrachtige

overigens veelvuldig op Ban-

zij

soms verwisseld met andere

om

belangrijk

is

ver-

de geneeskracht, die

aan heeft toegekend, doch die haar

later

ontzegd.

zijne eigenaardige

eenvoudige wijze zegt Piumphius

^)

Amboneesch kruidboek van haar het navolgende:

Het sap

De

is

en dat

,

crispus,
^)

weleer

grootendeels

')

,

geroemd en veelvuldig aangewend,
tot het doen

zeer

van proefnemingen
ka voorkomt.

culus

zij

een mijner voorgangers aangeplant was

door

)'

hoe

navrage

mij berigt, dat

daaruit

Cocculus crispus

Wgt. & Arnt.

het Groot Mil.

in

Hospitaal

loopende

uijttermaten bitter gelijk

is

DC. wordt synoniem opgegeven met Anamirta
het
te

werkje:

De

coc-

planten in den botanischen tuin

Weltevreden, door

G. J.

Filet,

terwijl

ook

bij

in het

Geneeskundig tijdschrift voor Neerl. Indie de Cocc. crisp. herhaalde malen
voorkomt als syn. met Menispermum (Anamirta) cocculus.
2) Rumphius Herb. Amb. V. p. 82. Tab. 44 Fig. 1.
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het geheele gewas

Op

geraakt.

en wert daarom van geen Dier aan-

is,

Java wert

dit

touw

een kleenen arm

zelfs

dik, doch verdeelt zig in lange ranken, dewelke de hooge

boomen oplopen en
zijn

zelfs

wratten

een

en overal bezet met de voorn,

dik

of knobbelen, niet

komen andere

Uijt dezelve

De ranken

zich overal omslingeren.

vinger

in

rijen,

maar zonder

order.

lange en ronde gerten omtrent

een schaft dik, van haar begin

af,

noch omtrent een

vin-

lank, met ijdele en kleine knobbeltjes bezet, en geel-

ger

groen."
»

Aan

steelen

,

dezelve staan de bladeren enkeld op lange en stijve

dewelke

bij

kromme

haren oorspronk eene

maken, gelijk die van tuba." i)
» De bladeren zelfs zijn hertvormig,

agter

ooren, gelijk die van Convolvulus, van 3

—

bogt

met twee ronde
duimen lank,

5

en ook zoo breed, van onderen met vele ribben en aderen,
rimpelig, waarvan de grootste vijf bij baren oorspronk t'
zamenstooten en vooren met een korte spits."
» Op
Java heeft men nooit bloemen of vruchten daar
aan gezien, en in mijn tuin ook niet enz."
»

De

Baleijtze vrouwtjes

(geneesmiddel)

om Kuddus

gebruiken het

tegen buijkpijn.

als

andere oebat

heeft het

mede

veel

en Demack, maar wert niet gebruijkt, maar

meer geschouwt, want het

veel

Men

heeft eene bittere vochtig-

aan de stelen klevende, dewelke zoo vast aan de
handen blijft, dat men het in eenige dagen qualijk afwasschen kan, en geeft eene walgelijke bitterheid. De Baliers
gebruiken het tegens koortz en geelzuchtige menschen, het
touw gewreven en pleystergewijze opgebonden over de ruggen en lendenen, geneest de ruggepijn, doch andere deze
heit,

slijmerige
{Teheele

pleyster

het als een gordel

')

De

niet

konnende verdragen, nemen het

touw, schrappen de steekelige kanten af en binnen

toeba

is

de

Anamirta cocculus.

om

het

Menispermum

lijf."

cocciilus, syn.

met Cocculus suberosus en
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De Javanen noemen

liet putrawaly en Bratta walie. De
Andra-waly en Andawaly, dat is bitter- ofgaltouw,
en daarvan in 't latijn funis felleus."
» Bij de
Javanen heeft het een grooten medicijnalen gebruijk, waarvan ons niet meer dan het bovenstaande bekend is. Den krans van deze touwen om den hals van
»

Raliers

een waterpot gelegt, laat geen wormpjes in het water groei-

hoe lang

jen

het

ook

staat,

't

Wert tegen de schubben

des hoofts gebruijkt, en onder ander Djoe-djamboe binnen

Andere zeggen dat de voorsz. krans om een pot met
drinkbaar maakt, hetwelk
't zelve
mij nogtans niet heeft willen lukken misschien omdat den
pot te dik was, en egter wierd ik verzekert, dat dit touw
lijfs.

brak water gebonden,

,

De welke met

het water niet raken moet.

plaagt

zijn,

ruggepijn ge-

een stuk van dit touw nemen, ruijm

zullen

een vadem lang, en hetzelve om de lenden binnen als een
alsmede een weinig van den wortel innemen, in

gordel,

water gewreven met anijs en het bloemen zaad sarij."
Waitz 1) roemt de jonge takken zeer tegen intermitt.
koortsen, en volgens den kapitein Wright ^) zou de werking

zelfs

met

die

van den kinabast

De chef over de geneeskundige
gedurende geruimen
terig extrakt

In

de

gelijk staan.

dienst in Ned. Indië heeft

proeven doen nemen met het wa-

tijd

van de plant.

rapporten daarover

uitgebragt

^)

wordt

zij

her-

genoemd Menispermum cocculus of Anamirta
Intusschen is mij met zekerheid bekend, dat zij
cocculus.
onder welken naam
niet anders was dan de Poetrawali

haaldelijk

,

de

stengels

van Cocculus crispus op de bazaars verkocht

worden.

')

Waitz. Jav. geneesmiddelen, pag. 25.

2)

Ainslie, Mat. ind. II. pag. 378.

3)

ditS

Tijdschrift tot bevordering der geneeskundige

3de Jaarg. 1854

4de Jaarg. 1855
"
1855

4ae

afl,

afl.
afl.

I,

I,

II,

III,

II, III,

V, VI,

p.

p. 231.

IV,
749.

p.

570.

w.tmschappcn

in

Ned

II-
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den

ïii

den

is

werk

botanischen tuin

bet liospitaal te Weltevre-

bij

onder mijn toezigt

zij

tot

de

te dier plaatse in

het

gestelde proefnemingen

aangekweekt geworden.
Ik laat hier een kort uittreksel volgen van de opgegeven resultaten door de HH. officieren van gezondheid verkregen, die met de proefnemingen belast waren:
» In zijn verslag van 1852 roemt de beer Hestor het extractum cocculi zeer hoog en staaft zulks door de verkregen uitkomsten.

De beer

Filet rapporteert
dat hij op grond van talproefnemingen gerust Menispermum cocculi of liever
Anamirta cocculi Wgt. en Arnt. (Cocculus crispus!) als
»

,

rijke

febrifugum durft aan
)'

De beer

bet

besluit, dat

resvdtaat

Menispermum

het

hij

te prijzen."

genomen proefnemingen het
nog weinig bevredigend is, dat

Meijer trekt uit

cocculi (Gocc. crispus!) niet als spe-

kan aanprijzen, maar van meening is
bet vooralsnog te moeten rangschikken onder de middelen,
waaraan koortswerende eigenschappen kunnen worden toecificum

in

koorts

gekend."
»

De

heer Hartzfeld zegt, dat de door

hem

verkregene re-

beantwoorden aan de gunstige verwachting,
welke bij zich daarvan had voorgesteld."
» De resultaten, vei^kregen na de proefnemingen met Mesultaten

niet

nispermum
ren

van

Cornet
hierop

rendc
het

,

cocculi

(Cocc.

crispus!)

door de HH.

Van Leer,
Sonnemann Rebentisch en Reif komen in
j;ezondbeid

Vogler, Scholl,

,

officie-

Philippi,

het kort

neder, dat aan het middel slechts matig koortsweeigenschappen kunnen worden jtoegekend en dat

nimmer

als

een

surrogaat

aanmerking komen, maar

als

voor de kinine kan

amarum

in

dezelfde

in

ka-

tegorie als de gentiana staat en even als deze in ligte ge-

vallen van koorts

omtrent

heb

ik

met vrucht kan worden toegediend."

de aanvankelijk zoo gunstige opinie
de geneeskracht der plant veel verminderd was,
haar Lot onderwerp gekozen van een scheikundig

Niettegenstaande
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onderzoek, ten

einde den aard op

tere bestanddeel.

blijken

het

uit

te

sporen van

lieL

bit-

In hoeverre ik daarin (>eslaagd ben, kan
hier volgende verslag van verrigte proef-

nemingen, voorafgegaan door dat van een mikroskopisch
onderzoek van den bouw des stengels, met dit laatste beoogd hebbende hetgeen Dr. Boedeker in zijne hoogst belangrijke Ghem.-phys. Untersuchung einiger Stoffe aus der
Fam. der Menispcrmeën ^) zegt:
ausser

»

dem

Was'' des Inhaltes der Pflanze

»

»Wo" und das
"Wie" der Ablageruug möglichst genau bestimmt seyn."
"oder eines Theils derselben, muss ach das

Op

de doorsnede van den stengel ontwaart

midden een

men

in het

merenchymateus merg, omgeven door
een los parenchiem, dat zich uitstrekt tot aan de digt aan
elkander sluitende platgedrukte cellen van de binnenste
schorslaag. Te midden van dat losse weefsel vertoonen zich
de regelmatig gevormde vaatbundels, die, om den anderen
van grooteren of geringeren omvang, door eenen golfrandigen kring van jong vaatbundelweefsel zijn ingesloten.
Eene reeks van luchtkanalen bevindt zich tusschen de vaten; zij zijn vrij regelmatig geplaatst, gi^ooter wordende,
naarmate zij zich meer van het centrum verwijderen. Ook
in het parenchiem, tusschen den vaatbundelkring en de schorslaag

,

digt

komen

weefsel

die kanalen onregelmatig verspreid voor. Het

verder niets merkwaardigs op.

levert

drukte cellen

van

met chlorophyllum

De

heeft.

uit vrij
Bij

vuil

de
,

waardoor

bruin-groen

dikwandige

de jonge

De

platge-

buitenste schorslaag zijn opgevuld

vier- of vijf

uitloopers

is

een helder groen aanzien

zij

gekleurde opperhuid bestaat
hoekige cellen.

het geheele weefsel opgevuld

met een dik slijmerig sap, waarin men onder het mikroskoop eene menigte kleine bolletjes waarneemt. Snijdt men
er een stuk

1)

Ann. der

af,

CliPiii.

zoo

u.

is

duidelijk te bespeuren, dat het sap

Pliarm. Bd.

LXIX,

Heft

1

p. 44.
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zoowel

uit het centrale als uit

gene deelen

de meer buitenwaarts gele-

oudere ranken treedt de slijmige
vloeistof bijna alleen naar buiten uit het weefsel dat zich
vloeit.

den

lusschen

Bij

vaatbundelkring

en

Na vermenging met water pakken
bolletjes te

bovengenoemde

zamen.

De luchtkanalen

men hen

dat

de schorslaag bevindt.
zich de

zijn zeer talrijk

kan waarnemen.

en bijzonder groot, zoo-

met het ongewapend oog gemakkelijk

zelfs

Het vaatbundel weefsel

heeft

uit

hoofde weinig vastheid: de oude opgedroogde ranken
en grootendeels met onzamenhangende,

los

vrij

dien
zijn

sterke vaat-

bundels opgevuld.

Scheikundig

on der zoek.

Eene tamelijk groote hoeveelheid van den steng van

A.

Cocculus crispus

(

± ^
Dit

afkooksel bereid.

3) is
is

stuk gesneden en daarvan een

ter dikte

van stroop uitgedampt

met ether geschud. Deze kleurde zich daarbij groen
en had eenen bitteren smaak bekomen. Bij verdamping
en

der eth.

solutie bleef

eene groene stof

terug, die behan-

met absoluten alkohol. Hierin werd zij slechts voor
een klein gedeelte opgenomen; de alkohol kleurde zich
deld

is

groenachtig bruin en
terug,

zich

die

vetachtig

liet

eene zuiver groen gekleurde stof

gedeeltelijk korrelig,

ligchaam

voordeed.

De

gedeeltelijk als een

alkoh.

oplossing bezat

eenen bitteren smaak, doch is niet verder meer onderzocht,
omdat na verdamping bleek, dat de opgeloste hoeveelheid
te gering was, om op die wijze eenig resultaat te kunnen
verwachten.

Het

is

dat de ether uit het extrakt hoofdzachlorophyllum had opgenomen, bedeeld met

duidelijk

kelijk slechts

een weinig van het bittere bestanddeel.
B. Tot een gedeelte van het waterig extrakt, dat, zooals
in

A.

is

met ether was behandeld, en waarin
nog nagenoeg geheel vervat was, is kalkmelk

vermeld,

de bitterstof

gevoegd, vervolgens het mengsel tot kokens toe verhit en
afgefiltreerd.
tot zure reaktie, werd
na langdurige verdam-

Door toevoeging van azijnzuur,
uitgescheiden,

niets

ook

zelfs niet

ping.

Het aldus verkregen residu

is

met een mengsel van

al-

dat daardoor eenige

bit-

kohol en ether geschud, zonder
tere

in

stof

Ook de onderstaande

het solvens overging.

meer dien bitteren smaak als
vóór de ingestelde behandeling met kalkmelk. Het bezinksel, door de kalkmelk gevormd, is met verdund zwavelzuur ontleed en het geheel daarna met alkohol behandeld.
Ook nu had de alkoholische vloeistof geen' bitteren smaak
bekomen, zoodat uit een en ander, in verband met later
waterige vloeistof had

te

niet

vermelden proeven, het besluit

te

trekken

is,

dat het

bestanddeel van Gocculus crispus door koking met

bittere

overmaat van kaustischen kalk schijnt ontleed te worden.
C. Bij een ander gedeelte van het hierboven omschreven
waterig extrakt is een mengsel toegevoegd van alkohol en
Na verloop van zeer geruimen tijd, gedurende
ether.
welken mij andere bezigheden hadden opgehouden, is de
bovenstaande

vloeistof

met het overvloedig gevormde bemeer

zinksel op een filtrum gebragt, het verkregen, thans

waterige, fikraat uitgedampt tot stroopdikte en behandeld

met

bijna

absoluten

alkohol.

Hierdoor vormde zich een

slijmig bezinksel, dat afgefiltreerd

en met absoluten alHet bleef eene bruine

is

kohol herhaalde malen nagespoeld.

massa,

kleverige

die aan de lucht

meer en meer vochtig

werd, in water gemakkelijk oplosbaar was, zich door middel

van

een

glazen

nagenoeg uitsluitend

uit plantenslijm.

gefiltreerde alkoholische vloeistof

geelbruin

smaak

,

gekleurd

over

welks

draden

roerstaafje tot lange

trekken en geen' bitteren smaak bezat.

ligchaam
andere

is

De hiervan nu

uitgedampt en

achter

van

eigenschappen

zuivering later zal gehandeld worden.

liet

uit-

Die stof bestond

liet

af-

een

uiterst bitteren
,

en wij^e van

11>6

De

D.

lot kleine

fragmenten gebragte

de malen met water uitgekookt.
gen; het fikraat

is

De

stfengel

vloeistof

is

is

herhaal-

doorgeze-

niet geheel helder, licht geel van kleur,

reageert zuur en bezit eenen zeer bitteren smaak.

De vloeistof is behandeld met acetas plumbi basicus
waardoor een overvloedig neerslag gevormd vordt.
(Er

is

eene groote hoeveelheid noodig alvorens er niets

meer wordt neergeslagen; men voegt zoo lang

toe tot dat

de bovenstaande vloeistof na goed doorschudden niet meer
troebel

maar geheel helder is. Deze bewerking vindt het
naauwmonds stopflesschen)

best plaats in

Het neerslag is afgefiltreerd. Het fikraat heeft den bitsmaak behouden. Met kokend water is het eerste
zoolang nagespoeld als dit daardoor nog eenen bitteren
smaak bekwam, hetgeen geruimen tijd aanhield. Daarop
teren

de gezamenlijke verkregene vloeistoffen zoolang behan-

zijn

met sulphas potassae i) als daardoor nog een neervan sulphas plumbi gevormd werd. De hiervan afgefiltreerde vloeistof is uitgedampt en met dierlijke kool
deld

slag

gedigereerd in de verwachting, dat deze ontkleuring zoude

weeg brengen dat

te

terughouden.

Het

welligt het bittere bestanddeel

konde

eerste bleek daarbij slechts in zeer ge-

ringe mate plaats te vinden.

Nadat de kool met een weinig water was doorgespoeld
daarna in eene flesch geschud met een
zij gedroogd en
mengsel van ether en alkohol, waardoor inderdaad deze
vloeistof een bitter beginsel bleek te hebben opgenomen.
De met kool behandelde vloeistof is uitgedampt en mede geschud met een mengsel van alkohol en ether.
is

(Verzadiging van de waterige solutie met een in alkohol

onoplosbaar

zout, bijv.

met sulphas sodae,

de opname der bitterstof zeer bevordelijk

De op

i)

beide wijzen verkregen alk.

Bij gebrek

aan zwavclijzcr heb

ratum kunnen bedienen.

ik mij niet

te

eth.

heeft

bewezen

zijn).

solutiën lieten

van gas hydrogenium sulphu-
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taaije, lichtbruin

verdamping eene

na

gekleurde zelfstan-

digheid terug, die uiterst ligt in alkohol, zeer gemakkelijk
in een mengsel van alkohol en ether, slechts w^einig in

en uiterst weinig in ether wordt opgenomen. Zij
eenen hoogst bitteren smaak.
Vooral door kalkwater wordt die bittere zelfstandigheid
uit zamengedrongene slap alkoholische solutiën in den vorm

water
bezit

van harsachtige klompen afgescheiden van donkerbruine
kleur, die zich door middel van een roerstaafje gemakkelaten

lijk

Om

vereenigen.

zoo mogelijk

en

te

zuiveren,

die stof verder te ontkleuren
is

zij

opgelost in alkohol en

met dierlijke kool gedigereerd. Na verloop
van eenige dagen op het filtrum gebragt, bleek de doorloopende vloeistof nog gekleurd te zijn. Na verdamping
liet zij weder de uiterst bittere, kleurige zelfstandigheid
terug, die, op een glazen schaaltje onder den exsiccator
de oplossing

geplaatst,

indroogt

waaraan

massa,

tot

niet

Uiterst gemakkelijk

fs.

eene brooze, licht gele harsachtige

de minste kristalvorm

te

in alkohol oplosbaar,

bespeuren
wordt deze

door toevoeging van water of waterige, maar

solutie

zonderheid

door alkalische

in-

vloeistoffen, zooals kalkwater

en ammonia, maar ook door azijnzuur, weder grootendeels
afgezonderd.
Wordt de op het filtrum teraggebleven kool
met absoluten alkohol behandeld, dan verkrijgt men nog
een groot gedeelte van de vermelde bitterstof.

Van

E.

ken van

ponden stipites cocculi is door een trekdagen met spiritus van 25» eene tinktuur be-

2,5 ned.

drie

reid.

De
lost
is

ter

spiritus

wordt daarbij zeer slijmig en

chlorophyllum groen gekleurd.

is

door opge-

De verkregen tinktuur

der destillatie onderworpen en de inhoud der retort latot

extraktdikte

uitgedampt.

Dit extrakt

is

eerst be-

met sterken alkohol, maar hierdoor werd de bitterstof, die innig met andere door den spiritus mede opgenomen stoffen kan vermengd geweest zijn, niet uitgetrokken.
Het extrakt is daarop behandeld met water, waarin

handeld
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het grootendeels wordt

opgenomen, met achterlating even-

wel van eene zwarte kleverige massa die voor het grootste
gedeelte in ether oplost met eene schoone groene kleur,

Voor het overige
meergenoemde bitterstof, want door
herhaald uittrekken met warm water en na verdamping
derhalve

en

bestond

zij

de

solutiën

dezer waterige

harsvormige

de

in

chlorophyllum bevat.

veel

uit

tot

gedaante

stroopdikte, zette

en

zij

zich af

met de eigenschappen,

vroeger reeds vermeld.

Het met water vermengde extrakt is weder geschud met
een mengsel van alkohol en ether. Nadat de bovenstaande lichtbruin gekleurde alkoholo-etherische solutie van de
onderstaande dikvloeibare bruinzwart gekleurde waterige

afgenomen en de laatste nog herhaalde malen
met mengsels van alkohol en ether behandeld is, zijn de
aldus verkregen alk. eth. solutiën met dierlijke kool geschud en met deze der destillatie onderworpen, ten einde
vloeistof

gedeelte van den ether en alkohol terug te
Daarna is de inhoud der retort op het filtrum
gebragt en de nog steeds gekleurde vloeistof boven een
waterbad uitgedampt tot stroopdikte. Daar het thans niet
gelukte door kalkwater het bij de vorige proefnemingen

het

grootste

bekomen.

verkregen bittere ligchaam af
vooronderstellen dat nog

te

zonderen, deed mij zulks

velerlei in alkohol

en water op-

losbare vreemde inmengselen welligt de afzondering tegen-

>nngen.

Om

deze af

met acetas plumbi

te

bas.

scheiden

is

de vloeistof behandeld

Hierdoor ontstond een overvloedig

neerslag, terwijl de vloeistof zeer ontkleurd en helder wijni).
Nadat het neerslag was afgefiltreerd
geel geworden was
is

het

1)

Na

treerd,

zuur

met kokend water nagespoeld

cenigen

tijd zette

,

zoolang dit nog merk-

zich uit de vloeistof ceu bezinksel af.

Dit

afgefil-

met een weinig koud water afgespoeld en daarna door verdund zwaveluitgescheiden en de nu
ontleed, Vfaardoor zwavelzuur loodoxyde werd

verkreeg. Hiergekleurde vloeistof eenen zeer geprononccerden bitteren smaak
met loodoxyde verbonden had tot een in kokend

uit blijkt dat de bitterstof zich

water gemakkelijk,

in

koud water inlndcr goed oplosbaar ligchaam.
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baar bitter werd van smaak. Het fikraat is bij het afwaschwater gevoegd en het loodoxyde door toevoeging,
eerst van verdund zvi^avelzuur, daarna van sulphas potassae
als zwavelzuur loodoxyde afgescheiden.
Het neerslag af-

hebbende, is het fikraat met
en daarmede op een waterbad

gefiltreerd

geroerd

Het

uitgedampt.

toe

mengsel
vloeistof

gebleven

is

in

tot

eene

droog wordens
retort

met een

van alkohol

en ether gedigereerd en daarna de

afgefiltreerd.

Deze was nog wijngeel van kleur

zij

;

de retort

residu

dierlijke kool aan-

der destillatie onderworpen

is

:

het residu in

uitgedampt boven een waterbad. Hier-

eindelijk

is

scheidde zich van lieverlede de bitterstof af in den

bij

van

vorm

onder de vloeistof verzamelden,
hetgeen nog zeer bevorderd werd door toevoeging van een
droppels,

weinig

die

zich

Door schudden en omroeren met een

kalkwater.

glazen staafje werd het zamenpakken nog meer bevorderd.

De

vloeistof

van de afgescheidene bitterstof afgeschonken

is

en verder nog ter gewinning der laatste deelen op genoemde wijze behandeld, terwijl de bitterstof zelve door oplossen
in

absoluten

verdampen, afscheiden met water,
laatste is zij onder eenen exsicca-

alkohol,

enz. gezuiverd

Ten

is.

tor gedroogd.

Op

is verkregen uit de in bewerking genomen
van den vochtigen stengel, iets meer dan 2

die wijze

2.3 ned. pdn.

gramm.

bitterstof.

Eigenschappen.

zonderde
kleurde,

De

bitterstof

alzoo

doet

op verschillende wijzen

afge-

zich voor als eene geelbruin ge-

doorschijnende, brooze harsachtige massa, die in

koud water weinig,
uiterst ligt oplosbaar

in

kokend water

is.

Zelfs zeer

moeijelijk, in alkohol

verdunde alkoholische

lossen haar gemakkelijk op.
In ether is zij
nagenoeg onoplosbaar. De oplossingen hebben alle eenen
uiterst bitteren smaak, die lang aanhoudt, zoodat er over-

vloeistoffen

vloedige speekselafscheiding op volgt.
zij

zeer weinig, en ether, waarin

krijgen

er

zij

Koud water, waarin

bijna onoplosbaar is, ver-

evenwel eenen zeer bitteren smaak door.

On-
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de oplossing in alkoholische vloeistoffen.

dragelijk bitter

is

Verdunde zuren

lossen haar niet op

kalische
zij,

vloeistoffen

is

zij

veel

meer dan water; in alminder oplosbaar, zoodat

den loop van het onderzoek gebleken

gelijk uit

is,

uit

de waterige solutie door toevoeging van kalkwater wordt
in den vorm van aan de wanden van het
hangen blijvende droppels en draden. Op dezelfde

afgescheiden
vat

zondert

wijze

De

,

dik vloeibaar;
zij

en dus ook hare waterige en alkoholische

reageren neutraal.

wordt

gesteld,

bekoeling.

bij

bitterstof,

oplossingen

zich af uit eene verzadigde oplossing in

zij

kokend water,

Aan de vochtige

lucht bloot-

kokend water zeer week en

zij

kleverig, in

bij

eene weinig hoogere temperatuur smelt

als was.

brandt met eene zeer heldere, sterk walmende vlam

Zij

even

hars,

als

blaart

zich sterk daarbij op en laat eene

trouwens niet moeijelijk

voluminense,

te

verbranden

In een glazen buisje verhit, blaart

terug.

uitstooten van een dikken witten

der het

zij

sterk

damp,

,

kool

op on-

die zich

in het bovengedeelte tot bruine droppels kondenseert , riekt

empyreumatisch

sterk
is

zwak

:

de reaktie der ontledingsprodukten

zuur.

De zouten van zware metalen, chloridum

dum

auri, chlori-

chloridum hydrargyri, chloridum ferri, acetas
plumbi, chromas potassae, brengen in de zooveel mogelijk
platini,

gekoncentreerde waterige solutie gele of geelbruin gekleur-

de vlokkige

neerslagen te weeg, die

weder

te voorschijn

koking der

bij

stof geheel of grootendeels verdwijnen

,

doch

bij

vloei-

bekoeling

komen.

met roodbruine
Na toevoeging van water zet zich eene

In sterk zwavelzuur wordt de bitterstof

kleur opgelost.
vuil bruingrijze
drijft.

stof

af,

die als vlokken

in

de

vloeistof

Dit ligchaam heeft den intensieven bitteren

smaak

behouden.
Sterk salpeterzuur lost de bitterstof op tot eene lichtgele
vloeistof.

Toevoeging van

water scheidt uit deze helder,
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stroogeel gekleurde, harsachtige klompjes

af.

De

vloeistof

nog eeneii zeer bitteren smaak.
Met chromas potassae bevochtigd, ontstaat door bijbrengen van een droppel gekoncentreerd zwavelzuur eene viohezit

lette

verkleuring,

die

evenwel

spoedig

in

vuil

grijs

en

bruinzwart overgaat.

Door toevoeging van water herstelt zich de kleur van
de nu harsachtig afgescheiden stof tot vuil geel.

De door water uit de met zwavelzuur, salpeterzuur en
chromas potassae met zwavelzuur behandelde bitterstof afgescheidene harsachtige stoffen worden door toevoeging van
alkohol terstond weder opgelost.

De violette verkleuring door chromas potassae en zwavelzuur heb ik op de doorsnede van den Cocculus-steupel
ook zeer duidelijk waargenomen.

Evenwel

is zij

zeer voor-

bijgaande.

Wanneer

wij

aangegevene

nu eenen

blik terugwerpen op de boven-

afzond erings wij zen

kennen, dat

zij

,

zoo valt het niet

over het algemeen

vrij

omslagtig

te ont-

zijn.

sub C. vermelde methode evenwel maakt daarop eene
zondering,

men

wanneer

zij

in

De
uit-

zooverre gewijzigd wordt, dat

onmiddellijk het M^aterige extrakt met sterken alkohol

behandelt,
plantenslijm

waardoor al aanstonds de grootste hoeveelheid
Het meegedeelde
zal worden afgezonderd.

scheikundig onderzoek moet beschouwd worden als eene
opsomming van ingestelde proefnemingen, en ongetwijfeld
kan uit deze eene betere methode ter afscheiding worden
afgeleid.

Wanneer

bijv.

het waterig extrakt van den stengel werd

behandeld met acetas plumbi
neerslag

het

bas.,

het hierdoor gevormde

met kokend water afgewasschen

fikraat

gevoegd,

zwavelwaterstofgas
schijnlijk, dat

de

,

het waschwater

vloeistof uitgedampt en

bij

nu met

werd ontleed, is het meer dan waarkojteren weg het doel bereiken kan.

men op

162

maar bij het bovenstaande laten beomdat mij geene genoegzame hoeveelheid
der plant voor het oogenblik meer ten dienste stond, als
omdat mij de noodige chemikaliën ontbraken, maar hoofdzakelijk omdat het mij toch reeds gelukt was, langs de bovenvermelde wegen eene toereikende hoeveelheid bitterstof
te bekomen, om hare belangrijkste eigenschappen na te
gaan, en mij, zelfs bij meer dan toereikende hoeveelheid
stof niet de vereischte middelen ten dienste waren om het
heb

Ik

het echter

zoowel

rusten,

en

ekwivalentgewigt

de elementaire

zamenstelling

te be-

palen.

Dit het bovenstaande onderzoek
in

bitterstof,

de Cocculus

dus gebleken, dat de

is

vervat, eene eigenaar-

crispus

met de meeste andere uit de daaraan zoo
Menispermeae weinig meer dan den bitteren smaak gemeen heeft.
Tot dusverre zijn namelijk de navolgende bijzondere
stoffen gevonden, in niet meer dan drie planten uit deze
dige

die

is,

rijke familie

der

familie

De Cocculus

j^almatus

bevat kolumbine, berberine en

kolumbozuur, welke ligchamen

alle drie

van zeer bitteren

De beide eerste zijn kristallijn, het laatste is
amorph, maar bezit eene sterk zure reaktie en is in ether
smaak

zijn.

oplosbaar.

In de Anamirta

nispermine,
tallijn

cocculus

komen

paramenispermine,

en in ether oplosbaar

bitteren

is;

voor: pikrotoxine, me-

waarvan het

eerste kris-

de beide andere missen den

smaak en kunnen mede

in kristallen verkregen

worden.

Verder komen in dezelfde plant ook nog voor: kocculine(acid. hypopicrotoxicum) en menispermine-zuur, die

zuur

beide

eene

zure

reaktie bezitten en uit oplossingen door

zuren worden neergeslagen.
In de Cissampilos Pareira
')

Ann.

(Ic

Pharmacic XXXIII, 81.

heeft

Wiggers

^)

het

zeer
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veranderlijke

pelosine

aangetroffen,

reaktie

en met

zuren

bezit

vormende

zich

van

inwerking

daaruit door

dat

eene

alkalische

zouten vormt, even
licht,

als het

en vochtigheid

lucht

pelluteïne.

Het getal bitterstoffeu der Menispermeae is dus met één
vermeerderd, die gevoegelijk met den naam van pikroretine

kan worden onderscheiden, wegens haren
smaak en harsachtige natuur.

De

pikroretine

toestand,

bevindt

zich

gedeeltelijk in opgelosten

maar grootendeels geëmulseerd

mige sap, dat vooral

uiterst bitteren

in het zeer

slij-

den regentijd bijna den geheelen
maar het meest in de nog versch

in

stengel der plant vult,

groen gekleurde jeugdige ranken wordt aangetroffen.

Van de

bitterstoffen uit de fam. der

dus verre slechts één bevonden

tot

Wel vinden

melijk de pikrotoxine.

»

wij in het geneeskun-

aangeteekend:

i)

dig tijdschrift

Menispermeae is er
werken, na-

giftig te

Ofschoon de zaden der moederplant pikrotoxine en de
menispermine en paramenispermine bevatten

zaadhulsels

stoffen, die in

werking eenigzins met strychnine overeen-

komen, enz.;"
maar behalve dat de
cocculus
zijn

op

met de

schrijver de

Menispermum of Anamirta
proeven genomen

heeft, terwijl de

oog

het

van Cocculus crispus, wier zaden nog

stengels

nimmer scheikundig

zijn

onderzocht, haalt

Van

Hasselt

-)

aan, dat de menispermine en paramenispermine werkeloos

zouden

zijn,

hetgeen ook

Dierproeven,

bij

Liebig

door mij genomen

^)

staat opgeteekend.

met Coccvüus

crispus,

hebben overtuigend bewezen, dat haar geene vergiftige eigenschappen kunnen M'orden toegekend. De hevige bitterheid

1)
-)
:')

4e Jaargang, aflev.

A. W. M.
Liebig.

V.

Handb.

1,

2, 3

en 4 p. 571.

Hasselt, Handl.
d. org.

Chem.

der vergiftleer p. 556.
p.

639.
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alleen doet

misselijkheid en neiging tot braken

ontstaan.

Riviervisschen van verschillende soort waren dagen lang
in eene kuip met water bewaard, welk laatste
was ververscht geworden. Bij dit water werd zooveel gedaan van het tot droogwordens verdampt alkoho-

achtereen
dagelijks

lisch extrakt des

van smaak was.

Cocculus stengels dat het duidelijk bitter

Van

tereen volgende uren

,

's

morgens 9

— 12 ure,

dus drie ach-

bleven de visschen er vrolijk in rond

Zij
werden in eene andere kuip met versch
water overgebragt, en bleven nog vele dagen voortleven.
Ten slotte merk ik nog aan dat tot therapeutische proef-

spartelen.

,

nemingen, behalve de pikroretine zelve
trakt het doelmatigste preparaat
lijk bitterheid,

is,

in pillen vorm zal

gediend.

Muntok, Oktober 1859.

,

dat,

het alkoholische ex-

wegens de ondrage-

behooren

te

worden

toe-

UITKOMSTEN
VAX

TWEE BEMESTINGSPROEVEN,
OP SUIKERRIET
VERKREGEN

IN

DE JAREN 1857 EN

1859,

DOOR
J. A.

HRAJENBRIiyH.

van de Natuurk. Vereeniging
Landbouwer in Krawang.

L. K. Inst. V. Ingenieurs, en

Het zou in een

tijdschrift, als dat

in N. I

van de Natuurkundige
te onpas zijn, bij

Vereeniging in Nederlandsch Indië, wel zeer

het mededeelen der resultaten van bemestingsproeven

zulks

,

beginnen met het betoog van het nut, ja, de noodzakelijkheid der bemesting bij het landbouv^^bedrijf. Niettegenstaande
te

dus het in den laatsten tijd mode is geworden, de behoefte aan
bemesting voor denjavaschen (niet javaanschen) landbouw
te betwijfelen

en,

»

observanzmaszig" speciaal aan de aan-

wending der guano,
stand te bieden

,

als

meststof, dien lijdelijken weder-

welke een der

het tropische organisme, zoo

achterwege

bemesten

,

laten,

en

als

negativo

zullen

wij

funktiën

is

dat betoog

van
hier

een axioma vooruitstellen: dat

en vooral ruim en goed bemesten

,

beter

is

dan

het niet te doen, omdat dit feit, zoowel door de meest logische ontwikkeling uit andere bekende gegevens, als door

het grofste empirisme,

overal

en in

alle

tijden

is

bewe-
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Mogten anderen,

zen.

zelfs

ter

goeder trouw, een tegen-

overgesteld gevoelen hebben, wij eerbiedigen dat niet.

De onderstaande mededeeling

om

vergelijkbare resultaten van

brengen, teneinde

licht te

bij

heeft dus alleen ten doei

genomen proeven aan het
hen, die,

hoewel de

juist-

heid der inzigten omtrent de noodzakelijkheid der bemes-

door de elkander kruissende en tegensprekende berigten omtrent de guano weifelen aan die
ting erkennende,

meststof de voorkeur boven andere soorten

daar waar dezelve passend en ter regter

te

tijde

doen geven
kan worden

aangewend.
Sedert verscheidene jaren wordt door mij de guano, niet

maar

als proef,

effektief als

bemesting aangewend; en met

de faktorij der Nederlandsche Handelmaatschappij

Wonopringo

fabriek
zijn

te

die

,

bij

voegen

daarliij

het

Pekalongan,

in

gebruik daarvan

dat de gronden van

,

geloof

op hare

,

ik de eenige

Ik

volhardt.

Wonopringo

,

moet

in vele

opzigten, zoowel in derzelver oorsprong, als physische en

met een groot
van Teloekdjambe, waarop de guano bemesting is aangewend overeenkomen zijnde flaauw hellend diluviaal
bruine roode of geelroode klei met veel ijzeroxyde
terrein
en ligt te bewerken. Op deze soort van gronden wordt
uitsluitend de guano aangewend, en wel in de maanden
September, Oktober en November; soms bij het planten,
soms ook na de eerste losmaking der stoelen met den patjol (amoh), doch altijd met een 10 a 12 voudig volumen
asch vermengd, en alsdan in eene hoeveelheid die is berewaarschijnlijk ook chemische zamenstelling,
deel

;

,

,

,

,

bouw. ^)
Op zware kleigronden is de werking der guano niet zoo
het oog vallend als op hellende ligte gronden, en voorniet, indien de gronden vlak zijn, wanneer zware re-

kend op
in
al

1)

3 ^ 4 pikols per

Ik neem gemakshalve een batok (halve klapperdop^ van het mengsel asch

en guano per

stoel.

1G7

om nat en drassig
Het schijnt dat het regenwater alsdan de op-

gens vallen, en de grond neiging heeft

worden.

te

losbare deelen der

guano

te

spoedig wegvoert, terwijl ook

de moeijelijker bewerking van den grond
letsel

een be-

klei,

bij

tegen de behoorlijke verdeeling der geringe hoeveel-

heid guano

is

Voor die soort van gronden (vlakke klei) is gebleken
dat gemalen oliekoeken, met 15 a 20 percent kalk vermengd, de beste meststof voor suikerriet, en dus waarschijnlijk ook voor andere planten is. ^)
Eveneens moet men zorgen de guano niet aan te brengen, wanneer men langdurige droogte te verwachten heeft,
dus niet in het begin en het midden van de oostmoesson,
omdat al de ammonia, zoowel de vrije als de uit derzelver verbindingen in den grond losrakende, alsdan door
de vlugtigheid nutteloos in den dampkring zich verliest.
De onoplosbare deelen der guano blijven ,wel over, maar
die zijn gering in vergelijking van de zoo kostbare ammonia en derzelver verbindingen.
De oorzaak van de mislukking der proeven, daar waar
wordt opgegeven,

dit

ligt

dus geheel buiten de meststof

maar moet alleen aan de verkeerde aanwending geweten worden en instede daarom de guano als meststof

zelve,

,

geheel

te

veroordeelen en ongeschikt

moet men wijzen op de klippen,

te

verklaren

,

mag en

die daarbij te vermijden

zijn.

Ik geef hier in den vorm van tabellen de resultaten van
twee proeven, genomen in 1857 en 1859 (oogstjaren) en
voeg tot regt verstand, het volgende daarbij.

De
strekte

1)

eerste

—

—

A 1 en A 2 is in de volvan derzelver uitkomsten gevicieerd door

proef, tabellen

grootte

De aanwending van

kalk

bij

de oliekoeken

heer Sloet van Oldruitenborgh in Madioen

,

is

,

het eerst geschied door den

en na bekomen mededeeling, door

sukces ook hier toegepast. De werking
houdt minder lang aan dan zonder het gebruik van kalk.
mij met het beste

is

sneller,

maar

168

De

het saisoen.

langdurige droogte van

1857 heeft den
Deze omstandigheid drukt
echter op de geheele proef gelijkelijk, want hoewel het te
vooronderstellen was, dat het bemeste riet, bij een weinig
regen, nog sterker zou gegroeid zijn dan nu het geval is
geweest, zoo kan men toch ook aannemen, dat het- meerendcel van den mest reeds gedurende de voorafgaande
westmoesson van 18öG/18o7 door de plant was opgenomen.
De proef op tabellen B 1 en B 2 vermeld, is genomen op hetzelfde stuk grond, doch ongeveer 200 el van
het eerste verwijderd. De zamenstelling dier beide gronden
groei van het riet belemmerd.

—

—

is

echter gelijk.

Voor de bepaling van het specifiek gewigt, is gebruik
gemaakt van een volumemeter van Gay- Lussac en van
een' areometer van Beaumé, beiden uit de werkplaats van
Lerebours en Secrétan
deeld,^

Voor

Parijs, in tiende deelen onderver-

van het gehalte aan

die

de proef op tabellen B

van

te

en keurig van bewerking.

Soleil

—

1

en B

—

kristalliseerbare suiker in
2,

van een saccharometer

volgens de konstruktie van Lerebours en Secré-

,

tan; een werktuig, herhaaldelijk geverifieerd

De

oplossingen.

cijfers zijn

met normaal-

het gemiddelde uit tien waar-

nemingen.

Toen ik in 18Ii7 de proef nam, op tabellen A. 1 en A.
vermeld, bezat ik dat werktuig nog niet. Instede van
echter de betrekkelijke kolommen op die tabellen blank
te laten
heb ik dezelve a posteriori berekend naar de po2

,

sitieve

resultaten

van het specifiek gewigt en de glukose-

bepaling, na aftrek van 12,4

de het gemiddelde

cijfer

grammen per

waarmede

palingen moeten verminderd worden.

liter sap, zijn-

areometrische be-

alle

Dit cijfer wijst aan,

het gehalte aan zouten en organische bestanddeelen in het

suikersap,
cijfer

andere

vordert

eene

als suiker

(dextrine,

nadere bepaling

voor ingerigl onderzoek, doch kan,
j;enii(l(lelde

worden aanjrenomen.

gom,

bij

tot

eiwit).

Dit

expresselijk daar-

zoolang,

als het
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de poiarisatie-proef waren de dextrine en proteïne-

Bij

stoffen eerst door drie-basisch azijnzuur loodoxyde verwij-

derd.

Voor de glukose-bepaling is gevolgd de methode, beschreven in Fresenius, Anleitung zur quantitativen chem. Unt.
(5® Auflage pag. 49C) en gebruik gemaakt van een proefvocht,

geheel

Zoo ook
voor 10

k.

op

de daarbij voorgeschreven wijze bereid.

dit proefvocht niet juist 0,05 gl.

al
c.

om

noodig had

het koperzout daarin te reduceren, zoo

kan dat wel een' zeer geringen invloed op de volstrekte hoeveelheid glukose hebben, doch de verhoudingen tusschen de verkregene
er echter voor te
is

cijfers blijven dezelfde,

ik geloof het

kunnen houden, dat het proefvocht

juist

zamengesteld

Voor de herleiding van het
graden

tot

suikergehalte,

is

specifiek gewigt en

opgemaakt ingevolge de proeven van
bewezen heeft, dat er bij de oplossing van

bellen van Brix
ling,

die

ker in water, eene

vrij

ta-

Balsui-

belangrijke kontraktie plaats vindt,

waardoor dat gehalte niet evenredig
gewigt

Beaumé-

gebruik gemaakt van de

aan het specifiek

is

maar volgens andere, daar opgegevene formules

moet berekend worden. (Zie Brix, Ueber die Beziehungen zwischen den Procentgehalten verschiedener Zückerlösungen, den zugehörigen Dichtigkeiten und die Areometer-Graden nach Beaumé, Berlin bei Ernst und Korn. 1854.)
De bij den saccharometer van Soleil gevoegde gelithographieerde tabel berust waarschijnlijk op regtstreeksche proeven van Clerget. Ik heb de originele verhandelingen niet
magtig kunnen worden, om die tafel nog eens te verifiëren,
üe verkregene hoeveelheden in stokken sap en opbrengst
,

gekristalliseerde suiker, zijn alle gereduceerd tot

den bunder.
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A.

1

Geplant

den 15

Okloher 185G, geoogst den lU

September 1857.

171

•a93ai5iJ9ninBv

sa,

co

172
Geplant der 15 November 1858, geoogst den 27n

September 1859.
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CC

^
P5
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De

besluiten uit deze tabellen te trekken liggen

nu voor

de hand
Verhoudingen van hel verhreffen sap.
uit A.

1.

uit

1

Ongemest

1.00

1

2

Asch

1.27

2 Asch

3

Guano met zand.
Guano met asch.
Guano met oliekoe-

4
5

.

1.58

.

1.81

ken

idem met

asch.

.

.

.1,98

5

Guano en

asch.

.

wij de

is

.

2.07

en

')

1.76

Asch en guanine '). 1.29
en guanine

1.60

')

kalk

2.02

gelijke rietsoorten, zoo als hier, het

sap het criterium

kunnen

1.23

7 Oliekoeken, asch en

1.88
bij

.1.00

6 Zand, asch
1.97

asch

.

guano

9 Dubbele hoeveelheid

Daar

.

.

1.35

8 Guano, oliekoeken en

asch

1.

4 Asch, guanine

1.88

6 Oliekoeken alleen.
7

3

B.

Ongemest

van het

verkregen

effekt der meststoffen,

zoo

berekening der verhoudingen van het getal

stokken achterw^ege laten. Uit bovenstaande sap-verhoudingen volgt nu onw^edersprekelijk
dat de gewone aschbemesting

a.

(1

batok per

stoel)

de

opbrengst 25% vermeerdert.
h.

dat de dubbele hoeveelheid asch echter

88% vermeer-

dering in opbrengst geeft.
c.

dat de guano alleen

d.

maar

dat die opbrengst vermeerdering tot gemiddeld

stijgt

wanneer men de guano met asch vermengt.

94%

Nu
1)

is

58 + 25

= 83

58% hooger opbrengst

geeft.

en dus het totaal effekt der vermenuit 28,4 water, -zand en gruis onoplos-

Eotterdamsche kunstmest bestaande

— gips 8.36— krijt

—

.226,— chloruren 2.29
phosphaten
chloorammonium O.IOG en plantaardige deelen 24.61 waarschijnlijk een
mengsel van turfmul, afval van beenzwart uit de suikerrafiuaderijen, wat asch
en zand, gips, roet, en voor de leus ook wat in het publiek verzamelde sekreetDe ontleding is niet door mij maar door een zeer bekwaam scheikunbeer.
baar in zuren 20,003,
8. 05.

dige geschied.

1
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ging ook weder nagenoeg gelijk

som van de
e.

(zelfs

hooger) dan de

iets

afzonderlijke aanwending.

Dat oliekoeken alleen, niet voldoende

zijn, als

geven-

de slechts 55% meer, maar dat
de vermenging daarvan met guano en nog beter met
f.

guano en asch, de opbrengst nagenoeg verdubbelt (97%
vermeerdering)
g.

,

terwijl eindelijk

de vermenging met kalk

,

waarschijnlijk door verzeeping

van de nog achter geblevene olie binding van door oxydatie
gevormde zuren, die als reserve in den grond blijven, en
vrijmaking van ammonia uit het eiwit der zaadlobben
resultaten geeft die niets te wenschen overlaten, namelijk
meer dan verdubbeling der opbrengst (102% vermeerdering).
Bij de schaarschte der oliekoeken, en den hoogen prijs, zoo
wel van de olie als van dien afval der oliebereiding, ver,

oorzaakt, doordien die industrie, uitsluitend gedreven door
nijvere Chinezen in de binnenlanden,

anders

als tot tipars

op gronden

tot niets

bruikbaar, sedert de laatste jaren, door

het ontzeggen van het verblijf aan de Chinezen in de binnen-

landen

,

te niet dreigt te

gaan

,

is

het echter van het hoogste

belang naar andere meststoffen uit

te zien, en daarvoor komt
wel de guano het eerst in aanmerking, zoowel om de
gemakkelijkheid der aanwending, als de hooge mestwaarde.
Het terugbrengen der asch van de suikerfabrieken naar
de velden, hoe noodzakelijk ook, zal wel vooreerst onder
,

de vrome wenschen blijven, ten minsten

bij

de gouverne-

ments-kultures, zoo lang niet den fabrikanten,

bij

een ar-

van hun kontrakt, de verpligting tot het zorgvuldig
bewaren dier asch wordt opgelegd, en straf bepahngen vasttikel

gesteld tegen de niet-

nakoming daarvan.

Verhoudingen van

Het was

bij

het

nemen

hel suikergehalle.

dezer proeven

niet

alleen

mijn

doel, de vermeerdering in opbrengst, der plant als zoodanig, te bepalen, maar tevens om te zien of, en zoo ja

welken invloed, elke soort van mest op het volstrekt
kergehalte van het sap had.

sui-

176
Die uitkomsten bieden minder in het oogvallende veraan.
Daaruit kan niets met zekerheid worden

schillen

opgemaakt, want

in tabel

terwijl

A

—

2,

de

gewone hoe-

veelheid asch ligter sap geeft dan ongemest, geeft de dub-

asch daarentegen zwaarder sap dan de

bele hoeveelheid

enkele, en nagenoeg even zwaar als het ongemestte.

In tabel B

—2

geeft de gewone aschbemesting zwaarder
ongemeste en hieruit zou dus moeten vol-

sap dan het

,

gen, dat de asch werkelijk het sapgehalte doet stijgen, en

—

A 2 aan onbekende toevallige oorzaken
moet worden toegeschreven.
Het is echter van het hoogste belang dat de proeven,
of er meststoffen zijn die het sap merkbaar in gehalte
doen stijgen, met de meeste zorg en naauwkeurigheid
worden voortgezet, want de suiker, die men op die wijze
meer verkrijgt, kost niets en kan belangrijk zijn.
de afwijking in

B, V.

Beaumé geven löo grm.

8°

10°

»

12"

»

en

257

»

...

verschil per liter

met eene

194

..

.

.

.

41

84

suiker per

liter

»

»

grm.= 27%
grm.= 53%

van 8° tot 1 2" opvoerde, zou
dus zonder meer arbeid 55% meer opbrengst krijgen.
Wanneer nu die meststof te gelijk de produktie aan stokken
meststof, die het sap

men

of sap belangrijk vermeerderde (wat echter moeijelijk kan

zamenvallen)
Ik

,

wanhoop

zoo zouden de voordeden onberekenbaar
echter geenszins

om

zijn.

door doelmatige men-

gingen van verschillende meststoffen, het vraagstuk of op
te lossen

De

of wel tot

eene

resultaten dier thans

negatieve uitkomst

te

geraken.

onderhanden zijnde proeven zullen

worden medegedeeld. Wenschelijk ware het, indien,
naar aanleiding van het bovenstaande, ook andere belanglater

hebbenden werden aangespoord, met mij denzelfden weg
van onderzoek te bewandelen. Zij zullen de moeite daaraan besteed evenzeer beloond vinden.
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Reeds meer dan

twee jaren

zijn

verstreken

sedert

ik

den toestand der aangekweekte
kinaboomen op Java heb bekend gemaakt. Ik stelde dit
berigt op bij gelegenheid dat Z. Exc. de gouverneur gemijn

eerst

berigt

over

Ghs. F. Pahud de aanplantingen in de maand
Juny en July 1837 bezocht en maakte het publiek in het
XVde deel van dit Tijdschrift, alsmede, uit het hollandsch
vertaald, in No. 4 en 5 van den VIden jaargang der Bon-

neraal

plandia.

Sedert dien

tijd

hebben belangrijke veranderingen

kinaplantsoenen plaats gehad.

De kuituur

in de

der Cinchona's

op Java is een nieuw tijdperk van hare ontwikkeling binnen getreden. Verscheidene boomen hebben gebloeid en
kiemkrachtige zaden voortgebragt.
Toen, in de maand

180
Jiiny 1857, bedroeg

het getal

der op

Java voorhandene

levende kinaboomen weinig boven de drie honderd; thans,
in het begin van December 1839, zijn reeds meer dan een
honderd duizend voorhanden.
Derhalve scheen het mij wenschelijk toe, het eerstge-

noemde

berigt door het tegenwoordige tweede

nemen, om van
voortaan na afloop van elk jaar één

teren en als rigtsnoer aan te
rigten

ten einde aan het publiek

,

te

komple-

dergelijke beuit te

geven,

dat door die eerste mededeeling

opmerkzaam op onze kultuuronderneming mogt

welligt

gemaakt, tevens de noodige gelegenheid te verschaffen,
zich met de verdere lotgevallen der aangekweekte kinaboomen op Java bekend te maken.
Het scheen mij
zijn

toe, dat het belang in de kinaboomen, niet slechts door
kruidkundigen, pharmaceuten en geneesheeren, maar ook
door vele andere deelen van het beschaafde publiek gesteld, zich steeds

algemeener deed kennen, waardoor mijn

hunne

wenscli nog werd versterkt, nadat ook regeringen

opmerkzaamheid op

dit

17

en

plandia VII.

arbeiden

Nq.

over

onderwerp hadden

kinabasten

18

pag.

van

E.

252).

gerigt.

Reichardt,

van C. F.

Reichel, de voorlezingen inde medische fakulteit te

door A.
gegeven

Pleischl,
,

(Bon-

De scheikundige

Weenen

aan de Novara-expeditie
kruidkundige onderzoekingen van

de instructies

de schei- en

H. Karsten, van F. Klotzsch en het uitgeven der Illustra-

Nueva Quinologia of Pavon door

J.
E. Hooogpunt beschouwd) behalve andere werken en verstrooide opstellen, even zoovele
bewijzen voor de toenemende belangrijkheid van het onderwerp, die voortdurend daaraan Avordt toegekend.
Derhalve zal ik wel naauwelijks behoeven te vreezen,
dat de geringe moeite, die mij het ter neer schrijven van dit

tions of

ward,

the

zijn (hier uitsluitend uit dit

tegenwoordig berigt over de kuituur van kinaboomen veroorzaakt, als nutteloos of overbodig zal worden beschouwd.

Alvorens den lezer bekend te maken met de bijzonderheden van onze plantsoenen en de grootcr gewordene uit-
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breiding er van op Java, wil ik een kort overzigt der kina
soorten doen voorafgaan, die wij op Java bezitten,

om

daar-

door het vroeger medegedeelde

te

kom-

pleteren.

heeft.

en

gedragen

vruchten
Zij

en

*

WeddeW,

Cïnchona Calisaya

1.

verbeteren

de volgende.

zijn

Zij

te

nu ook

die

reeds gebloeid,

kiemkrachtige zaden voortgebragt

stemt in al

hare

deelen

met de door Weddell geleverde

en organen overeen

beschrijving,

met

uitzon-

dering alleen daarvan, dat de capsula niet ecostata
costata of althans duidelijk striato-costata

de doosvrucht

met

5 sterk

is,

in de rigting van

uitstekende

minder uitstekende

hoofd-

zijstrepen.

is

;

maar

iedere helft

van

hare lengte, voorzien

en daartusschen met
De vorm der bladeren

5
is

zoo veranderlijk en vertoont naar alle rigtingen zoo traps-

overgangen,

gewijze

dat

het mij

afzonderlijke variëteiten, zooals

niet

mogelijk

is,

twee

Weddell doet (vera en Jose-

phiana) te onderscheiden.
2.

Cinchona lucumaefolia Pavon.

het gevoelen,

Ik ben

ook nadat deze soort

rijpe

nog steeds van
vruchten en za-

den voortgebragt heeft, dat zij of voor G. lucumaefolia
Pavon, of voor eene nieuwe nog niet beschrevene soort
moet gehouden worden, omdat haar karakter met geene
andere van de beschrevene soorten overeenstemt. Zij is,
zoo als zich de lezer uit het vroeger medegedeelde zal herin-

onder den naam van

G. ovata op Java ingevoerd.
hopen dat deze twijfel nu spoedig opgehelderd
zal worden, nadat wij zorg gedragen hebben, gedroogde
takken met bloemen en rijpe vruchten er van aan den
heer Howard te zenden die, zoo als bekendis, zich thans
juist onledig houdt, het nagelaten, kinologische manuskript
van Pavon met toelichtingen en afbeeldingen in het licht
Daar wij exemplaren van C. lancifolia Mutis
te geven.
uit Nieuw-Granada bezitten, ben ik thans in staat, als stel-

neren,

Het

is

lig, te

te

beweren, dat onze lucumaefolia nimmer

dezelfde

soort

met deze

kundige Kinologen

zijn

tot

een en

behooren kan.

Vele
trouwens van hetzelfde gevoelen.
G.

lancifolia
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dat namelijk het
variëteiten

meerendeel zoo ook niet alle, van de
Weddcll als zoodanig onder zijne C. ovata

die

,

en Condaminea gerangschikt heeft, werkelijke, zelfstandige
species uitmaken.

De navolgende
tot

verbeteringen en toevoegingen behooren
de vroeger medegedeelde adumbratio. Ramuli fructiferi

saepissime deflexi,

magna

bosa

nutantes.

Panicula

corym-

fructifera

rigidiuscula conferta, fructibus uberrime orna-

dimidiam fructus longitudinem fere aequanCapsula ovato-oblonga, vel ovato-lanceolata, 9 ad 11

ta; pedicellis

tibus.

2 ad

lineas longa,

^i/^

lineas lata,

cum

pedicello pubes-

cens, in utroque latere distincte 10 costata, basi obtusiuscula, ad apicem sensim attenuata, dentibns coronae majusculis, erecto-patulis.
elliptico-vel

Color riifescens, pube grisea. Semina

ovato-oblonga, ad apicem plerumque lacerato-

medio subintegra basi vulgo in apiculum serrato-denticulatum subinde bifidum elongata; nucleo compresso plano
tertiam seminis partem circiter aequante.

fissa,

Het blijkt dus ook uit dit hier opgegevene karakter der
doosvruchten en zaden, zoo als vroeger uit dat der bloemen,
dat onze soort niet de C. ovata, volgens de beschrijving van
Weddell, kan zijn. De betrekkelijke lengte van stijl en meeldraden bleek
stendig

bij

te zijn;

de (ingeslotene)

de verschillende

nu eens
stijl

zijn

en de antherae

is

die

of geheel ingesloten, of in de

een ander maal

gelijke

zeer

onbe-

zijn exsertae,

dan we-

de Stylus exsertus en veel langer dan de meeldraden

der

zijn;

individuen

de stamina veel langer dan

zijn

beiden,

faux corollae
stijl

zigtbaar

en meeldraden, van

lengte en wel, of beiden exsertae, of beiden in de

faux zigtbaar, of beide binnen de

bloembuis verborgen.

Elke van deze zes verschillende verhoudingen was echter
bij een en denzelfden boom (individu) volmaakt standvastig, terwijl bij

de verschillende individuen die ik, eens opzijnde, alle aan een onder-

merkzaam daarop geworden

zoek onderwierp, eene zoo groote verscheidenheid dienaangaande werd opgemerkt, dat het mij niet mogelijk was te
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bepalen

welke van de opgegevene zes toestanden (ten aanboomen d. i. individuen aan wie hij eigen

,

zien van het getal

was) veelvuldiger werd aangetroffen dan de andere.
mij natuurlijk niet bekend, of die verhoudingen

de bosschen van Zuid- Amerika in

men

standvastiger

zijn.

Indien

't

Het

bij

is

de, in

wild groeijende boo-

een

echter

toetsmiddel

voor de bestendigheid der soorten en van het hun toegeschreven karakter moet worden ontleend uit de kuituur
der gewassen, dan kan de lengte van

met betrekking

tot

stijl

en meeldraden

elkander en tot de bloembuis

bij

,

het

Cinchona niet tot de onderscheidingsken teekenen
Bovendien werd bij twee exemplaren
gerekend worden.
eene opmerkelijke verscheidenheid in den vorm der vruchgeslacht

ten waargenomen, namelijk bij N». 52 (op den G. Gede)
met zeer dikke, buikige en korte doosvruchten in vorm
nabij komende aan die van C. calisaya, en bij N». 59 (in
het oude plantsoen op denzelfden berg) met buitengemeen
smalle en dunne doosvruchten die in hun benedengedeelte en in het midden naauwelijks een weinig dikker zijn
dan aan hun boveneinde en die in dezelfde mate kleinere
,

smallere zaden bevatten, terwijl toch ten aanzien van alle
overige

organen (bladeren en bloemen)

van beide exem-

plaren hoegenaamd geen verschil met het karakter der an-

kon worden bespeurd. Ten einde later
kunnen brengen of die verscheidenheden

dere exemplaren
in

ervaring

in

den vorm der doosvruchten zullen

te

erfelijk zijn,

heb ik

de zaden afzonderlijk opgekweekt en de plantjes binnen
eene omheinde afdeeling van het bosch met hun
voorzien

nummer

').

Daarentegen heeft de vorm van de bloem

(corolla)

zich

volkomen bestendig doen kennen.
Ik heb honderdduizenden van deze bloemen die zich weldra van den kelk scheiden en neervallen gezien waarmebij

alle

individuen

als

,

1)

Nr. 32

geworden.

is

echter sedert dien lijd door eenen omgevallen

,

boom

verplet terd
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de de bodem onder de boompjes, als met een vleeschkleurig tapijt bedekt was, maar geene enkele er van kunnen
vinden, die niet met eene bepaald vijf hoekige en in haar
midden eenigzins buikig verbreede buis was voorzien,

waarvan de hoeken
"5.

lengte open gesprongen waren.

in de

Onder dezen naam op Java

{Cinchona lanceolata?).

gevoerd.

heeft

Zij

in-

en aan beide einden spitser

smallere

toeloopende bladeren, die echter zoo zachte en trapsgewijze overgangen tot in de meest afgeronde vormen doen waar-

nemen, dat

eene variëteit kan

hoogstens

zij

waarmede

soort,

vorige

ook in

zij

zijn

van de

andere opzigten

alle

volmaakt overeenstemt, indien namelijk de later te verwachten bloemen geen onderscheidingskenmerk mogten
opleveren.

Cinchona lancifolia. Mutis, var. discolor Karsten.

4.

ik mijn

eerst

berigt over de

Toen

kinakultuur op Java in het

kon mij natuurlijk het later uitgegevene werk
^)
nog niet bekend zijn, waarin echter, op
bladz. 55 volgende aanmerking wordt gevonden: » Ik heb
zaden van deze variëteit namelijk die, welke door Karsten
discolor wordt geheeten » die 2 procent kinine in haar bast
bevat verzameld, om ze door tusschenkomst van den heer
Van Lansbergc gouverneur van Curacao aan de Hollandsche Regering ten behoeve van het overplanten naar Java
te zenden. Zij zijn door den heer Dr. Hasskarl gezaaid (!) ")
en gedijen volgens deszelfs mededeeling uitmuntend wel
gaf,

licht

van Karsten

'

,

,

,

op hunne nieuwe standplaats.
planting

1)
2)

men

zal niet slechts in

deze over-

Die medicinischcn Chinarinden Neu-Grenada's. Berlin, 1858.
zaden die, elk zaad afzonderlijk in een bamboezen potje te kieworden gelegd en tegen de werking van regen en zon door een dak

Van 2000

worden

beveiligd

,

ontwikkelen zich

ervaringen, gemiddeld 1800 stuks.

zaden
ellen

De uitkomst van

een systematisch, maar voor-

('zoo

als te

,

volgens de tot heden toe alhier gemaakte

Van 2000

Tjibodas, op eene

steile

lommer onthlnoten bodem werd gedaan,

als plant,

in

den vollen grond uitgestrooide

berghelling en op eenen kalen van
bereikt

e'én

hare ontwikkeling
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namelijk in een pharmakologisch

waaromtrent

wij, ter zijner tijd,

belangrijk

opzlgt

zijn,

door de Hollandsclie Re-

gering zeer zeker onderrigt zullen worden.

«uitmuntende"

Dit

kwam

(van

gedijen

op het volgende neder.
plantjes te

ziekelijke

Ik

den

heer

vond

drie

Hasskarl)

verkwijnde

in de heete zon

Tjibodas

geplaatst,

en bragt deze plantjes, nadat ik van een toenmaligen op» C. lancifolia uit nieuw Greziener vernomen had dat zij
nada afkomstig waren, dadelijk over in den lommer der
bosschen op den G. malawar ter hoogte van 6500 voeten, waar
zij niet dan uiterst langzaam weder bij gekomen zijn (zoo
als ik reeds vroeger 2 Ys jaren geleden heb vermeld t. a. pi.
pag. 58. Het strekt mij derhalve tot een groot genoegen
thans te kunnen mede deelen voornamelijk ook om den
heer Karsten, indien hij deze regelen lezen mogt, met dit
:

berigt te verblijden, dat die drie C. lancifolia plantjes die
wij

aan

hem

te

danken hebben nu reeds

tot 7,12

en 15

voet hooge krachtige boompjes zijn opgegroeid en zich ver-

midden van 52 afstammelingen die wij sevan de 5 moederplanten hebben
opgekweekt. Ook de oudste van deze nakomelingen hebben
reeds eene hoogte van 5 tot 5 voet bereikt. Reeds op het
eerste gezigt kan deze soort door den vorm en de gladheid van hare bladeren van alle andere Cinchona's onderheffen

in het

dert dien

tijd

uit stekken

scheiden worden, die wij op Java bezitten.
5.

Cinchona succi-rubra Pavon volgens Klotzsch.
,

Onderde

jonge boompjes die ik, ten getale van 159, uit Nederland

medegebragt en die de heer Hasskarl te Tjiniroean (op
bodem tusschen de doode wortelen van een gekapt
stuk bosch) uitgeplant had, bevonden zich twee die, zoo
lang zij klein waren, zich niet aanmerkelijk van de overige,
een' kalen

,

onder den naam van C. ovata ingevoerde

maar
meer

die, grooter

wordende,

in dezelfde

onderscheidden,

mate een gedurig

den vorm en de gekennen gaven. De bladeren
(membranacea) en ongemeen groot. Aan-

in het oog loopend verschil in

gesteldheid der bladeren
zijn vliesachtig

,

te
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vankelijk hield ik ze voor C. cordifolia Mutis,

maar

later

vond ik, dat ze met den door Howard bekend gemaakten
en vervolgens door Klotzsch beschreven' stamboom van
den echten, rooden kinabast eene veel grootere overeenkomst hebben, dan met eenige andere bekende Cinchonasoort; uithoofde waarvan ik haar voor C. succirubra ') zal
blijven houden tot dat de te verwachten bloemen en vruchten ons nadere opheldering daaromtrent zullen hebben verOok deze soort die ter hoogte van 6300 tot 6800
schaft.
voet op den G. Malawar welig groeit is door opgekweekte
stekken reeds tot het getal van 14 stuks opgevoerd geworden.
Andere kinasoorten bezitten wij tot heden toe op
,

,

Java

niet.

Korten

tijd

nadat ik mijn vorig berigt aan de redaktie

had afgezonden werd het besluit genote Tjibodas (op den
G. Gèdé)
De redenen, die hiertoe aanleiding gaven
te verplaatsen.
en die de lezer reeds uit het vroeger medegedeelde zou
kunnen opmaken waren voornamelijk drie, te weten 1 o het
blootgesteld zijn der kinaboomen te Tjibodas aan de zon,
zonder eenige schaduw: 2», de uiterst dunne aardlaag op eene
voor de wortelen ondoordringbare rotsbank; en 5°, het opgevuld zijn van die aardlaag met doode en vermolmde
van

dit

tijdschrift

men om

de kinaboomcn

,

wortelen,

waaruit

overal

en

in

groote hoeveelheid

draad- en byssusvormig mycelium (of onderaardsche

Rhizomorpha)

naboomen

is

heeft

een

zwam,

opgewoekerd, dat de wortelen van de

ki-

Deze vermolmde wortelen

zijn

aangetast.

de overblijfselen van het rasamalaM^oud dat vroeger hier
stond en dat de heeren Teysmann en Hasskarl bij de aanlegging van dit kinaplantsoen hebben weggekapt.
,

')

Waarvan Klotzsch de

diagnosis

ontworpen heeft op bladz.

verhandeling «Uber die Abstaranmng der
('irmavindc.

Berlin

1S")8.

in

60 van zijne

den Handel vorkommenden rothen
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In de

maand Juny 1856, nadat

nakiiltuiir

ik de zorg voor de ki-

had overgenomen, waren

te

Tjibodas voorhan-

den 45 stuks C. Calisaya en 64 C. lucumaefolia, totaal 107
kinaboomen. Hiervan vaaren door de aantasting van dat
mycehum, hetwelk zich niet alleen door de wortelen maar
,

de stammen en takken had verbreid, van lieverlede
gestorven 10 stuks, zoodat op het laatst van Oktober 1857,
tot in

toen tot de

verplaatsing

werd besloten

,

nog overig waren

97 stuks, waarvan 37 tot C. Calisaya en 60 tot C. lucumaefolia behoorden.
Het voorkomen van deze kinaboomen

was meer heester- dan boomachtig. Zij waren met laag aan
den stam uitkomende en ver uitgebreide takken voorzien,
waarvan het meerendeel bij de C. lucumaefolia, nederwaarts,
ja, tot op de aarde toe gebogen en allen slechts naar eene
zijde toe gerigt waren, namelijk naar de zijde der afdalen,

de berghelling, naar het Oosten, van waar voor hen eene veel
grootere uitgestrektheid heldere lucht, dus licht, tegen-

dan in het westen, waar zich het met duistere boshooge gebergte verheft. De bladeren van
de meeste dezer boomen waren gekronkeld, gekruld, blaasschijnt,

sclien

bedekte

achtig, rood en bruin gevlekt, gerimpeld en, vooral die der
Calisaya's, aan

den rand

komen der boompjes was

als

uitgeknaagd. Het geheele voor-

ziekelijk, onnatuurlijk

en de ha-

bitus der meeste kreupelachtig.

Wij vermeenden

ken

,

uit dit een

en ander

te

moeten opma-

dat zich deze kinaheesters op die plaats

nimmer

tot

hooge boomen zouden kunnen ontwikkelen, al mogt het
gebeuren, dat zij tegenstand biedende aan den ondergrond
,

en aan de woekerzwammen in de dunne aardlaag, nog een aantal jaren in leven bleven en misschien
nog een paar voeten hooger groeiden. Wij ontveinsden

van

tjadas

ons het gevaar niet, dat aan de verplaatsing van boomen
verbonden is, waarvan velen reeds eene hoogte van 9 a
10 voeten hadden bereikt, maar waren van oordeel, dat het
beter en verkieslijker

is
een 50ja
slechts een 25-tal
goed en natuurlijk ontwikkelde hooge kinaboomen te be,

zitten,

dan 100 of meer stuks kreupelachtige en

ke heesters en namen derhalve het

besluit, die

ziekelij-

boomen'in

de schaduw van het bosch en in een' beteren bodem te
verplaatsen, w^aarin

hunne wortelen

tot

eene groote diepte

zouden kunnen doordringen.

Door de moeijelijkheid aan het transporteren van zoo
boomen langs smalle en steile bergwegen verbonden, was mijne keus van de lokaliteiten naauw beperkt.
Gaarne zoude ik eene meerdere hoogte van ten minste
een duii^end voet boven Tjibodas gekozen hebben, dat ter
hoogte van niet meer dan 4400' gelegen is, waarvan ik
echter om de aangehaalde reden moest afzien. Ik bepaalde
mij derhalve tot een gedeelte van het bosch, dat ten zuidwesten van Tjibodas, echter niet aanmerkelijk hooger, gegroote

was.

legen

Hier

liet

ik

vooreerst

een' langs de

helling

opwaarts loopenden en dan in een halven kring terugkee-

renden weg banen en ter zijde van dezen weg 5 tot 6
voet breede kuilen graven en met de daaruit genomene
en gezuiverde aarde weder aanvullen. Om
dat door stormwind omvergeworpene en

voorkomen

te

neervallende

woudboomen meer dan één kinaboom te gelijk zouden
kunnen verbrijzelen, werden deze kuilen op een' grooten
ouderlingen afstand aangelegd. De bodem bestond uit los
op elkander gestapelde lavablokken van trachietischen aard,
waartusschen 1 tot 5 voet breede ruimten overbleven die
met dezelfde vruchtbare aarde gevuld waren als waar,

mede de oppervlakte bedekt was.

Deze aarde, een pro-

dukt van verweering zijnde derzelfde rotsbrokken, die door
onafgebroken voortgaande ontbinding gedurig kleiner worden, werd door mij onder de vruchtbare soorten van bo-

dem

gerangschikt, dewijl de breede, met aarde opgevulde

ruimten en spleten tusschen de rotsblokken op honderde
van plaatsen eene ruime gelegenheid aan de wortelen van

om

het geboomte aanbieden
te te

gen

kunnen
te

worden,

om

in

zich tot in eene groote diep-

Er behoefde slechts zorg gedraden bcjïinnc de eerste ontwikke-

uitbreiden.

Pl^ud.. I.

BRüiïfmoiiBN -ixmmm iw

JJoorsnede vaii liet
x'ein

Ifii

Podoe

fnmJnkoIen

-

met

FAi^iwr bawcsche

tez'-

Iitrin'oii<>^.

Tei'/Jariii

at

JTM ifi^^-jo'

iiiy

de.

rLnfinn

Wso'Z.

.

189
ling en uitbreiding der kina wortelen in de losse aarde ge-

maken, ten behoeve waarvan

ik de vermelde
en 5 voet breede kuilen graven en met de
aarde weder opvullen liet, nadat deze van alle steenen
en stukjes wortelen gezuiverd was geworden.
Aanvankelijk bragt ik de verplaatsing der boomen ten

makkelijk

te

5 voet diepe

uitvoer

door middel van twee half cirkelvormige

hoepels van

1

voet hoogte

afstand van 2| voet

ijzeren

nadat de aarde op

die,

een'

rondom den kinastam afgestoken was,

aan de zoodanig gevormde aardschijf aangelegd en vastOnder deze aardschijf werden drie,
gebonden werden.
insgelijks van sterk ijzerblik vervaardigde schuivers over de
oppervlakte van den tjadas heengedreven, aan de hoepels
bevestigd en vervolgens werd het geheel, de

de aarde en
ligd,

al

waarin

getransporteerd.

zij

stonden op

Hierbij

opmerking gemaakt dat met

werd

wortelen met

deze wijze beveiechter

weldra

de

die aarde niet slechts duizende

groote en kleine wortelstukken van de vroegere Rasamalaboomen vermengd waren, maar dat zij tevens in alle rigtingen met witte draadvormige zwammen (mycelium) die
hun oorsprong hadden in die vermolmde wortelen doorvlochten was als met een netwerk, dat insgelijks de wortelen der meeste kinaboomen voor een gedeelte omsponnen en zich tusschen den bast en het hout der wortelen
als een fijn spinnewebachtig vliesje had uitgebreid. ') Ten
einde deze bedorvene deelen der wortelen te kunnen uit,

snijden en de overig blijvende gezonde wortelen in zuivere

aarde

te

verplaatsen, bragt ik het meerendeel der volgende

kinaboomen naar hunne nieuwe standplaats in het bosch
over met de wortelen ontbloot, zonder eenige aarde, hetgeen bewerkstelligd werd als volgt. De zachte aarde werd

1)

Dit fïjnweefselig,

hier en daar

ken zwamvliesjc kon, zoo
bleek het geval

te zijn,

als

bij

papierachtig en

onderzoek

tusschen den bast

de takken toe vervolgd worden.

en

van

gemakkelijk

later

het hout van

maboomen

los te

afgestorvene

den stam

tot

in
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door muldel van stompe houten vorken in den gelieelen
omvang van den kinaboom en door een 20 tal handen
los gemaakt en verkruimeld, en wel beginnende
op een' afstand van 4 voet van den boom en steeds nader bij werkende in de rigting van den stam, die door
een man vast in de hand werd gehouden, terwijl verschei-

te gelijk

dene andere bezig waren de ontbloote wortelen en het
De
gebladerte van den boom met w^ater te besproeijen.
dikte der aardlaag bleek gemiddeld ^ voet te bedragen;
bij

enkelen (namelijk kinaboomen d. i. op de plaats waar
zij een voet, veelvuldiger f voet, maar

deze stonden) was
bij

velen slechts | (een kwart) voet dik.

De oppervlakte

van den daaronder liggenden tjadas was gewoonlijk zoo
vlak en effen als eene tafel en het konglomeraat zelf was
zoo hard en vast, dat het slechts met een' hamer van de
Op deze
zwaarste soort in stukken geslagen kon worden.
tjadasbank lagen de kinawortelen uitgebreid en digt op
elkander gedrongen. Zij begonnen dadelijk van de stambasis in eene horizontale rigting uit te loopen en maakten
derhalve een' regten hoek met den stam ten gevolge waarvan het niet moeijelijk was ze zonder eenige noemenswaardige beschadiging los te maken en van alle aarde te
Zij werden vervolgens in een ondiepen en met
bevrijden.
,

mos bekleeden krandjang (korf) geplaatst, met
mos bedekt en, terwijl een man den stam over-

bevochtigd
dergelijk

eind

hield,

sproeijen

in

het bosch

gebragt.

Het kunstmatige be-

met water gedurende het transport werd meestal

vervangen door een' fijnen regen die toen niet zelden viel.
De nieuwe kuil was tot op f van hare hoogte eenigzins
,

opgevuld met aarde; op deze
boompje met zijne wortelen geplaatst en
met aarde bedekt, op die wijze, dat er
en door een 20 tal handen te gelijk fijne

bolvormig

aarde werd het
dan allengskens
van alle kanten
aarde werd op-

geworpen.

De hoedanigheid van den Tjadas kon later met meernaauwkeurigheid worden onderzocht, nadat deszelfs

dere

1'Jl

oppervlakte door de

even

zoo

vele

verplaatsing

plaatsen

van 83 kinaboomen op

eene middellijn hadden van

die

ongeveer 10 voet, was ontbloot gev^^orden. De oppervlakte
was op de meeste plaatsen door zeer kleine uitstekende
steentjes en grove zandkorrels, wel is waar, ruw, maar
overigens zoo vlak en effen als eene tafel
op enkele
plaatsen was de Tjadas verbrokkeld en slechts op 5 punten doorboord en met openingen voorzien, die | tot 1
Hier kon men
voet breed en met aarde opgevuld waren.
duidelijk waarnemen, dat sommige kinawortelen die zich
juist in die rigting zoo ver hadden uitgestrekt, perpendiculair door deze openingen afdaalden en tot op eene groote
,

;

diepte neerwaarts drongen, terwijl alle andere horizontaal

liepen en zich als vastgeplakt op het vlak van den Tjadas

Evenwel bestond de liggende laag, waartoe
uit niets anders dan uit eene
zware en taaije plastische klei van eene blaauwachtig witte
kleur en 1 tot lYg voet dikte, waaronder eene roodachijzerhoudende klei van eenigzins groo tere dikte getige
vonden werd, tot dat eindelijk op eene nog grootere diepte
vertoonden.

die gaten toegang verleenden

j

,

de hoekige trachietlavablokken te voorschijn kwamen, uit
welke laatstgenoemde de geheele o. en n, o. lijke helling
van den G.-Gêdé zamengesteld is (het zijn aan hare oppervlakte opengesprongen en in stukken

De

geberstene

lava-

had zelden eene grootere dikte dan
van ^/^j hoogstens 1, dikwerf slechts van 1/4 voet; hij
deed zich dus geheel voor als eene rotsplaat en was voor
wortelen geheel en al ondoordringbaar, waarvan dan ook
beneden den Tjadas geen spoor kon worden ontdekt. Hij
bestaat uit zand en kleine steentjes van trachietischen
oorsprong, maar die door de vroegere werking van vulkanische dampen min of meer in hare struktuur veranderd en door een nog fijner cement van een' gelijken oorsprong (kraterslijk) tot een geheel naauw verbonden zijn.
Deze Tjadas bevat op vele plaatsen zeer duidelijke bladafdrukselen van Laurineën en Melastomaceën tot nog Iestoomen).

tjadas

,
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veilde species beliooreiide

en het

,

is

waarschijnlijk dat

hij

modderstroom
hier naar beneden is gevloeid. Ik vermoedde vroeger dat
deze tjadas die nu zoo hard als rots geworden is, jonger
van oorsprong mogt zijn, dan die reusachtige Rasamalaboomen, die zich op die plaats verhieven en waarvan de

eeuwen geleden,

heet

als

kraterslijk

stronken tot 7 voet middellijn hebben.

of

Bij

de verplaatsing

der kinaboomen en de daardoor ontstane ontblooting van

de

kwam

merkwaardige feit aan
Rasamalaboomen geen enkele met
wortelen door den tjadas heen dringt, maar dat deze

tjadasbank

echter het

het licht, dat van al die
zijne

wortelen alle
vlakte van

in

eene

horizontale

den tjadas,

loopen, doordien

zij

rigting

op de opper-

en honderde voeten

aanvankelijk

ver,

heen-

aan de basis van den

stam lijsten vormen ter dikte van een' man, vervolgens
nog tot op I van hunne dikte uit den bodem uitsteken
en eerst op een' grooteren afstand van den stam, waar zij
ziclï' in steeds dunner wordende uiteinden vertakken, in
de aardlaag

Het

misleid

verdwijnen,

duidelijk,

is

d.

i.

met aarde bedekt

dat de heeren

door het gezigt van

Teysmann en

zijn.

Hasskarl,

zoo hooge Rasamalaboomen,

verzuimd hadden, eene spade in den grond te steken. Ook
dient ter verontschuldiging van deze ijverige planters te

worden aangehaald, dat de Rasamalaboomen in andere landstreken, waar de bodem de noodige diepte niet mist, werkelijk diep naar beneden gaande pen wortelen hebben, waaruit men opmaken moet, dat hunne waterpas naar alle zijden heenloopende wortelen te Tjibodas slechts het vermogen aantoonen dat zij bezitten, om zich, waar het noodig is,
naar de plaatselijke gesteldheid te schikken, zich te akkommoderen, waarin misschien ook de kinaboomen zouden zijn
geslaagd,

indien

er

niet

twee andere verderfelijke oorza-

ken waren geweest, die hunne gunstige ontwikkeling hebben belemmerd, te weten, die ontelbare verrotte wortelen
met woekerzwammen in de aarde en het gemis aan alle
schaduw, beiden het noodzakelijke gevolg van gene door
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de heercii Teysmaiin en ïlasskarl met zoo veel iuspannin(;
tot stand gebragte uitroeijing van het bosch!

Wat
rnen

nu, kortelijk, de geschiedenis der verplaatste hoodient vooreerst vermeld te worden dat vijf

aangaat,

er van, 2 Galisaya 's en 3 G. lucumaefolia, reeds weinige
dagen na de verplaatsing begonnen slap te worden en verDit had zijn' grond daarin, dat de aarde
volgens stierven.

hoog rondom den

te

tot

1

voet

diep

in

stam opgehoopt en de stambasis

^

de aarde begraven was geworden, ten

gevolge waarvan de bast aldaar tot verrotting overging.

—

Toen ik het bespeurde, was het reeds te laat.
De oveboomen begonnen | tot 1 maand na de verplaatsing,

rige

vele

bladeren

blooting van

aan

de

te

laten vallen en verkregen door deze ont-

hunne appendiculaire organen, voornamelijk
staande takken, een tamelijk kaal voorko-

lager

men, hetgeen nog een paar maanden lang aanhield. Ook
alle bloempluimen verdroogden en vielen af, ja geheele takken in het lagei'e gedeelte van den stam werden dor. Maar
in dezelfde mate kwamen
nieuwe jonge bladeren aan
de uiteinden

der twijgen, vooral in het bovenste gedeelte

van den stam en aan zijn' top ten voorschijn, die steeds
talrijker werden en zich door hun helder gjoen en hun
gezond en glad voorkomen zeer voordeelig en in het oog
loopend onderscheidden van de vroegere donkerkleurige
gerimpelde en aan den rand uitgeknaagde bladeren. De
Calisaya's groeiden, wel

is waar, zeer langzaam, met uitvan weinige exemplaren; maar bij de andere
soort (G. lucumaefolia) deed zich de groeikj-acht die oj)
hunne nieuwe standplaats, in de schaduw van het woud

zondering

zich uitte

om

lijnregt

in

delijker en opmerkelijker

hoop, die

—

de hoogte

te

schieten, reeds dui-

voor en gaf regt

tot

de schoon-

weder voor een gedeelte werd
teleurgesteld door eenen kleinen kever, welke de stammen van vele kinaboomen aanboorde.
Het was in de maand Mei 18.j8, dus omtrent 6 maanden na de verplaatsing, toen
verscheidene van deze
ste

DL. XXI

helaas, later

1^
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kinaboomen
kregen

plotseling

ziek

werden

en slappe bladeren

welker dorheid meer en meer toenam.

,

Na langen

werd
Eene soort Bostrichus (of Dermestes) zwart van kleur en niet grooter dan een speldenknop,
boort horizontale gaten door den bast en het hout van
de (vertikaal staande) stammen alsmede van de dikkere
takken tot in het midden er van van waar zich de kever, zoowel naar boven als naar beneden toe, verder uitbreidt, vertikale kanaaltjes boort, zijne eijeren legt en dan
Nu blijft de boom nog lYg ^ 2 maanden lang een
sterft.
frisch, schijnbaar gezond voorkomen behouden en gaat
tijd te

vergeefs naar de oorzaak gezocht te hebben,

deze eindelijk ontdekt.

,

,

,

voort met groeijen.
rijkste
kiest.
zijn

Het

zijn

juist

krachtigste en sap-

de

boomen die de kleine kever tot zijne woonplaats
De cilindervormige kanalen door hem gevormd
,

zoo eng, dat slechts een fijne draad of eene naald er

ingestoken kan worden.
vitalis

Daar de veerkracht en de turgor

der levende bastcellen,

gevolge

ten

wanden der kanalen nagenoeg

in

heeft,

aanraking

dat de

onderling

kan aanvankelijk en korten tijd nadat de Bostrichus
boorarbeid begonnen heeft, van buiten zelfs met
de loup geene opening worden bespeurd. Alleen het uit-

zijn,

zijnen

sap, dat

vloeijende
geeft de

roodachtig

is

en zeer bitter smaakt,

aanwezigheid der boorkevers

toont zich

in

zich echter

druppeltjes

te

kennen en

ver-

voor de kleine openingen, die

weder gesloten hebben alwaar het harsachtig
Eerst nadat het jonge broedsel den larven,

hard wordt.

en poppentoestand doorgeleefd heeft, vele kanalen beneenkele grootere hollig heden in het binnenste van

vens

den stam gemaakt en zich tot kevers ontwikkeld heeft,
die gevolg gevende aan hunnen wil het daglicht opzoeken
nieuwe gaten boren en uitkruipen om hun vernielings:
werk op een anderen, nog gezonden boom te hervatten,
,

eerst dan,

boom

maar nu ook snel en onophoudelijk, begint de
en nu kan men hier en
slap te worden

ziek en

daar op den bast kleine,

,

geelachtig

witte

korte

strepen,
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die

naar onderen

smaller worden, bespeuren en die

toe

anders dan het fijngeknaagde houtmeel

niets

van

het boveneinde

meelstrepen

kleine

de cirkelvormige opening

tevens

men

dan, wanneer

houtmeel met een

De

deze

oog

zijn

lens

v^^ordt

Aan
nu

voornamelijk

zigtbaar,

met de

zijn.

wapent en het

borsteltje of een penseeltje afwischt.

worden deels op de oppervlakte van
den stam aangetroffen, waar zij hier en daar heen en weer
kruipen, deels, nadat de boom gekapt en gespleten is,
in het binnenste der kanalen, alwaar meestal tevens nog
niet ontwikkelde larven en poppen aanwezig zijn.
Ik heb
moeite gedaan, deze schadelijke insekten te verjagen door
zakjes met kamfer gevuld, die ik bij honderdtallen aan
de takken en rondom de stammen der kinaboom en vast
kevers

bond,

zoo

zelve

mede

door

kaukasisch

insektenpoeder

(van

Pyrethrum album en roseum) dat ik mede in zakjes
van gaas aan de stammen bevestigde, maar te vergeefs.
Van lieverlede werden negen en twintig kinaboomen, de
een
ven,

van

naden ander, door de boorkevers
namelijk van
515

zijn,

andere

50 verplaatste

aangetast en stier-

Calisaya's zestien, en

verplaatste C. lucumaefolia-boomen

zoo

reeds

als

oorzaak

vroeger

verloren

gegaan.)

zich onder de overig geblevene

dertien.

aangehaald,

is

door

(Vijf

eene

Zelfs thans bevinden

boomen nog

vier, die

door

waarvan twee schijnbaar een
volmaakt gezond voorkomen hebben, niettegenstaande men
kevers

aangetast

zijn

en

de boorgaten reeds zien kan.

Van de

verplaatste

85

boomen

zijn

op de vroeger be-

schrevene wijze zonder aarde verplaatst 43 stuks, namelijk
9

Calisaya

's,

waarvan

dus totaal 17 gestorven

5,

en 34 lucumaefolia waarvan 12,

zijn.

Met de aarde, waarin zij stonden, zijn verplaatst 42 boomen, namelijk 21 Calisaya's, waarvan 13. en 21 lucumaefolia 's, waarvan 4, dus totaal insgelijks 17 gestorven zijn.
Het verschil in de uitkomst van beide methoden (wanneer
niet wordt gelet op de oorzaken van het afsterven) is ge-
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hetgeen echter waarschijnlijk daarvan komt, dat ik
voorkeur slechts dergelijke hoornen met de aarde ver-

ring,
bij

waar deze aarde het minst met verrotte wortelen
en woekerzwammen besmet en verontreinigd was.
Een overzigt der thans nog levende boomen en van hun

plaatste,

wasdom
gende

sedert den 51 sten Oktober 1857, levert de navol-

tabel, tot beter verstand

waarvan

ik eenige

aanmer-

kingen doe voorafgaan:

Het

sterretje

*

doet

die

boomen kennen, welke zonder

aarde met geheel blootgelegde en schoon gemaakte wortelen zijn verplaatst.
De hoogte der boomen (der toppen
boven de basis van den stam) is opgegeven in oud fransche voeten en duimen.
Ofschoon de hoogte om de 3
maanden is gemeten geworden, heb ik hier, om niet al
te breedvoerig te worden, slechts van hunnen geheelen wasdom sedert de eerste opmeting melding gemaakt. Alle
boomen waren door mij met etiketten en nummers voorzien; bij eenigen had de opmeting plaats kort voor, bij
anderen korten tijd na de verplaatsing, die in de laatste
dagen van Oktober en de eerste van November werd ten

uitvoer gebragt.

weinige

dagen

Maar

terwijl het verschil

heb

bedraagt,

Oktober aangenomen.

ik

voor

van

tijd slechts

allen den

olsten

De ouderdom der meeste boomen,

en wel van alle die op de plaats zelve uit zaden opgekweekt waren, bedroeg toen (51 Oktober 1857) juist vier
waarop slechts de volgende 5 eene uitzondering
jaren
,

maken

:

C. Galisaya

aangebragt,

5

jaren

no.

1

en

5

is

als

jonge plant van Parijs

maanden oud; Galisaya

no. 2

van de eerstgenoemde opgekweekt, 4 jaren
en 10 maanden oud; Galisaya no. 5, 12 en 14 zijn als
bewortelde hoornen uit Peru medegebragt, 2 jaren en 10
maanden oud. G. lucumaefolia no. 24 en 25 werden de
is

uit een stek

,

eerstgenoemde in February 1859 en de laatstgenoemde in

Juny 1858 wegens boorkevers boven den wortel afgezaagd,
van waar zij (uit de stambasis) door nieuwe uitspruitsels
weder tot hunne tegenwoordige hoogte zijn opgegroeid.
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Ook C. liicumaefolia
maand Mei 1839

de

no. 56

werd,

om

dezelfde reden,

in

van 5^^ voet boven den
grond afgezaagd en is beneden deze plaats thans nog
voorzien van een' gezonden vruchtdragenden tak.
ter hoogte

,

é
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Reeds een enkele oogopslag op deze tabel toont duidelijk

aan. 1® dat de Galisaya-kina over het geheel in haren
betrekkelijk de G. lucumaefolia

groei,
is

gebleven en 2o dat

bij

,

verre

ten achteren

de laatstgenoemde soort de hoogte-

in het bosch verplaatste hoornen één

ontwikkeling van de

maal meer bedraagt, dan bij de te Tjibodas in
b. v.
de zon en op tjadasrots staan geblevene hoornen
de toen negen voet hooge te Tjibodas staan geblevene boom

tot tvs^ee

;

no. 57

slechts 4 voet en

is

de in het bosch verplaatste

negen voet hoog

lijks

de grootste

gegroeid;

en van deze 14'2".

vv^as,

duim hooger gev^orden maar

7

,

boom

no. 30, die

en

elf voet

is

1

toen

insge-

duim hooger

wasdom van gene bedraagt 5' 11"
Ook het meerendeel der in het bosch

verplaatste Calisaya's

is

das staan geblevene.

boorkevers aangetaste)

hooger gegroeid, dan de

te Tjibo-

De bovengenoemde vier zieke
boomen op deze tabel zijn C.

(door
Cali-

saya no. 25 en 29, benevens C. lucumaefolia no. 17 en 38.

hunne verplaatsing een
wordend voorkomen verkregen en vertoonen thans geene sporen meer van eenige zie-

De

overige

boomen hebben

sedert

steeds krachtiger en gezonder

kelijkheid.

p^repen

bij

Op

het laatst heeft die verandering plaats ge,

Calisaya no. 14, die zich eerst sedert 2

in de bovenste helft

waar

zi]

maanden

van hare kroon geheel heeft vernieuwd-

zich getooid heeft

met

fraaie, heldergroene

,

gladde

en groote bladeren terwijl in de benedenste helft der kroon
nog vele van de vroegere kleine, donkerkleurige en gerimpelde bladeren zigtbaar zijn.
Het meest in het oog loopend zijn de veranderingen,
,

welke de C. lucumaefoliaboomen sedert hunne verplaatsing hebben ondergaan. Hunne gebogene, neerwaarts hangende takken zijn verdwenen, eenige zijn verdroogd; andere hooger staande hebben zich in een' regten hoek omgebogen, of perpendiculaire loten gekregen, die thans als
nregt nevens den hoofdstam oprijzen;
kleinere zijstammen
op gelijke wijze is de middenstam, met slechts weinige
1 ij

schuins

opwaarts gegroeide

zijtakken

,

perpendiculair

en
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hoog opgeschoten en de geheele boom is in eene regehiiatige slanke pyramide herschapen, die hoegenaamd geene
geUjkenis meer heeft met die krenpekichtige, naar ééne
zijde toe gegroeide en gebogene struiken en met hunne
kromme, afwaarts hangende takken, die zij eertijds waren en waarvan men tegenwoordig nog 8 pracht-exemplaren in het oude plantsoen te Tjibodas kan zien. De
aangetoonde metamorphose in habitus, die zij ondergaan
hebben, is zoo volmaakt, dat zij bij elk nieuw bezoek van
Tjibodas telkens op nieuw mijne bewondering opwekt.

En

is
het hoofdzakelijk maar de schaduw die daar
kanten rondom de kinaboomen bestaat, of juister
gezegd, het alleen van boven, uit het toppunt (waar de

op

toch

.

alle

heldere lucht door de tusschenruimten der loofkroonen door

neervallende

'schijnt),

heeft bewerkt,

dat deze

licht,

gedaantewisseling

de temperatuur
en de vochtigheid, die in het binnenste van het bosch met
w^aarbij

natuurlijk

meerdere gelijkvormigheid

tevens

(tusschen

dag

en

nacht)

zijn

verdeeld, zoomede de diepe losse grond, die aldaar op geen
tjadas ligt, eene gunstige uitwerking

moeten hebben gehad.
bij de op Java
vreemde kinaboomen, dienaangaande kan ik niet ontveinzen dat voor mij alsnog veel duisterheid in hunne leefwijze bestaat, die ik niet genoegzaam heb kunnen ophelderen, te meer nadat ik vergeefsche moeite heb gedaan
onder de wildgroeijende boomen van het bosch eenige of
slechts een enkel exemplaar te vinden, dat door die kevers
aangetast was en slappe bladeren had verkregen.
Het is
mij, wel is waar, niet onbekend gebleven, dat op Java vele
(grootere en kleinere) soorten van Bostrichus, Dermestes en
verwante geslachten gevonden worden, waarvan eenige in

Wat

aangaat de waargenomen boorkevers

,

droog of gekapt

hout,

andere

slechts

in

bamboe leven,

nog andere uitsluitend frissche en levende houtdeelen aantasten, ja, waarvan eene soort in citroenen ^) Avordt aan1)

Eene

variëteit

plant wordt.

van Citrus medici,

die hier en daar in het gebergte aange-

iOO
{jetiofToii,

M'aar

zij

zich door de aan etlierisclie olie zoo rijke

en door het zure vleesch heen werkt tot in bet ])innenste van de vrucht om aldaar de pitten aan te boren
schil

—

maar ik beken
en hare eijeren in deze pitten te le(jgen,
gaarne, te weinig geoefend te zijn in de entomologie, om de
soort (species) te kunnen bestemmen, die de kinaboomen
heelt aangetast.

Dat echter de boorkevers niet mogen beschouwd Avorden
een later bijgekomen of slechts begeleidend verschijnsel
der kinaboomen, die om andere redenen reeds waren ziek
geworden, maar dat zij in de meeste gevallen de werkelijke oorzaak van het ziek worden en latere afsterven zijn
als

geweest, dit blykt ten duidelijkste uit volgende daadzaken,
lo.

en

Uit het

waargenomene feit, dat
boomen plotseling

krachtigste

vele
er

van de gezondste

door

aangetast

zijn

geworden. Aanvankelijk scheen het, wel is waar, als of
de boorkevers zich tot die boomen zouden willen bepalen
die 'm het bosch verplaatst waren geworden en onder deze
voornamelijk

de Calisaya's, welke laatstgenoemde,

tot

op

weinige uitzonderingen na, reeds vóór hunne verplaatsing
ziekelijk geweest

groeiden dan

waren en ook naderhand veel langzamer
maar later werden ook talrijke lucu-

gene;

maefolia-boomen

en

onder deze juist de krachtigste,

zoodanige, die sedert hunne verplaatsing

6,

8,

tot

ja,

10 voet!

hooger gegroeid waren, plotseling door de Bostrichi aangegeval

was met

eenige der niet verplaatste, op den bergrug van

Tjibodas

tast

en

stierven;

staan geblevene

hetgeen

boomen

,

insgelijks

waarvan

het

G. Galisaya

2

en

1

C.

lucumaefolia aangetast zijn geworden.

Wat

de stammen der afgestorvene boomen aangaat, deze

gewoonlijk beneden de laatste grenslijn tot waar
nog sporen van boorgaten ontdekt konden worden, afzagen, hetgeen l)ij het meerendeel er van digt boven den
liet

ik

wortel moest plaats hebben.

Het ingestelde onderzoek toonde

vervolgens aan, dat eenige van deze stammen,
lijk

van zulke Calisaya's, die langen

tijd

voorname-

vooraf ziekelijk pc-
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weesL waren, door mycelium, dat zich uit de wortelen naar

boven toe uitbreidde, besmet waren; maar dat de groote
meerderheid er van, voornamelijk der krachtige lucumaefolia's vrij van die ziekte was en niet de minste sporen

van woekerz wammen deed zien. Al moet nu ook bij de
eerstgenoemde boomen de zwamziekte (waarvan zij de kiem
van hunne vroegere standplaats hadden medegebragt), voor
het eerst aanwezige kwaad gehouden worden, waartoe zich
die den ondergang van den
later boorkevers vergezelden
boom bespoedigden, dan is het toch niet aan den minsten
twijfel onderhevig dat bij de laatstgenoemde, die meer dan f
van de doodgegane boomen bedroegen, de eenige oorzaak
van ziekte in de boorkevers bestond dat het dus eene geheel toevallige en van buitenkomende oorzaak was, waardoor deze, tot toen toe volmaakt gezonde boomen plotseling werden aangetast.
Hiervoor pleit verder 2^ het weder uitslaan van nieuwe loten uit den wortel van verscheidene dezer boomen die ik, na afgezaagden stam, wanneer
geen mycelium daarin ontdekt kon worden, steeds in de
aarde liet verblijven. Deze verkregen dan uit de stambasis nieuwe, jonge uitspruitsels
waardoor wij het bewijs
leverden, dat de wortelen niet ziek konden zijn.
Een van
deze boomen is in den tijd van 1^ jaren reeds weder tot
een 8 voet hoog boompje opgeschoten. 5° In de maand
Mei 1859 werd een C. lucumaefolia in het oude plantsoen
,

,

,

:

,

te

Tjibodas die met bloemen en vruchten overladen was en

reeds vele kiemkrachtige zaden had voortgebragt , plotseling
ziek en verkreeg slappe bladeren.
ste

gedeelte van zijnen

stam

Ik vond in het boven-

ontelbare boorgaten

en liet
hoogte van 4 voet boven den grond afzagen, namelijk op eene plaats, die lager was dan de laatste nog te

hem

ter

ontdekken boorgaten.
een groote zijtak

Maar

digt

beneden deze plaats heeft

oorsprong, die toen met bloemen en
jonge vruchten bedekt was. Deze zijn rijp geworden en

hebben
deze

zijn'

kiemkrachtige

boom

zaden voortgebragt.

(of de zijtak)

durend met bloemen en

Ook

volmaakt gezond en
>

ruchten voorzien.

thans

is

nog voort-
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Ik heb tot heden toe niet kunnen te weten komen, of
de kleine Bostrichussoort nog ergens in de bosschen leeft,

behalve op den kinaboom.

op den

men

G.-

Malawar

groeijen

nog geen spoor van

is

,

In de overige kinaj3lantsoenen

bergen w^aar geene Rasamalaboo-

e. a.

dekt kunnen worden.

deze kevers

ont-

Overigens

bevinden zich onder de
Tjibodas 5 stuks, die naar verhaald wordt,

kinaboomen te
door den heer Hasskarl

,

als reeds

bebladerde boompjes uit

Peru, dus waarschijnlijk ook in Peruaansche aarde

zijn

op grond van mondelinge overleveringen van den vroegeren opziener, reeds hierboven heb
opgenoemd. Om over den toestand van het kinaplantsoen
aangebragt en die ik

te

en

Tjibodas

de

,

oorzaken die aldaar werkzaam zijn,

te kunnen vellen, moeten twee
omstandigheden van gansch algemeenen aard niet buiten acht
omdat alle kinaboomen aldaar aan hungelaten worden
nen invloed onderworpen zijn, namelijk: P. De kina-

over

't

geheel een juist oordeel
,

,

binnen de Rasamalazone dus
zij
zijn of waren aldaar, als
ware, ingeperst in spaansche laarzen, namelijk met

boonfen

zijn

aldaar geplant

veel te laag en te

het

hunne wortelen,

warm;

,

2^

die zich in de

dunne, slechts

^ voet dikke

aardlaag boven de rotsplaat in geene andere, dan in eene

hoek met
den stam uitbreiden konden. Wanneer men eenen blik
werpt op de hiernevens staande schets voorstellende C. lucumaefolia no. 50 op het oogenblik van hare verplaatsing
en wanneer men, op dit gezigt, de vraag niet onderdrukken kan: hoe was het mogelijk dat wortelen, die vier jaren lang zoodanig zaamgeperst en onnatuurlijk geplaatst
waren geweest later op een diepen lossen bodem overgebragt,
toch het vermogen nog niet verloren hadden, zich in eene

horizontale rigting, zijwaarts en in een' regten

,

perpendiculaire rigting benedenwaarts te kunnen uit breiden?

dan vloeit het antwoord als van zelf hieruit voort: dat
men, verre van zich over het sukkelen der Cal isaya's te behoeven te verwonderen, integendeel de groote taaiheid der
levenskracht van de Cinchona's bewonderen moet, die, niet-
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tegenstaande eene zoodanige 4 jaren lange mishandeling en

Gaspar Hauser'sche opsluiting, toch nog genegen waren aan
hunne oorspronkelijke neiging te gehoorzamen en tot hooge,
slanke boomen op te schieten, zoodra zij, verlost van den
vroegeren dwang overgebragt waren in gepastere omgevingen en in de schaduwen van het bosch.
,

werd,

Hierbij

dit

valt niet

ontkennen, de ervaring

te

gemaakt, dat de G. Galisaya veel gevoeliger jegens uiter'lijke inwerkingen, als het ware, meer teeder van aard is
^

dan de G. lucumaefolia. Maar gelukkig tevens kan de omstandigheid geheeten worden, dat andere kina-aanplantingen in andere gedeelten van Java bestaan, dewijl anders

voorkomen en het veelvuldige afsterven der
te Tjibodas ligt aanleiding zou kunnen
geven tot het opmaken van eene algemeene gevolgtrekking,
als b. V. die: dat zij het vermogen tot akklimatisatie op dit

het schrale

Galisaya-boomen

eiland over het geheel niet bezitten.

hand, dat

dit

zaken toch

,

Maar

eene verkeerde konklusie zou

het ligt voor de
zijn.

De

oor-

welke den ongunstigen toestand der genoemde

kina-boomen ten gevolge hadden zijn zoo zuiver plaatselijk
van aard, zoo geheel en al beperkt tot deze eenige lokaliteit, den bergrug van Tjibodas, dat men onwillekeurig genoodzaakt is aan de bewoners van Demokriet's geboorte,

plaats te denken,

om

het

slechts

eenigzins begrijpelijk te

vinden, hoe het mogelijk was, dat menschen over het ge-

kunnen planten. Een prachmidden op het puin,
eene hut van stroo of alang-alang bouwen, om daarin te
wonen,
of het hoogstammig woud uitroeijen en in zijne
plaats dadap-boomen planten, om de kina-boomen daarmede te beschaduwen (die N. B. viermaal zoo hoog moeten

heel hier kina-boomen hebben
tig

huis sloopen en in zijne plaats,

—

worden),

Wat

—

zijn

deze

handelingen niet volmaakt analoog?

ik heb verscheidene van die
waar kina-boomen gestaan hadden, doen zuiveren
en omheinen, opdat zij door reizigers, die dit mogten wenschen te doen, met alle gemak kunnen worden onderzocht.

aangaat de

plaatsen

,

tjadasbank,
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Deze zullen dan beslissen of
aaidlaay als hier, wel

iets

proentcn zouden wensclien
In de overige,

heer Hasskarl

door mij

— aangelegde

zij

in eene zoo

dunne, ondiepe

anders dan aardbeziën, of

lijjte

planten?

te

— dus

later

dan

die door

den

kina-plantsoenen, namelijk op

den G. Malawar, is de gedane waarneming, wel is waar,
geworden, dat de Calisaya kina-boomen veel
gevoeliger zijn dan de C. iucumaefolia's en dat een gering
verschil in temperatuur, in hoogte boven zee, in heldere verlichting door de zon, in donker geworpene schaduwen van het
bevestigd

bosch; in vochtigheid, enz., reeds een' zeer duidelijken invloed

op gene (de Calisaya's) uitoefent, terwijl deze nog hoegenaamd
geene blijken van eenige uitwerking daarvan te kennen

— maar

geeft;

tevens

is

in die plantsoenen, als verblijdend

resultaat, de ervaring opgedaan, dat de Galisaya-kina vroeg-

in een' goeden, lossen boschgrond, met niet al te
donkere schaduwen geplant, even zoo goed groeit, als gene
tijdig

en

dat

zij

meer

bepaald

binnen

den

hoogtegordel

van

o700 voel hel best gedijt, alwaar zij even zoo welig, spoedig en slank opschiet als de C. lucumaefolia. Zelfs
de verplaatste boomen, die van het kale onbeschaduwde plekje
Tjiniroean in het bosch overgebragt zijn, bevinden zich

5000

lot

daar ter plaatse volmaakt wel en hebben voor een gedeel,

te,

reeds

hoogte bereikt, als de kina-boomen

hunne aanplanting
4 jaren en deze reeds meer dan 6 jaren oud

Tjibodas,
eerst

De

men

dezelfde

ofschoon

zij

sedert

invloed door het licht op den habitus der

te

in loco
zijn.

kinaboo-

is zeer groot en verschillend naarmate het
van eene enkele plaats in het toppunt nederwaarts straalt, dan wel van alle kanten uitgaande zijwaarts op de boomen valt, hetgeen en te Tjibodas en op

uitgeoefend,

licht uitsluitend

den G. Malawar, het meest in het oog loopend steeds bij
de C. Calisaya kan worden waargenomen. Die kina-boomen namelijk, welke rondom door het donkere bosch omzijn en alleen in het toppunt een verlicht plaatsje
van don helderen liemel boven zich hebben, munten uit

geven
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door snel

en

echter zeer

missen,

—

regtlijnig

opschietende

dun en slank

terwijl

lioojje

stammen,

dai

nagenoeg alle zijtakken
gene kina-boomen, die op opene, van gezijn

boomte ontbloote plekken

en

zijn

geplant,

breedte groeijen en veel dikkere,

maar

veel

meer

in de

tevens veel kortere

en niet dan zeer langzaam in de hoogte schietende stammen verkrijgen, die met talrijke en sterke zijtakken zijn
voorzien.

Sedert de maand Juny 1857 hadden zich steeds talrijker
wordende exemplaren van C. lucumaefolia, zoomede eenige
Calisaya's te Tjibodas met bloemen getooid en deze bloemen
waren niet slechts bij de verplaatste individuen, zoo als ik
reeds vroeger heb aangehaald, met pluimen en al verdroogd;
maar dit was zelfs het geval geweest bij de in den ouden
tuin (zonder schaduw, in de zon) staan geblevene 5 exemplaren van C. lucumaefolia Nr. 56 tot 60, van wier vruchtbeginselen, een geheel jaar lang, geen enkel rijp was geworden. De bloemen (corollae) vielen af en de germina

krompen inéén, verdroogden, of bedekten zich met schimmel. Voor het eerst bereikten enkele er van hunne volle
rijpheid in de maand Juny 1858, waarop van nu af aan
steeds meerdere volgden, tot dat eindelijk die kleine kreu-

boompjes
bloemen, onrijpe en

pelachtige

voortdurend

met knoppen, geopende

te gelijk over en over
nog tegenwoordig het geval is.
De in het bosch verplaatste boomen daarentegen hebben
hunne levenskracht uitsluitend besteed tot het vormen van
hoog opschietende stammen. Als men deze met gene boo-

bedekt waren, zoo

men
ticon

vergelijkt,

rijpe

vruchten

als dit

dan kan men het waarschijnlijke prognos-

opmaken, dat

die in het bosch verplaatste

niet zullen bloeijen en niet in de breedte
tot dat

zij

ongeveer de hoogte

woudboomen hebben

boomen

zullen groeijen

rondom staande
hunne kroonen aan
het licht te kunnen uit-

van

de

bereikt, ten einde

de oppervlakte van het woud in
breiden maar dat gene, onbeveiligd tegen de zonnestralen
,

,

,

en in eene zeer dunne

,

aan minerale bestanddeelen weldra

206
uitgeputte

boomen,

aardlaag geplante

die juist

hierdoor

eene vroegtijdige ontwikkeling zijn aangespoord geworden, waarschijnlijk niet aanmerkelijk hooger zullen groeitot

maar wel na afgeloopene overvloedige vruclitproduklangzamerhand verdroogen zullen en sterven. Gewis
hebben zij hierd.oor voor ons het onberekenbare nut gehad,
dat zij eene grootere uitbreiding van de kinakultuur en

jen,
tie,

boomen tot nagenoeg een
hebben mogelijk gemaakt. Tot
heden toe zijn meer dan 900000 zaden geoogst uit ongeveer
36000 vruchten en naar het zich laat aanzien, zullen dezelfde 5 C. lucumaefolia boompjes waarschijnlijk nog vereene

vermenigvuldiging

getal

van

een

der

millioen

scheidene millioenen zaden leveren.

Van goed ontwikkelde

doosvruchten bevatten de kleinere gemiddeld 20, de grootere 50, of over het geheel gemiddeld elke vrucht 25 zaden
(de uiterste getallen bedragen 12 en 58).

Eenduizend van

onzuiverheden bevrijde en goed gedroogde zaden wegen 0,555 grammen, een enkel zaadkorreltje bij gevolg
0,0005 of nog geen' halven milligram.

alle

,

De twee

oudste Calisaya's no.

1

en

2

hebben voortdu-

rend gebloeid en bloeijen nog, maar hebben tot heden toe
geene enkele rijpe vrucht voortgebragt. Alle germina zijn
Slechts een van de in het oude plantsoen nog
verdroogd.
•^

voorhandene Calisaya-s truiken,
maanden tot het vormen van
dat

hij

nr. 53, heeft het sedert
rijpe

2 jaren lang voortdurend

2Y2
vruchten gebragt, na-

met enkele kleine bloem-

pluimen bedekt was geweest die echter de een na de andere verdroogden. Wij verkregen uit 485 tot heden toe
van dezen boom geoogste vruchten 14785 kiemkrachtige
Deze
zaden, dus gemiddeld 50 zaden uit elke vrucht.
zaden zijn van omvang kleiner dan die der C. lucumaefolia
maar niet te min eenigzins zwaarder, als hebbende eene
,

Een duizend stuks wegen 0,360 grammen
meer dan gene. Voorondersteld dat de thans
voorhandene bloemen zich tot rijpe vruchten zullen ontwikkelen, dan kunnen wij van hetzelfde boompje nog een

dikkere

kern.

dus 0,025

25 duizendtal zaden verwachten.
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Alvorens

naar de nieuwe inrigtingen en kiem-

deii lezer

beddingen te geleiden waar ik getracht heb die vele zazal het niet ongeden zoo goed mogelijk te utiliseren
past zijn, hem vooraf kortelijk bekend te maken met de
,

,

lotgevallen van het

waarvan op
melding

is

vroegere kinaplantsoen te Tjiniroean,

bladz. 43 tot

gemaakt.

50 en 68 van mijn vorig berigt

Hierbij

moge de volgende nieuwe

tabel tot overzigt verstrekken.

Door opgekweekte stekken wer139 boomen die ik den deze boomen weder vermenigvuldigd en gebragt.
in December 1855 aan
den heer Hasskarl over
gegeven had, waren nog
op den 1 July
voorhanden op den 26
Junij 18 56 i).

Van
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werk (jestekle onderzoek der afgestorvene hoornen
't
kennen, dat hunne wortelen door Byssus- en Rhizomorphaachtig zwamwit (myceUum) aangetast waren en
Het in

gaf

te

hodem

dat de
te

alhier

diepte heeft,

die overigens

,

even zoo

als

te

uitmuntend

is

en groo-

Tjibodas, opgevuld was

verrotte en van woekerzwammen omsponnen en
doorweefde wortelen' van het voormalige woudgeboomte

met de

dezer plaatse had uitgeroeid.
ook deze kinaboomen op een'
de schaduwen van het bosch te

Hasskarl

dat de heer

te

werd derhalve besloten
veren bodem en in

,

liet slechts

5 G. lucumaefolia-

Er
zui-

ver-

en 2 Calisaya-

plaatsen.

Ik

boomen

Tjiniroean staan, van welke laatstgenoemde later

te

nog een aan dezelfde
plaatste

de overige

zwamziekte bezweken

boomen

in

de

is,

en ver-

maanden Oktober en

December 1857 in hooger gelegene gedeelten der bosschen,
hetgeen hier met een veel beter gevolg dan te Tjibodas
ten ijitvoer werd gebragt. Van de verderfelijke boorkevers
toch, die ginds zoo groote verwoestingen hebben aangerigt,
deden zich hier geene sporen voor en slechts enkele van
de verplaatste nummers bezweken later nog aan dezelfde
zwamziekte waarvan zij de kiem uit den besmetten bodem
,

van Tjiniroean hadden medegebragt,

terwijl

de overige nu

20 voet hooge, fraaije en krachtige
boomen opgeschoten zijn. Zij bevinden zich op den zuidkant van den G. Malawar ter hoogte van 5000 tot nabij

reeds

tot 15,

18,

ja

7000 voet in de bosschen verstrooid, i)
Het zij mij vergund hier ter loops gewag te maken van
een waargenomen feit, dat een nieuw bewijs levert van
het verschil hetwelk bestaat in de vatbaarheid van verschillende, ofschoon verwante planten, betrekkelijk cene en
,

door een cirkelvormigcn pagcr
1) Elk van deze vroegere, oudere boomen is
omgeven en voorzien met cene etiliettc van blik, waarop naam en nummer gelezen worden. (Bij de vele duizcndc later uit zaden opgekweekte boomen moest
het een en ander

om

begrijpelijke redenen, achterwege blijven

)
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dezelfde

werkende oorzaak.

op Java

jnist zoo geplant,

Üe jonge koffijboomen worden
door den heer Hasskarl de

als

kinaboomen geplant waren geworden

,

namelijk tusschen

de neergevelde en gedeeltelijk verbrande stammen van het

waarvan dus de wortelen, die langzamerhand afsterven en vermolmen, in den bodem blijven
en tot voedsel strekken aan de onderaardsche zwammen.
Maar niettegenstaande dat is mij geen voorbeeld bekend
geworden, dat van millioenen koffijboomen een enkele
door deze zwammen (ofmycelium) aangetast enten gevolge
pas uitgeroeide bosch

,

daarvan gestorven zoude

zijn

,

terwijl de wortelen der kina-

boomen zoo gemakkelijk er door worden besmet, even zoo
als hunne stammen door de boorkevers worden aangetast.
Is dit te wijten aan eene zwakkere levenskracht? omdat
zij

vreemdelingen en nog niet regt inheemsch op Java zijn?

Ofschoon er gegronde hoop bestaat dat de Godin der vruchtbaarheid, die nog immer inheemsch op Java is, ') er weldra toe besluiten zal eene akte van naturalisatie te verleenen, gebruiken

boomen

zullen

en van

alle

intusschen de voorzorg, de aarde,

wij

genomen hebben waarin de

die wij uit de kuilen

worden geplant, vooraf schoon

te

kina-

maken

afgekapte of afgestokene hout- en wortelstuk-

te zuiveren, gaande hierbij natuurlijk uit
van de vooronderstelling dat de warboel van levende wortelen waarmede de bodem van het woud in alle rigtingen
doorvlochten is, aan onze Cinchona's geen kwaad kan doen.
Meldenswaardig komt mij het volgende verschijnsel voor,

jes

zorgvuldig

dat

bij

men.

het opkweeken

de kweekhuizen

in

niet

het

begonnen

minste

*)

kinastekken

werd waargeno-

in de potjes

Vergel. mijn werk

DL. XXI

Tjiniroean geplaatst waren en nog

te

spoor

wel op denzelfden

en

van

Verscheidene twijgeinden van G. lucumaefolia, die

van

waarin
tijd als

bloemknoppen
zij zich

de

moederplanten

"Java" (twecilc druki

I.

deden zien

bevonden,

bladf.

te

(e

blocijen

Tjibodas

274 en CM.
1*
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van welke zij, 2 a 3 maanden geleden, waren afgesneden
geworden, ofschoon zij niet hooger waren dan 1/4 tot Ya
voet en nog niet het minste spoor van wortelen hadden
Later vielen deze bloemen, die ten getale van
aan den top dezer stekken te voorschijn gekomen

verkregen.
5 a 5

waren, weder af en de stekken verdroogden, zonder wortelen te verkrijgen.

Ook

eenige reeds werkelijk bewortelde,

voor het overige nog e^^en zoo kleine stekken, vertoonden
hetzelfde verschijnsel,

nadat

zij

maar

allen verdroogden en stierven,

uitgebloeid hadden.

Van de in het Ajang-gebergte geplante 21 kinaboomen,
waarvan op bladz. 150 van mijn vorig berigt melding is
gemaakt, zijn 5 gestorven, terwijl de overige zich voordeelig hebben ontwikkeld.
Er blijft thans nog over te melden, op welke wijze ik
de op Java geoogste zaden heb behandeld en benuttigd,
het
nadat de kiemkracht er van door gedane proeven
eerstin de maand July 18ö8, was bewezen geworden. Wanneer de lezer bedenkt dat voor het opkweeken van stekken, d. i. het doen wortel schieten van afgesnedene twijgkweekhuizen benoodigd zijn (die onder de aarde
einden
gebouwd slechts met hun glazen dak boven den beganen
,

,

,

grond uitsteken)
dene

en dat

(gemiddelde)

zelfs in

de gelijkmatig onderhou-

temperatuur en vochtigheid van deze

kweekhuizen naauwelijks öO procent er van na afloop van
ongeveer 4 maanden bewortelen, dan zal hij ligt kunnen
beseffen, met welke blijdschap wij die ingeoogste zaden het
welkom! hebben toegeroepen. Ik zal mij thans bepalen,
hetgeen ervaring ons als de doelkortelij k op te geven
matigste wijze van behandeling er van heeft geleerd. ')
waaraan zich rijpende
Vooreerst moeten de pluimen
,

,

')

Het zou te breedvoerig zijn,
meer omdat vele van

te tellen, te

hier ter plaatse, alle gedane kicmproeven op
die

proeven ten behoeve van mikroskopische

gemaakt, waarvan ik de uitkomsten, vereenigd met andere
murphülügische waarnemingen over kinaboomen, later zal bekend maken.

onderzoekingen

zijn

.

vruchten bevinden, in ruime zakjes van wit gaas gebonden worden, omdat anders een gedeelte der zaden uit de

van zelve openspringende doosvruchten zou uitvallen en
Vervolgens moeten de in de vrucht goed
verloren gaan.
rijp gewordene zaden (die men in zakjes van gaas bewaart)
nog 1 of 2 weken lang in de opene lucht (op een warme togtige plaats, doch zonder blootgesteld te zijn aan
de stralen der zon) gedroogd worden, tot dat de kern er
van ten eenen male bruin geworden is. Zaden, die niet
behoorlijk droog zijn, worden, in vochtige aarde gelegd,
zwart en beschimmelen. Maar eens gedroogd zijnde moeten zij, om ze te doen ontkiemen, een nacht lang in
versch water geweekt en alsdan op losse aarde gelegd en
deze aarde gedurig nat gehouden

behandelde

zaden

ontkiemen

namelijk uit het middelste

nomen
(in

zijn,

indien

zij

ter

worden.

alle

die

Van zoodanig

goed

ontwikkeld,

gedeelte der doosvruchten ge-

hoogte van ongeveer 5000 voet

de gemiddelde temperatuur der bosschen) behoorlijk

gen regen en zon beveiligd worden.

Maar aangezien

te-

zich

in de smalle uiteinden van eene vrucht steeds eenige zaden bevinden, die niet volmaakt ontwikkeld, d. i. niet geheel rijp zijn geworden, wordt gewoonlijk opgemerkt, dat
van 100 stuks niet uitgezochte, maar door elkander gemengde zaden tien geene kiemkracht bezitten.
Wij hebben in ervaring gebragt, dat van ongeveer 200
goed ontwikkelde zaden, die niet op de voorschrevene wijze behandeld, maar in den vollen grond werden uitgezaaid,
namelijk op den vooraf schoon gemaakten bodem van het
woud en in de schaduw der boomen, slechts een enkele
werkelijk opgroeit en zich tot plant ontwikkelt, d. i. Va
,

procent.

De reden hiervan

dat

zaden

vele

b.

beschenen

plaatsen

of die

gevolge

ten

regenwater
geheel niet

v.

die

van

is

op

niet alleen daarin te zoeken,
te

drooge,

den grond

te

van de aanspoelende

of door de zon
liggen

kwamen,

kracht van het

hoog met aarde bedekt geraakten, in het
ontkiemen en dat anderen door insekten en

te
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maar moet

vogelen verteerd worden;

kleine

voornayjmelij

toegeschreven worden aan de groote gevoeligheid

Het

uitgebrokene jonge kiem.

reeds

is

van de

mij gebleken, dat

de jonge kiem, namelijk het worteltje, reeds door de minste

aanraking of verschuiving gedood kan worden, wanneer
dit

worteltje,

na

voorschijn

te

smalle benedeneinde van het zaad

te
,

maakt, zich met de
waarmede hare spits

bij

wijze

aan de

te

hechten.

in

er

het

zijn

gekomen

het

nit

pas een' aanvang heeft ge-

uiterst fijne, Byssusachtige vezeltjes,

van een borsteltje is bedekt,
Een waterdruppel die
eene schuinsche rigting daarop valt, of een wormpje, dat
over heen kruipt, of een groote zandkorrel die met
aarde vast

regenwater

afwaarts

,

zijn

rolt,

reeds

voldoende de

Deze groote
nog voort, nadat de eerste
worteldraadjes zich bevestigd hebben, ja, nadat de beide
eerste blaadjes reeds ontplooid zijn en het hulsel van het nu
leeg geworden zaadkorreltje als eene kleine kap of een
hoedje op een van deze bladen zigtbaar is. Zij vermindert
Eene geringe aanraking of verslechts langzamerhand.
schuiving van dergelijke jonge plantjes, voornamelijk van
hunne wortelen, maar tevens ook eene onbeduidende be-

teedere

kiem

gevoeligheid

te

beschadigen en

duurt

te

dooden.

zelfs later

schadiging der kleine bladeren

b. v.

door een klein insekt

dat daaraan knaagt, heeft ten gevolge dat het geheele plantje

Het wordt dadelijk slap en bedekt zich in den tijd
van een' halven dag met schimmel. Er werd verder waargenomen, dat niet slechts het kiemen van de zaden, maar
in eene nog hoogere mate het latere groeijen van de jonge

sterft.

plantjes, veel spoediger plaats heeft,

wanneer de kiembed-

dingen in het binnenste van het bosch aangelegd worden,

alwaar een meer gelijkmatige het gemiddelde nabij komende graad van temperatuur en vochtigheid bestaat; maar
langzamer daarentegen, wanneer de beddingen op eene ope-

ne van geboomte ontbloote plaats zich bevinden, omdat
hief de veranderingen tusschen dag en nacht veel aanmerkelijker zijn en de afkoeling des nachts op alle open lig-
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gende plaatsen in gelijke mate grooter is, als zij in den
In
loop van den dag sterker door de zon worden verhit.
de kweekhuizen te Tjiniroean ontkiemden de zaden vroeger

dan

elders en

digste

op,

groeiden tevens de jonge plantjes het spoe-

hetgeen

onmiskenbaar een gevolg

is

van de

omstandigheid, dat de aangeduide veranderingen van temperatuur en vochtigheid alhier op een minimum zijn gereduceerd.

Naar deze gemaakte ervaringen werd volgende methode
van behandeling als rigtsnoer aangenomen. Wij maken
potten van bamboeriet, doordien wij de dikkere soorten er
van in omtrent ^4 ^oet lange stukken snijden. Elk stuk
De uit het midden tusschen twee geledingen
is een potje.
gcnomene stukken, die aan beide einden open zijn, verkrijgen een' bodem van injoek (de bekende zwarte vezelstof van den arenpalm) die, als een duim dikke laag er
in gestampt, even zoo vast

houdt en niet

te

min voor het

water doordringbaar is, als de natuurlijke bodem aan de
dwarsche geledingen van de bamboe, in het midden waar-

van natuurlijk eene kleine opening geboord wordt. Deze
potten worden met schoon gemaakte en fijn gewrevene boschTer plaatse waar zwart vulkanisch
aarde los opgevuld.
zand, dat uit lelsit, hornblende en magneet- of titaanijzer
bestaat,

met Y4
potjes

kan verkregen worden, wordt de bruine aarde
Alsdan worden de opgevulde

^^ ^^^^ vermengd.

digt naast elkander op de beddingen geplaatst, die

binnenste van het bosch) uit opgeworpene aarde
gemaakt en zoo hoog en breed zijn, dat men gemakWaar de helling
kelijk den arm er over uitstrekken kan.
der bergen steil is, worden zij terrasvormig boven elkander aangelegd, en dan behoeft slechts de ééne hooge zijde
er van door ingeheide palen op elkander gelegde dunne
boomstammen bevestigd te worden, om het instorten er
van of het afbrokkelen van aarde te voorkomen. Het dak
wordt uit atap van gedroogd alang-alanggras vervaardigd
en moet zich op ingelieide palen hoog genoeg verheffen
(in

zijn

het
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om

het donkere bosch) bet invallen van bet zijdelingscbe

(in

Zoo

licbt niet te beletten.

als dit

dak de kweekpotjes

le-

gen daarop vallende regendruppels beveiligt, heeft een
smal voordak de strekking om de arbeiders bij regenweder
tegen bet natworden te behoeden.
Deze kiembeddingen
verkrijgen op plaatsen, waar de gesteldheid van bosch en

bodem

dit toelaat, eene lengte van verscheidene honderd
boven de duizend voet en hebben, op steile hellingen
terwijl zij evenwijdig met elkander tusschen de boomstammen heenloopen veel overeenkonist met de banken van
een amphitheater. Wij leggen ze steeds in het laagste
gedeelte van het woudgebergte aan waarin wij later de
kinaboomen planten willen, in de nabijheid van de opzienerswoning, doch, zoo veel mogelijk, niet beneden de

tot

,

,

SOOO voet.
Elk bamboepotje verkrijgt slechts één zaadkorreltje, dat
in eene geringe, met den vinger in de losse aarde gedrukte verdieping (in het centrum er van) gelegd en met het
vermelde zwarte, zware zand bestrooid Avordt tot dat het
daarmede Yg, hoogstens 1 millimeter hoog is bedekt,
om het wegwaaijen van het zaad door den wind te be-

zoomede het droogwprden er van aan de lucht
Van nu af moet de aarde door een'
veelvuldig herhaald begieten met vlietend water uit een

letten
te

,

bemoeijelijken.

met

fijne gaatjes

zeer

voorzienen gieter onafgebroken nat

gehouden worden.
Indien nu de zaden behoorlijk
aarde

los

gevene behandeling en ter hoogte
zee, van honderd zaden:

van oO dagen
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afl.

groote

maand.

waren en de gebruikte

rijp

en zandig was, alsdan ontkiemden

90

»

(het gemidd.

dan na

bij

de opge-

5000 voet boven

van 20 en

.40

dagen),

(
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40
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(
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»
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»

»
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»
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(

meerderheid

Later

van

>.

»

ontkiemt na verloop

100 dagen

heb

ik

van

geene

—

)

)
)

V/o
en

na 22, ja reeds na 20 dagen, slechts enkele zien ontkiemen. Onder ontkiemd zijn versta ik hier het eerste
zigtbaar worden van het uitgebrokene worteltje, dat zich dan
in minder dan 24 uren reeds op de aarde bevestigd heeft
en na verloop van 2 tot 3 dagen reeds tot het stengeltje
verlengd is geworden, aan de punt waarvan men de beide blaadjes kan waarnemen. Zoodra de kiem te voorschijn
gekomen, moet met het begieten opgehouden worden
is

omdat

al

groote vochtigheid alsnu zeer nadeelig

te

het plantje

doet

ligt

sterven.

is

en

Eerst nadat zich de jonge
tot op zekere diepmoeten de beddingen
besproeid worden, om een'

wortelen behoorlijk bevestigd hebben en
in de aarde zijn doorgedrongen,

te

van tijd tot tijd met den gieter
matigen graad van vochtigheid in de aarde der potjes

te

onderhouden.

Op

deze kiembeddingen blijven de potten zoo lang staan,

dat de plantjes ongeveer Ys voet hoog zijn geworden,
hetgeen acht tot negen maanden duurt. Gedurende dezen
tot

tijd

den,

moeten de

om

potjes

om

de 8 dagen eens omgedraaid wor-

het scheef groeijen

der planten te beletten, die

op eene zeer in 't oog loopende wijze steeds naar die zijde
heen groeijen, van waar het meeste licht op de beddingen
Slechts weinige hebben de opgegeven hoogte reeds
valt.
na 6 of 7 maanden bereikt en zijn dan reeds sterk genoeg, om in den vollen grond verplaatst te kunnen worden.
Ten dien behoeve, het verplaatsen in den vollen grond,
worden vooreerst eenige breede hoofdwegen, in de rigting
van de lengte-uitstrekking der bergruggen of bergketens
door het bosch aangelegd en vervolgens, in eene dwarsche
rigting op deze kleinere voetpaden door het kreupelhout
gebaand, die op een' ouderlingen afstand van 25 voet evenwijdig met elkander loopen en den gezegden hoofdweg
onder een' regten hoek snijden. Ter zijde van deze voetpaden worden, insgelijks op een' afstand van 25 voet van elkander, kleine omtrent 1 voet diepe en breede kuilen gegraven en met de van alle wortelstukken gezuiverde aarde
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zoodat een slechts weinig verheven heu-

weder opgevuld,

dat omgeven

ontstaat,

veltje

is

door eene sloot, gevormd

door uitdieping van den bodem rondom,

mende

van

kant

Op

regenwater

aarde

dat

het toestroo-

en

naar den

met de aardkluit

namelijk

in

die

het bamboepotje bevond en die gcAvoonlijk reeds

in

is,

om
af

wordt de kinaplant

dit heuveltje

gegraven,

met wortelen doorvlochten en doorweven

overvloedig

zoo

heuveltje

het

daling des bodems heen te leiden.

sterkste

midden van

het

de losse
zich

de

van

men haar

kan doen

gemakkelijk, zonder dat ze verbrokkelt,

uitglijden, indien

men met den rand van

keerde potje op een hard voorwerp aanklopt.

het omge-

Vier rond-

om den kleinen heuvel in den bodem geheide sterke boomtakken worden aan hunne toppen, 4 a 5 voet hoog boven
het kinaboompje, met rotting zaamgebonden en zoodoende
dienstig om den jongen
in eene pyramide herschapen
kweekeling eenige jaren lang tegen neervallende boomtakken te beveiligen en hem misschien ook tegen grootere
,

wilde

dieren

Althans tot heden toe zijn

beschermen.

te

laatstgenoemde

deze

steeds

wantrouwend rondom de py-

ramiden heengegaan, zonder deze

te

beschadigen.

Alleen

tegen de kidangs, hetjavasche hert (Gervus muntjak), bleek
dit beveiligingsmiddel

bespeurden dat

waarna

deze

zij

ontoereikend

te zijn,

daar wij weldra

de toppen der jonge planten afbijten,

sterven;

weshalve

wij,

ter

beschutting

nog eene kleine cilindervormige heg vervaardigen en binnen de 4 schuins oprijzende
Bij
goed weder sterven van
palen plaatsen moesten. ^)
de zoodanig geplante boomen die in dondang's (met dak
tegen

uitsluitend

deze

kidangs,

,

1)

De

pager

kiembeddingen

af

Wilden wij de
kweekt worden,
alleen

zoo als vroeger, met een geheelen en stevigen ciromgeven worden, waarbij de onkosten, gerekend van de
tot in het bosch, op ƒ 1 voor elk plantje te staan komen.

Calisaja"s zullen,

kelvormigen

voor

vele C. lucumaefolia-planten waarvan een millioen

op

gelyke

dit gedeelte

kiembeddinp:en

tot in het

wijze

beveiligen,

moet opge-

dan zouden zich de onkosten

van den arbeid, namelijk het overbrengen van uit de
bosch en het planten aldaar, ƒ lOOOnoo beloopcn.
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voorziene draagbaren) uit hunne kiembeddingen ad locum

worden,

procent en alleen
na de planting hevig en aanhoudend regent, gaat een grooter getal, doch niet ligt bogetransporteerd

dan, wanneer het korten

ven de

gewoonlijk 3
tijd

5 of 6 procent, verloren.

Er was door ons veelvuldig in ervaring gebragt, dat alle soorten van kinaboomen over het geheel in hunne eerste
jeugd buitengewoon langzaam groeijen en dat zij eerst dan
beginnen sneller op te schieten, wanneer zij, na verloop
van IY2 a 2 jaren, ten minste eene hoogte van twee voet
bereikt hebben. Des te aangenamer was het ons te zien,
dat zich de uit zaden opgekweekte planten veel sneller
ontwikkelen dan de uit stekken verkregene. Die zaadplanten toch, die het eerst (in April 1859) in den vollen ;^rond
verplaatst werden en toen 9 maanden oud | voet hoog
waren hebben thans dus na verloop van nog 7 maanden reeds
eene hoogte van S^/g voet bereikt.
Zeer eigenaardig mag het gezigt geheeten worden dat
deze bosschen thans opleveren, met de duizende van paden
waarvan zij doorsneden zijn en waarover men dagen lang
heen wandelen kan, zondereen einde van de kina-aanplan,

,

tingen te

dan

ziet

,

Werpt men

bespeuren.

men boven

zijn

zijne

blikken omhoog,

hoofd de heen- en weergeslinger-

en op eene nog grootere hoogte het bevende
waardoor de zonnestralen heen flikkeren om hier

de lianen
loofdak

,

en daar een bewegelijk beeld op den

men

bodem van

het

woud

dan ontwaart men de
kinaboompjes in het midden der pyramiden, die zich ter
hunner bescherming verheffen; en hoe ver men gaat of
welken
weg men inslaat
overal levert tusschen het
kreupelhout de jonge familie van het woud, dat wij
zorgvuldig gespaard en nergens verminkt hebben, het
te

malen; blikt

ter zijde neer,

,

zelfde

gezigt

ste frissche,

van

,

op:

een

oorspronkelijk

woud

in

het

vol-

maagdelijke schoon, maar geregeld doorsneden

wegen met zuiver gehouden bodem en beplant met
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kinaboomen,

die

weli{>

meer tellen kunt.
Daar de in het

boscli

opgroeijen

en wier

.«retal

.<jij

niet

en op een' onderlingen afstand van

voet geplante kinaboomen eene groote uitgestrektheid

25

beslaan,

meer omdat
nog

te

hellingen voor als
niet

zeer steile, moeijelijk genaakbare
niet beplant

staande plantsoenen

— deed

worden,

de noodzakelijkheid gevoelen

alleen

en kieminrigtingen

om

zich

de reeds be-

vergrooten en

te

van daar af nieuwe wegen door verschillende deelen der
bosschen heen te banen tot op de hoogste toppen der bermaar het werd tevens noodig, geheel nieuwe
gen toe,
lokaliteiten op te zoeken ten behoeve van het aanleggen
van nog meerdere kiembeddingen en toekomstige nieuwe planTe zamen opgeteld met de reeds vroeger besoenen.
staan hebbende, zijn onze plantsoenen en kiemrigtingen,

—

—

zoo

mede de namen der

de

volgende:

mend

1°

opziener

opzieners er van,

Ph. Hensen.

westhelling van den G.

—

den

op

Tjibodas

—

tegenwoordig

waarne-

Gede:

Tjiniroean op de

2°

Malawar

G.

:

opziener

2e.

zuid-

klasse K.

3° Tjibeuroem op de zuidhelling van den
Swart.
4°
Malawar: opziener 2e klasse H. W. llooveling.
Gënting op de zuid-en zuidwesthelling van den Tangkoe5" Reban praoe opziener 5e klasse F. H. Lutgens.
ong goenoeng op den zadel tusschen den G. Tiloe en het
Kendenggebergte opziener 5e klasse T. A. Van Honk.

M.

—

G.

—

:

:

6°

Kawah

klasse

J.

tjiwideï
J.

in

het

Kendenggebergte:

De Jong; waartoe binnen korten

—

opziener

oe

nog

zal

tijd

7° Eene inrigting benevens opziener en
gevoegd
Op alle de genoemde plaatwoning op den G. Patoea.
sen zijn namelijk houten woningen voor de europesche
opzieners opgerigt geworden met de noodige bijgebouwen,
benevens woningen voor de tegen eene maandelijksche
Een pasanggrahan
bezoldiging geemploij eerde inlanders.
Gedong banteng geheeten, bevindt zich ter hoogte van
den G. Manabij 6000 voet, op de zuidhelling van
lawar en een tweede 'gebouw van dien aard zal in het ge-

zijn

—

21!

'bergte

worden

de

lusscheii

kawali

Tjiwidei

en

den

G.

-

Patoea

opgerigt.

De volgende tabel doet zien, hoe vele van de op
Java geoogste zaden en met welke uitkomsten ze tot heden toe
op de verschillende etablissementen verdeeeld zijn geworden.
Op den

Soort

van
Cinchona

''oden

December 1859.
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ving der bosschen, waarin

wij op Java bij voorkeur de
kinaboomen geplant bebben of zullen planten, aanleiding
geven kan tot nuttige vergelijkingen met de physiognomie

—

der kina-voedende bosscben in

Zuid- Amerika.
Daar het
van bosschen en eene verheffing van 5 tot
voet boven den spiegel der zee de allereerste en

voorhanden

7000

zijn

vereischten zijn, waaraan voldaan moet
worden ten behoeve van de aanplanting van kinaboomen
tusschen de keerkringen, kunnen slechts nog twee bergen
op Java met het hier bedoelde rivaliseren, te weten het

onontbeerlijkste

Ajanggebergte in Besoeki en de zuidelijke en zuid-oostlijke

van

streken

schoon

zij

het

Tenggergebergte

Pasoeroean,

in

i)

of-

door het thans bedoelde verre aan uitgestrekt-

heid worden

overtroffen.
Ik heb namelijk het gebergte
op het oog, dat, als men zich bevindt op den top van den G.
Malawar, gezien wordt op den anderen zuidwestelijken
kant van het plateau van Pangalengan, alwaar het zijn'
aanvang neemt met een' kleinen spitsen top, G. Wëringin
geheeten, en zich van daar af noordwestwaarts onafgebroken tot den ver afgelegenen G. Patoea uitstrekt, doende
zich voor als een zacht oprijzend, van bov-en breed en
met nergens gedunde maagdelijke bosschen wijd en zijd,
bedekt hooggebergte. De G. Wëringin 5300 voet hoog in
het zuidoosten (juister o. z. o.) en de G. Patoea 7400 voet
hoog in het noordwesten (juister w. n. w.) zijn als het
ware de hoek- of eindpilaren van deze kleine cordillera,

over de

kruin waarvan

ik,

kort geleden, ter hoogte van

gemiddeld 6000 voet, een breeden weg heb aangelegd, die
steeds

over

hoogst

de

rijzende waterscheidende heuvelen

heenloopt en het mogelijk maakt,
tot tot

')

Ik

naar den anderen

maak

hier

alleen

hooglanden bevinden.

te

gewag van

te

komen.

paard van den eenen

Deze weg doorsnijdt

die gebergten,

waarin

zich uitgestrekte

Overigens behoeft naauwelijks aangemerkt

te

worden, dat

kinaboomen op de hellingen van alle hoogc kegelbcrgen op Java geplant kunnen worden, die nog mot bosschen zijn bedekt.
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de

breede

beryketen

in

de

ri^ting

gestrektheid en zal de hoofdweg

naplantsoenen alhier

van hare

lengteuit-

voor de toekomstige ki-

zijn, die somtijds

eenige honderd voet

lager afwaarts daalt tot in kleine verdiepingen, dan

even zoo

hem

hooger

veel

oprijst.

Hij

weder

voert den reiziger die

volgt, een geheelen dag lang onafgebroken onder het

mos bedekte loofdak van bosschen heen,
waarvan

in

met

het donker

slechts zelden, door kleine, hier en daar verstrooid

liggende graspleinen eenige verlichting wordt gebragt.

Indien

de

verschaffen
slechts

hem

zich

lezer

van het

in-vlugtige,

uit, mij

eene

karakter

algemeene

voorstelling

dezer

wenscht

bosschen, al

trekken,

dan

te

is

het

noodig

ik

vergezellen op één der veelvuldige

te willen

reizen, die het belang der kinakultuur voortdurend noodig

maakt.

Wij vertrekken van Lembang bij het licht der sterren,
nog eer de opkomende dageraad hen doet verbleeken en
vliegen,

gehuld in onzen mantel, in snellen rid

door de

koffijtuinen en later door de trapsgewijs dalende

afwaarts

of door de boschaadjes van vruchtboomen d. i.
dorpen heen, die daarin verstrooid liggen en naderen meer
en meer het plateau van Bandong, dat 1700 voet beneden

sawah's

Lembang ligt. Op alle
bodem zeer steil afdaalt,

plaatsen

van den Aveg waar de

staan tientallen inlanders gereed,

om den wagen met behulp van achter aangebonden touwen
van buffelhuid vast- en in te houden. Remschoenen worden niet gebruikt. Weldra verheft zich het oog van den
dag ') en Avcrpt zijne stralen over de breede ruimte, die zich
naar het zuiden toe uitstrekt tot aan de gebergten, die Avij
thans beklimmen willen; maar in plaats van de vlakte

van

Bandong ontwaren

ken- en nevelen- zee
te

,

wij niets

dan eene golvende wol-

die alles bedekt en uit de oppervlak-

Avaarvan slechts de hoogst rijzende van de porphierheuvelen

Rongga,

in
zijn

'!

wij

groene

als

reeds

Zie mijn "Java

eilandjes uitsteken.

omhuld door den vochtigen
I.

blailz.

397 euz.

Kort daarna
nevel, Avaarop

vroeger néerzageii en die het ketelvormige plateau na

wij

eiken helderen nacht bedekt.

Na ontbeten

^)

hebben in de gastvrije woning van den
adsistent-resident, den heer Visscher van Gaasbeek, snellen
te

wij in ons ligt rijtuig,

door regentspaarden getrokken, verder

door den dikken mist en over de vlakte heen. Wij ontmoeten
in de poststations,

op afstanden van ongeveer ö palen, de
om te verwisselen, die nu eens een

gereed staande paarden

span van vieren, dan van zessen

De paarden op Java

zijn.

dan trekken kunnen, wanneer zij in vollen galop loopen, komen
wij snel vooruit en hebben weldra de zuidelijke streken van
het plateau bereikt, waar bij onze doorkomst door de
hoofddessa's der distrikten Bandjai^an en Kopo, in opvolging
van den ouden eerwaardigen adat, de gamelan gespeeld
zoodanig gedresseerd zijnde, dat

de

wordt en

Iijtusschen

nu

eigenlijk eerst

hare tandak-kunsten laten zien.

rongging's

ook de nevelbank, die over het plateau

is

uit-

meer en meer verdwenen en de heldere zon

gestrekt lag,
schijnt

zij

terwijl wij de vallei

van Tjisoendari binnentreden,

naauwe kloof begint, maar binnenwaarts en hooger opwaarts waar het zich met trapvormige sawah's bedekt,
gedurig breeder wordt. Over millioenen lavablokken die eene
meer dan 50 voet dikke laag vormen en den geheelen dalbodem opvullen, bruist de Tji-Wideï tusschen sawah's naar

dat als eene

Op
men

beneden.
ven, ziet

de helling der heuvelen die het dal omgede vruchtbooraen der dorpjes vermengd met

twee boomachtige Mimosa's. Albizzia procera en stipulata,
')

Zie niija wJava" I. bladz. 397 enz.

2j

Deze boom

gentijd,

57 en 58.

wondering,

cember
3

als

de

laa,tste

mede

dagen van February en

—
te

in de

van den re-

eerste

dagen van

het geval was gedurende de laatst verloopenc drie jaren

Het baarde

derhalve

in

eene niet geringe mate mijne ver-

te zien dat zijne loofscherraen thans

1859

maanden

bloeit gewoonlijk tegen het einde

stipulata)

(d.

in

i.

zoo

Maart,
1851),

d.

")

reeds

— in

het begin van

De-

over

en

over met de witte bloemen bedekt waren, dus bijna

vroeg.

—

Zou

dit

ook misschien kunnen bctcekenen, dat de

regentijd^ naauwelijks begonnen, spoedig ten einde zal zijn en dat eenige

den lang droog weer

zal

komen,

sterk en aanhoudend regent?

op een

tijdstip

,

waarop het

in

maan-

andere jaren
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hunne slanke, helder gekleurde stammen en
hun schermvormig loofdak reeds op een' grooten afstand
doen kennen, zoomede met Aleurites moluccana, die in groote
die zich door

hoeveelheid daartusschen

Het

groeit.

inderdaad, een

is,

bergwanden opleveren, met hun' helderen grasgrond, waarop op zekere afstanden van elkander, dergelijke boompjes zich verheffen,
afgewisseld hier en daar met het dikkere en schaduwrijkere
zeer fraai en vriendelijk gezigt, dat deze

loof der dorpboschjes waaruit de toppen der Areca catechu

omhoog

steken, terwijl boogsgewijze galerijen van

bamboe

de omheining er van vormen en zwartgroene Arenboomen

rondom heen

verstrooid

kan men

overgeven, namelijk waar

en de

reis

van

verscheidene plaatsen

dit gezigt

buffels

met

alle

gemak

voorgespannen worden

opwaarts, dus langzaam gaat.

Wij komen
Tjisoendari

Op

staan.

zich aan het genot

te

9 uur in de hoofddesa van het

di strikt

aan, waar inlandsche

gereed staan,

—

hoofden en rijpaarden
verdeelen de blikken bussen, die onze reis-

behoeften bevatten, snel onder de eerstgenoemden (om ze,
over den rug gehangen mede te paard te kunnen nemen)
,

en rijden zonder uitstel verder het dal op.
(Langs een'
anderen weg, over den G. Malawar, wenschende naar huis
keeren, wordt het rijtuig van hier teruggezonden),
Langs wegen die zich onder regte hoeken kruissen, spoeden wij ons door de aanplantingen van koffij en dadapboomen heen, op de takken van welke laatstgenoemde

te

(de schaduwboomen voor de koffij) duizende van bosvormige Loranthussoorten woekeren en treden, op allengs steiler wordende paden, de maagdelijke wouden binnen, die,
ten gerieve van den koffijstruik, tot hier heen onder de
slagen van den bijl hebben moeten vallen.
Wij bevinden

ons op de noordelijke helling van den G. Patoea.

Het

zijn

Rasamalaboomen (Liquidambar Altingiana)
met de nitrocijing waarvan hier voor omtrent 55 jaren een

voornamelijk
begin

van

is

de

gemaakt.
liier

Dit

is

voorhandene

het

getal jaren, dat de oudste

koffijstruikeu

hebben bereikt,

maar die nog immer eenige vruchten dragen, omdat de
bodem uit rotsbrokken bestaat en door de voortdurende
verweering er van niet zoo gemakkelijk uitgeput kan wor(Wegens vermenigvuldiging en vergrooting van de

den.

aan verweering onderhevige oppervlakte van het gesteente)
vele duizende bossen van Loranthaceën echter, die men
ontwaart, verraden ook hier, zoo als in alle oude koffijplantsoenen, den langen duur van de kuituur. Elke dadap (Erythrina indica) boom is met 2, 5 of nog meer van
deze logeergasten bedekt, die op de bovenste of middelste
twijgen er van woekeren en donkergroene, digt in een gewevene bladkuiven of bladkogelen vormen. Het kultuur-

De

boschje verkrijgt daardoor,
thrina's

men.

Op

^

alsdan

,

het groote gemis der Ery-

een zeer zonderling voorko-

Rasamalaboomen in het
bewonen, gespaard gebleven

eenige plaatsen zijn de

middengedeelte der zone die

en

bij

aan eigene bladeren

zij

kan men hunne stammen

bergen en aan de grens van de
grooten afstand onderkennen

,

op

de helling der

koffij tuinen

waar

zij

reeds op een'

zich voordoen als een

reusachtig zuilenwerk dat helder uitkomt op den donkeren

achtergrond van het binnenste van het bosch. Geen andere

boom op Java

bereikt de verbazende grootte

en den vol-

maakt cilindervormigen regtlijnigen wasdom van stam,
als de Rasamalaboom.
Zij zijn in de meeste streken uitgeroeid tot nabij hunne bovengrens, die 4500 voet niet
overschrijdt.
Op hunne benedengrens zijn zij reeds sedert
lang verdwenen en ik ken in dit gewest slechts eene enkele

—

kloof, namelijk de kloof van Tji-Seragi (die op mijne kaart
van Java opgegeven is) op den noordelijken voet van den
G. Tiloc, waar zij hun behoud tot beneden de 5000 voet
aan de steilheid en ongenaakbaarheid der bergwanden te
danken hebben, waarop zij zich verheffen. Maar eertijds
hebben deze fraaije boomen, die gezellig groeijen en het
meerendeel van de overige woudburgers uit hunne gemeenschap weren, hier werkelijk een' onafgebrokenen gordel gevormd, die van af de grenzen der distrikten Djampang Ave-

tan en Rongga

dit

gewest binnen

kwam,

vervolgens den

berghelling als eene

G. Patoea voorbij liep en zich op de

verscheidene geographische mijlen lange strook van omtrent
1300 voet sterkte (vertikalc uitgestrektheid) tot aan de Tji-

Sangkoeikloof voortzette.

Dit was namelijk het geval op

de noordelijke, naar het

plateau van

Bandong gekeerde

bergzijde, doch geenszins op den zuidkant derzelfde bergen,

nimmer door eene bijl zijn geheden toe hun maagdelijk karakter hebben bewaard geen enkel exemplaar er van wordt aangetroffen.
Daar ter plaatse groeit, een trap hooger op de
helling, namelijk van
tot 6 duizend voet, een andere,
waar

zelfs

in streken die

schonden, die

tot

,

15

naauwe grenzen

overigens binnen even zoo scherpe en

boom, Quercus

geslotene

fagiformis,

dien

wij

in-

(blijkens

mijn vorig berigt) voor het eerst op den G. Malawar heb-

ben

— In

ontmoet.

mijn werk Java"

I.

bladz. 444

heb

ik

de bovengrens van den llasamalagordel op hoogstens 4000
voet

Deze hoog

opgegeven.

gelegene streken zijn echter

sedert dien tijd door de vorderingen, welke de koffijkultuur

gemaakt,

heeft

binnen eene grootere uitgestrektheid ont-

waarneming toegankelijker gemaakt gewor-

bloot en der

den, welke alsnu het resultaat geleverd heeft, dat de

11a-

4200 voet nog
veelvuldig groeijen, vervolgens schaarscher worden en dat
ik hooger dan 4500 voet tot heden toe geen enkel exemplaar er van heb kunnen vinden.
Wat aangaat de ooste-

samalaboomen

lijke
t.

a.

grens

ter

van 4000, ja

lioogte

van het Rasamalagebied,

als

zoodanig heb ik,

bladzijde 445 opgegeven den Tji-Soendari, hetgeen

pi.

is, als die boomen aaneengeschakelde bosMaar groepen van Rasamalaboomen komen
nog op den oostelij ken kant van de genoemde beek voor,

in zoo ver juist

schen vormen.

namelijk in de reeds vermelde Tji-Seragi kloof, zoodat het
juister
zij

is

tegenwoordige

als

niet overschrijden, de

tevens de

1.

c.

XXI

boomen

die

aangehaalde enkele exemplaren er van op

den G. Malawar verdwenen
IlL.

oostgrens dezer

Tji-Sangkoei op te geven, nadat

zijn.
ï^
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Door de behoefte,

bij ons op Java, wegens de
van doet gevoelen om de vaderlandsche zone (hoogtegordel) der kinaboomen, voornamelijk der G. Calisaya met juistheid te kennen, wordt het
belang verhoogd, dat de geographische en lokale verbreiding of verdeeling van de woudboomen Java's, op zich zelve beschouwd, reeds inboezemt.
Het is echter te bejammeren dat de heer Hasskarl onzer regering ook niet de
minste inlichtingen over de Calisayazone verschaft heeft en
hetgeen Dr. Weddell daaromtrent in zijne monographie p.
1800 m." is zoo karig, ja
30, mededeelt ad altitud. 1500
steunt misschien niet eens op werkelijk gedane metingen,
dat ik niet weet, hoe ik zijne verdere opgaven » fervidis-

die zich

praktische toepassing

er

—

simas
moet.
reeds

(!)

inter valles Boliviae etc. sylvas incolit

van belang'

verstaan

weten of zekere boomen op de
van een gebergte groeijen,
reeds in mijn vorig berigt, bladz. 70

zijn

oost-^dan wel op de

om

»

In regenachtige en wolkenrijke landstreken kan het

redenen, die ik

te

westzijde

heb aangehaald.
Wij bestijgen nu de versche gereed staande paarden die
ons hooger en hooger in het met bosschen bedekte gebergte

opwaarts dragen.

in de bosschen toe,

Om

lOYg uur neemt de donkerheid
zich zaamgepakt hebben,

omdat wolken

die door de hooge bladkroonen van het woud heen drijven,
en reeds van 11 uur afstroomt het neerplofsel dat ontstaan
naar beneden, aanvankelijk als fijne stofis, als regen
regen en periodiek, maar weldra algemeen en gestadig. De

wegen worden smaller, de paarden
stijgen af

en zetten onze

reis,

hijgen, glijden uit; wij

besproeid van den regen en

van het modderige water, dat langs de hellmg
naar beneden bruist, verder voort te voet, tot dat wij om
(Zuidoostrand 6700
12 uur de kawah-Patoca bereiken.

bespoeld

De nabijheid van dezen krater (een aluinlneei)
was reeds een kwart uurtje vroeger aangekondigd geworden door twee verschijnselen, die wij hadden opgemerkt,
van het hoogstamte weten 1" het plotseling ophouden
voet hoog).
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iiiige woLitlgeboomte, dat vervangen werd door een boschaadje
van veel kleinere hoornen met scheef gegroeide en gehogene stammen bestaande bijna uitsluitend uit Thibaudia
(Agapetes) vulgaris (mihi), met een verbazende hoeveelheid
van Pteris en Mertensia-soorten bij wijze van geheele beddingen of kussens tusschen hare stammen en 2° het verscliijnen van witkleurige, vergane steenbrokken
die van
dezelfde grens af, waar het hoogs tammige woud door de
Thibaudia's en varenkruiden werd vervangen, meer en meer
de bovenhand verkregen. Het is duidelijk, dat beide ver,

schijnselen in een noodzakelijk oorzakelijk verband staan.

In

heb ik melding gemaakt van den
plantengroei der kraters en aldaar slechts als derden grond
mijn Java

I,

bladz. 630,

van het plotselinge verschijnen dezer kraterboomen aangehaald, dat waarschijnlijk de hoedanigheid des

bodems

zelve

op het groeijen der gemelde boomen
uitoefent; welligt wordt hun wasdom bevorderd door de
vergane of ontbondene lava door die brei- of modderachtige
stoffen, welke door de werking der zure vulkanische dameen' grooten invloed

,

pen op de vaste lavarots worden voortgebragt; ten opzigte
van l'teris incisa mag dit niet in het minste worden betwijfeld, uithoofde deze plant nergens en op geen' anderen
bodem zoo buitengewoon welig groeit als op den zuren
aluin bevattenden met zwavelmelk (lac sulfuris) vermengden bodem der kraters in de atmospheer van zwaveligzuur
of zwavclwaterstofgas, waarvan ze op die plekken gedmüg
omgeven is. Eene opmerkelijke bevestiging hiervan, ja een
,

blijkbaar bewijs van de afhankelijkheid, die er bestaat

bij

van kwalitatief naauwkeurig bepaalde bodemsoorten is mij later bekend geworden. Er groeit op
den breeden zuidrand van den G. Tangkoeban-praoe gemiddeld 6000 voet hoog, eene boomsoort uit de familie der
Myrtaceae
Syzygium rostratum DG. (Jambosa tenuicuszekere planten
,

,

,

pis
')

Miq.
De

')

en

etiketten

tiert

aldaar zoo welig, dat in velestreken,

Djati-kalangan,

Pangalengan,

bladz. 431, berusten stellig op eene vci-vvisscling.

opgegeven

in

Miquels Flora

slechts enkele boomvarens en kleinere varenkruiden
daar tusschen worden aangetroffen, het bosch uitsluitend

waar

door deze boomen wordt zamengesteld. Dit is namelijk
het geval overal, waar de bodem uit eene sterk aluinhou-

dende, breiachtige aarde van eene melkwitte kleur bestaat,
die met steengruis van dezelfde kleur vermengd en zonder
twijfel

haar ontstaan

nische

dampen

is

aan de door vulka-

Geene andere boomsoort wil op dezen bodem groeihet Syzygium van zijnen kant alle mijne po-

krater.

jen,

verschiddigd

ontleede trachietrotsen van den naburigen

terwijl

gingen

om

verijdeld

het in gewone bruine boschaarde op

heeft.

En de jonge

plantjes,

zaden stierven spoedig Aveder, ofschoon ginds
vulkanische

te

k^^eeken,

en de ontkiemde
,

op dé

aarde millioenen vr-n de afgevallen

witte,

vruchten

ontkiemd en tot plantjes opgeschoten zijn. In die mate
ontleed als op den zuidelijken rand van den G. Tangkoeba^i-praoe wordt het gesteente in de omgevingen der kawah Patoea niet aangetroffen maar wel in het bekken
van het meer, waarvan het witte slijk uit een aluinaardeNaar het schijnt,
silikaat bestaat met zwavel vermengd.
hebben hier, in het bekken van het meer zelf, periodische
ontwikkelingen van zwavelwaterstofgas, ofschoon slechts zelden plaats, want ofschoon ik bij geen van mijne veelvuldige togten het minste spoor van opborrelende gassen heb
kunnen bespeuren die ook nooit door de inlanders zijn
waargenomen, Avordt niet te min hier en daar zwavel gevonden die geprecipiteerd en of met het slijk in zeer geringe hoeveelheden vermengd is of deszelfs oppervlakte als
,

,

,

,

een dun

vliesje bedekt.

Wij nuttigen het medegebragte ontbijt in eene kleine,
op den rand van het kratermeer gebouwde hut en zetten
dan onze reis in den gedurig vallenden regen verder voort.

Van

hier af voert de

nieuw aangelegde weg vooreerst naar

het zuiden en zuidwesten

rondom

het meer, namelijk langs

de buitenhelling van den bergkrans heen, die het ten zuidoosten

begrenst,

vervolgens

allengs

lager

dalende, onge-
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veer 500 tot 700 voet verder naar beneden en eindelijk in

de algeraeene rigting van de geheele bergmassa, met korte
buigingen, naar het zuidoosten.

Het afwisselende
van den bodem, waarover de weg loopt,
bedraagt zelden meer dan eenige honderd voet beneden en
even zooveel boven de gemiddelde hoogte, die op 6000
voet gesteld kan worden. De bergketen is in de meeste
lokale

dalen en

rijzen

streken zelfs in eene dwarsche rigting zeer breed

met zachte heuvelen bedekt.
Weldra verdwijnt de plantengroei der

,

vlak of

slechts

naauw aan de eigenaardige

gesteldheid

kraters, die zoo

des

bodem gebon-

den is, uit ons oog en wij rijden weder onder het loofdak
van het hoogstammig bosch heen, dat echter slechts onduidelijk en donker door den nevel schemert. De tevens
onafgebroken stroomende regen die op zoovele millioenen
,

bladeren neervalt, veroorzaakt een zoodanig gedruisch, dat
het moeijelijk
verstaan.

het bosch,

in

is

het roepen van zijn naasten

Verdoofd van

dit ruischen

dat door zijne

druipnat, beslijkt,

buurman

te

der vallende druppels

eentoonigheid

vermoeit,

klappertandende van koude en in eene

gemoedstemming, komen wij ten 2 ure op eene
waar het natuurlijke donker van het bosch,
thans nog donkerder gemaakt door de schaduwen van het
neerslagtige

plaats

aan,

regen- en nevelendak, daarover uitgespreid,

— eensklaps

ver-

waar een helder groen door de boomen schemert en een grasplein voor ons lig.t, dat van alle kanten
naauw door de onmetelijke en nergens dan alleen hier afgebrokene bosschen omstrengeld is. Ik kan mij naauwelijks een natuurtooneel voorstellen, liefelijker dan het beeld
van een zoodanig grasveld, dat bekleed is met het schoonste helderste groen en dat midden in de eenzaamheid van
licht w^ordt,

,

bosschen

ligt,

die dagreizen ver alles, wijd en zijd, bedek-

ken en waarin het oog geene andere kleur ontwaart dan
donker groen en donker bruingroen. Op het laatst gevoelt
men zich als ter neer gedrukt onder den last van het boomgewelf, waaruit van tijd tot tijd een met moskussens al
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zwaar beladene tak, door den ingezogen regen nog zwaarop den weg neerploft en paarden
en menschen verschrikt,
en men vergast zich derhalve
op het gezigt van ecne onbedekte, open liggende beemdc.
De Javanen noemden deze plaats die langwerpig rond van
gedaante en in de rigting van het n. o. naar het z. ^v.
ongeveer 1000 voet lang is, Rawa-Rantja beuroem. Gedurende den regentijd (zoo als thans het geval is) hoopt zich
het water in het eenigzins dieper liggend middenpunt er
van op en vormt een klein meertje of rawa.
te

der gemaakt, afbreekt,

—

,

met kort voedergras begroeide, vlakke plaatvan vorm en zelden meer daneenige
honderd voet middellijn bevattende, worden vele hier en
daar verstrooid in deze bosschen aangetroffen, zoomede op
de ziiidhelling Aan den G. Malawar, waar zij op de verDergelijke,

sen, gewoonlijk rond

schillende

bergribben, doch steeds op

eene korresponde-

rende hoogte, trapsgewijs boven elkander liggen. Het gemis

van geboomte op deze plaatsen vindt zijne natuurlijke verklaring dan wanneer zij kleine bekkens (kommen) vormen,
in het midden waarvan het regenwater staan blijft. Indien
het water echter, zoo als bij het meerendeel er van het
,

geval

dems,

is,

al is het

vrijen

met eene zeer geringe daling des bo-

afloop

heeft,

dan

valt

de reden of de oor-

zaak niet dadelijk in het oog, waarom de rand van het
bosch door eene zoo scherp geteekende lijn begrensd en
rondom den grasbodem heen als afgebakend is. Maar
juist deze natuurlijke

de) grens tusschen

der Gramineën

woorden

te

is

menschenhand gevorm-

(en niet door

het bosch en het helder groene gebied
het,

die

het schoonste,

beschrijven gezigt

oplevert.

niet

ligt

met

Men aanschouwt

namelijk hier de afgeronde kruinen van het bosch, die over
den grasgrond heengebogen zijn en waarvan het jongere

geboomte zoo ver overhelt en

zoo diep

naar beneden

is

gebukt, dat het gebladerte er van bijna den grasvloer aanraakt en een gewelf gevormd wordt onder het dak waarvan
men o|) den grasbodem zelven heen kan wandelen, zonder
,

—
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dat die grens, die eens aan het boscli is aangewezen, ooit
dooreen' enkelen boom, of een' enkelen struik zou worden
overschreden alware het slechts é^'n voet breed verder naar
,

de grasvlakte
grenslijn

bij

toe.

Zoodanig scherp afgebakend Avordt deze

al die

graspleinen aangetroffen.

Zouden deze grasplekken eertijds
bekkens van minerale bronnen, z.

welligt

solfatara's,

of

zwavelbronnen zijn
geweest en zou de oorzaak, die het ontkiemen der zaden
van het woud-geboomte en de verbreeding van het bosch
aldaar belet, moeten gezocht worden in de kwalitatieve
gesteldheid van den bodem?
Zeker is het, dat die twee
warme bronnen, welke nog tegenwoordig op den zuideg.

—

van den G. Malawar worden aangetroffen, de
de Tji-Beuroem, en de andere nabij de TjiSangkoei (zie ,.Java" II. 1292), uit het midden van graslijken voet

eene

nabij

pleinen opwellen, die met de beschrevene de grootste over-

eenkomst hebben en waarop geen geboomte groeit, Avijders,
dat de kawah-Tjiwidei, wanneer zij eens mogt zijn uitgebluscht, juist zoo een kalen, vlakken bodem in het midden der bosschen zal vormen.
Nadat Avij ons oog genoegzaam verkAvikt hebben aan het
zien van het groene gras en tevens besloten hebben onzen
pasangrahan hier (waar het schoon is) opterigten, zetten
onze reis door het bosch en den regen heen verder
voort. Dewijl de paarden op de week gewordene, ja, tot

wij

,

pap veranderde aarde der nieuw gemaakte Avegen
of diep inzakken, gaan wij meestal

te

uitglijden

voet, overschrijden

twee kleine beken, de Tji-Rantja bolang en de T. Rantja
eindelijk om 4 uur, koud, nat en ver-

beuroem en komen

moeid, in het hevigste regeUAveder, bij de opzieners Avoninj»ten zuiden van de kawah-TjiAA^dei aan. Hoogte 6000 Aoet. ^)

^) Bijna 13 jaren geleden, namelijk iu Maart 1847, toen ik dit gebergte voor
het eerst bezocht, had ik mij eene hut van bladeren gebouwd eu deze bevond
zich eenige honderd voet lager dan de tegenwoordige opzienerswoning, op de

westzijde van de kawah, die ik in

„Java"

II.

bladz. 68 volg. beschreven heb.

Een aardig planken

huisje, dat zich op een' zachten van
bosch ontdanen heuvel hier verheft, met zijne bijgebou-

't

—

wen, stallen en keuken;
eenige waterleidingen, die langs
den voet van den kleinen bergrug heenloopen, ten behoeve
van het drink- en badwater,
en de met alang-alang ge-

—

dekte, lange kiembeddingen, die zich op do helling van de

tegenoverliggende
verheffen,

waar

schemeren,

den geest

heuvelen

zij

— de

boven elkander

tientallen

bij

lichtkleurig door het donkere bosch heen

gelieve zich dit een en ander voor
en vooral de huisdieren niet te verge-

lezer

te stellen

ten, eenige duiven, kippen, eenden, een paar geiten

,

twee

katten en een hond, welke het tooneel verlevendigen, be-

nevens eenige menschen, namelijk onze toekomstige Cascarillero's

van Java, die druk bezig

loopen naar de kiembeddingen

,-

heen en weer

zijn

vervolgens werpe

eenen bhk terug op het donkere bosch, waaruit
8 uren lange reis pas
zich

op

alle zijden

het

in

daglicht

te

nog

na eene

getreden en dat

is

rondom heen zoover

hij

hij

uitstrekt, en oor-

deele dan zelf over de gCAvaarwordingen, die het zien

van
kunnen opwekken
op eene plaats in de Avildernis waar voor minder dan 4
maanden nog nooit de slag van een bijl was gehoord
eenzame etablissement

dit

in

hem

zal

,

geworden.
liet

uur dat dag en nacht van een scheidt, was reeds

verstreken en het cikadengetjilp, dat in deze hoog gelegene

bos§chen
is,

als het

ware het klokkengelui van den rus ta vond
op te houden, was reeds lang verstomd,

om met werken

toen de regen eindelijk ophield en een schitterende sterrehe-

mel, zoo als gewoonlijk, verkondigde, dat het den volgenden

morgen en voormiddag helder weer zou
Sedert dien
.

tijd

daarvan in
(ic

hebben zoo groote

het rotsachtige gedeelte er van,
dit

opzieners

in h>?t

— Tusschen

veranderingen in den krater,

voornamelijk

plaats gehad, dat het mij te ver zou voeren,

tegenwoordige berigt melding

woning

zijn.

te

maken.

gezien, een naderbij gelegene

—

Er

verheft zich, van

hooge top G. Oeroek geheeten

w. n. w., en voorbij de noordelijke helling van dezen top wordt de ver

afgelc-gcnc

G. Patoea gepeild

in

het

noordwesten.

GYa en 7 uur, zoodra de schemering de genoegzame mate
van donkerheid bereikt heeft, onverschiUig of het regent
of helder weer is, beginnen zekere cikaden, waaronderuit-

nemend

fraaije

Tosena-soorten worden gevonden, zich in eens

doen hooren; het heeft dan het voorkomen,

te

als of elk

blaadje van de vele millioenen die het bosch bevat, heinde

—

en

ver tjilpde en snorde;
dit duurt, oorverdoovend,
een kwart uur lang, tot dat het geheel donker is gewor-

den

als

,

wanneer dan

even zoo plotseling

alle die ontzigtbare

toonkunstenaren

begonnen hadden, weder stilzwijgen. Later in den nacht, en in den loop van den dag
worden zij nimmer gehoord. Het overige gedeelte van den
als

zij

nacht verloopt vervolgens hier zoo

stil

als

een graf.

Men

kan uren lang luisteren, zonder een ander geluid te vernemen, dan het onaangename, benaauwde geschrei der
tando's (Galcopithecus volitans) die jammerkreten doen
hooren

en, terwijl

zij

op de takken rondklouteren ot van oenen

boom naar den anderen
zijn

,

vliegen, als

zuchten en kermen,

de verte slechts nog van

i)

menschen

tot tijd

tijd

dikwijls

het geval

is

,

nood

men

in

de diepe, maar schelle

roepstem van een' kidang (Cervus muntjak)
zooals

die in

Behalve dat verneemt

die misschien
door een' panter vervolgd
,

wordt.

Het

is

een heldere morgen.

voor de kinakultuur,

Wij hebben zorg gedragen
nagezicn, onze beve-

alle inrigtingen

len gegeven en maken nu aanstalte onze reis te vervolgen
door de tweede, oostelijke, helft van dit gebergte, dat juist
hier, ten westen, zuiden en oosten rondom de ketelvor-

mige verdieping van de KaAvah-Tjiwidei,
uitgestrektheid

V De

z. g.

bezit.

Hier zal,

zijne grootste

vlakke

zooals ik geloof, eens de

vliegende vossen, bilok's (Pteromys nitidus) die des nachts een

onaangenaam geschrei en gesteen voortbrengen, vyorden ter hoogte
van 4500 voet nog veelvuldig
echter niet meer boven de 5000 voet aangesoortgelijk,

,

troffen.

Gene, de tando's daarentegen,

5000 voet.

gaan naar het

schijnt,

niet

lager dan

lioofilzetel

hreede

der kina-boomen

bergkam

zelve,

op Java zijn; liier, op de
zoomede op bare naar bet zuiden

en noorden toe uitgestrekte dwarsche bergketens en
jiikkon

die,

alvorens

palen ver been loopen

lager

—

dan öOOO voet

te

zij-

dalen, vele

zullen eens de meeste kina-booop Java zijn geplant en bier zal Z. Excellentie de
Gouverneur-Generaal Cbs. F. Paliud zicb zijn scboonste gedenk teeken liebben opgerigt. Het is aan den lezer bekend
,

inen

dat de invoering der kina-boomen op Java het werk is van
dezen staatsman. In mindere mate bekend zullen ecbter de

zorgen en opofferingen zijn welke de op Java vreemde
kina-boomen nog gedurig vereischen, tot dat zij in een
voldoend getal vermenigvuldigd zullen zijn en als volledig
geakklimatiseerd kunnen beschouwd worden. Het is geen
der kleinste verdiensten van den heer Pahud, dat bij de
kina-boomen onder zijne bijzondere bescherming genomen
en met volharding al het noodige verordend heeft hetgeen
,

,

de belangrijkheid der zaak deed wenschen.
eer

Terwijl ik de

heb hier van dezen oppersten staatsman

gevoel ik mij in mijn binnenste aangemaand,

te

spreken,

om den naam

noemen, waarvan in mijn
maar die wanneer gehandeld wordt over de invoering der kina-boomen
op Java met lof verdient genoemd te worden, de heer
van nog een ander ambtenaar

te

vorig berigt gcene melding werd gemaakt,

—

—

N. C. Mulder, referendaris

bij

het ministerie van koloniën,

den Nederlandschen Leeuw en kommandeur der orde van de Eikenkroon omdat hij door aan.sporing en ijverige behandeling der zaak, zoomede door
doelmatig ontworpen plannen, onder de leiding van zijn'
ridder der orde van

,

chef,

den toenmaligen heer minister Pahud, zeer veel tot
uitvoering van het groote plan heeft bijge-

de gelukkige
dragen.

Den

luister

der kinakultuur op Java zal ons aardsehe
maar toch hield ik

oog bezwaarlijk meer aanschouwen;

mijnen blik met genoegen gevestigd op deze heuvelen aan
de Tji-Wideï, die het eigenlijke middenpunt zijn van het

Voor den inwendigeii

zin

stonden hier

kinaljosschen en vertoonde zich eene groote

toekomst, de

geheele gebergte.

uitwendige zin ontwaarde nog niets dan de kiembeddingen
tusschen de

boomstammen; maar eene zekere mate van

tevredenheid vloeide voort uit het bewustzijn,
levenskrachtige kiem gelegd te hebben

ontwikkelen

zal

en groot

zal

tot

de

iets,

stille,

dat

zich

worden.

Wij vervolgen dus onze reis en mogen thans bij het heldere
weder hopen het bosch uitvoeriger te kunnen beschouwen en
opnemen dan gisteren, toen de physiognomie er van bijna geheel en al achter den regen en nevelensluijer verborgen bleef.
Zoo als gisteren, in spijt van regen en mist het geval
was, zong ook thans weder de manoek-oesing ') zijn lied,
maar nu in den schijn van de morgenzon, toen wij in
eene blijmoedige stemming verder heen reden door het
bosch.
De stilte er van werd door het gefluit van geen'
anderen vogel afgebroken. Van geen ander dier wordt
hier ooit het minste geluid vernomen.
Niets hoegenaamd
roert en beweegt zich in het bosch en men zou kunnen
wanen, dat in het midden van dezen weligsten plantengroei de dierlijke schepping ontbrak, ware het niet dat
zich de wilde koeijen (Bos sundaicus) door hunne uitwerp,

selen en de rhinocerossen (Rh. sundaicus)

door hunne

ontzagchelijke

voetsporen

nog bovendien

verrieden,

die

ci-

lindervormig, ^ voet diep in den bodem zijn ingedrukt en
waardoor zij de best gemaakte wegen bederven. Stilzwij-

gend, op steelsche wijze, springt hier en daar huppelend
eene Turdussoort door het lagere struikgewas. Wanneer

men

de vele duizende boomstammen, die

men

voorbij rijdt,

oogenschouw neemt, of zijne blikken opwaarts rigt tot
het hoog gewelfde loofdak, dat zijne schaduw naar beneden
werpt en eene gedurige schemering verspreidt over de
struiken en jongere boomen, waarmede alle tusschenruimin

stammen zijn opgevuld, dan zou
op het denkbeeld kunnen komen, als of dit bosch

ten tusschen de oudere

men
')

ligt

Eutcrpe

pliiloinelu

L.

2oG

boomsoort bestond. De pliysiognomie van allen toch is zoo volmaakt overeenstemmend,
dat eerst een meer naanwkeurig onderzoek de groote verAlle stammen die men
scheidenheid er van doet blijken.
ontwaart, verheffen zich rcjjtlijnig, als zuilen, en verdeelen zich eerst op eene groote hoogte, 60 a 70 voet hoog
boven den bodem, maar alsdan in eens, bijna van één
punt uitgaande in den warboel van ver uitgespreide takken, waarop de loolkroon zich verheft. Deze is rond van
omvang, halfkogelvormig en slechts bij enkele weinige
boomsoorten in deze zone meer in de breedte uitgestrekt.
De kromme en slangsgewijs gebogene takken zijn zoo dik
met kussens van mos bedekt en met zoo zware lagen van
varenkruiden, benevens orchideën belast, dat velen er van
den stam in dikte evenaren, ja, nog dikker zijn en een
knoestig ongelijkvormig voorkomen verkrijgen.
De stam
zelf is van den bodem af tot aan zijn' top zoodanig met
loof- en levermossen en eenige varens bekleed, dat men
niets van zijn' bast zien kan.
De oudere boomen zijn aan
hunne uiterste twijgen met witachtige Usneën behangen,
en aan talrijke stammen wordt de groote nestvaren (Asplenium nidusavis) gezien, die zich gewoonlijk in de gemiddelde hoogte er van, 10, 20 a 50 voet boven den bodem, genesteld heeft en de stammen met zijn bladerenkrans voor de helft of f gedeelte van hunne dikte omHij komt op deze hoogte zoo veelvuldig voor, dat
spant.
men, binnen de geheele uitgestrektheid van deze bosschen,
dagreizen ver, met zijne blikken door het binnenste van
het woud rondwarende, niet ligt eenige streek er van zal
vinden, waar niet die groote, pisangvormige bladeren, op
2, 5 stammen te gelijk in de oogen vallen, blinkende in
slechts uit ééne enkele

het helderste, geelachtige groen.

groen en bruin.
die slechts in

getroffen

deze

is

donker-

(Calamus

L.)

sommige streken der bosschen worden aan-

en andere lianen,

hoogte

Al het andere

In stede van rotansoorten

roeds

b.

srhaarscher

v.

Cissus

zijn,

species, die

shngeren

op

zich hier
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woekerende Araliaceën, laenevens Fragraea obovata met hare
grootere boomen heen
en strekken hare takken over den weg uit, Avaar men
ze aan den bladvorm en bloemen gemakkelijk onderkent.
ZeldZelfs eenige Thibaudia's groeijen op andere boomen.
zamer, en op eene grootere hoogte boven den bodem van
het woud blinken de vuurroode bloemen van Rhododendron javanicum in het oog dat zich het liefst op de vorksgewijze verdeeling der eerste takken vestigt, waar dikke
kussens van mossen en orchideën opgehoopt liggen en
als het ware, een' tweeden bodem vormen.
Het hier geschetste algemeene karakter wordt niet slechts
bij alle soorten van Quercus, M^arvan Q. pruinosa en placentaria hier veelvuldig groeijen, maar ook bij Castanea

stammen en wortelen rondom de

,

,

tungurut en Echinocarpus sigun aangetroffen, Avelke

laatst-

genoemde boomen men bezwaarlijk zou kunnen onderkennen,
indien niet hunne afgevallene vruchten, ja, geheele afgebrokene takken er van op den bodem lagen, eveneens als
ééne naaldvormige Podocarbij Leucoxylon buxifolium
,

pus: P. cupressinus en twee Podocarpussoorten met smal

lancetvormige

zoomede
alle

bladeren:

P.

bracteata

en

Junghuhniana

Acer javanicum en Engelhardtia spicata, die

bij

gemakkelijk aan hunne bladeren en (de ahornboom)

aan de

kleur op de ondervlakte van

Avitte

onderscheiden

mengd

kunnen worden.

ver-

benevens vele Laurineën, waarvan ik echaanwezig, slechts Tetranthera angulata, Polya-

Sizygiumsoorten

,

madang en Phocbe
boomen bezitten

Alle deze

physiognomische
drie soorten
teosa,

bladeren

groeijen, hier en daar, eenige Myrtaceae, namelijk

ter als hier

denia

zijne

Met de genoemde

welke

karakter,

van Saurauja:
tot

bepaald kan

opgeven.

(gemeenschappelijk)

hetzelfde

excelsa

zooals
S.

ook het geval

is

met

pendula, cauli flora en brac-

de gemeenste soorten van geboomte in

deze zone behooren, die echter tot eene geringere hoogte,

dan de overige opgroeijen. Zij zijn aan hunne bladeren
en hunne groote, lichtgekleurde bloemen gemakkelijk te
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onderkennen.

reusaclitigste

van

al die

boomen

is

Po-

docarpus ciipiessinus, waarvan de stam in mindere miate

met woekerplanten, dan

die

der overijje

soorten

bedekt

wegens de naaldvormige fijnheid der
bladeren tevens een veel kaler voorkomen dan die der
Ofschoon deze en de andere Podocarpusoverige heeft.
soorten alleen gedurende hun' jeugdigen leeftijd eene wergroeiwijze en, zooals de pijnboomen
kelijk piramidale
kransgewijze takken hebben, kan deze kransvormige plaatsing, althans der hoofdtakken, op den top van den verbazenden zuilvormigen stam, zelfs later nog worden bespeurd,
is

en wiens kroon

nadat

zij

hunnen grootsten wasdom

bereikt hebben. In eene

nog mindere mate met mes en andere parasieten dan de
genoemde Podocarpus, bedekt, wordt Astronia macrophylla
aangetroffen,

die door

de helder bruinachtig-grijze kleur

van hare stammen en door den gescheurden in lange strookjes los gemaakten buitenbast er van, op het eerste gezigt
zou kunnen worden onderscheiden, al ware het niet, dat
,

zij

reeds

door hare groote, hoogst eigenaardig geribde en

op de ondervlakte geelachtig-bruine bladeren op een' groeZij moet, benevens de Podoten afstand werd verraden.
carpen onder de gemeenste boomsoorten van deze bosschen
,

gerangschikt worden,
afzonderlijke

waarin

zij

echter troepsgewijze,

gebieden en dan, waar dit het geval

is,

bij

in

grooten getale, bijna gezellig wordt gevonden.

Onder de kleinere boomen die, ofschoon geen struikgewas zijnde, toch tot het kreupelhout gerekend moeten worden, doet zich Polyosma ilicifolium bijzonder veelvuldig
voor, benevens twee boomvarens, namelijk Cyatheasoorten
die hare sierlijke bladschermen op 15 a 2», ja (langs
steile hellijigen) zelfs oVy voet hooge palmen vormige stam-

men

uitspreiden

en die in geen gedeelte dezer bosschen

worden gemist. In sommige streken zijn alle andere struiken van het bosch verdrongen geworden en vervangen
door Strobilanthes soorten, die met hare knoestige, dikwijls

10 tot 12

voet hoog

opgeschotene stengels

zoo digt
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inééngetlrongen groeijen

als

gras.

Belialve

het jonge

uit

nageslacht van het woudgeboomte zelf bestaat het kreu-

pelhout uit eenige, slechts in den schaduw tierende, strui-

ken, voornamelijk Rubiaceën
phitidia-soorten)

,

(Pavetta-,

Mussaenda-, Me-

voorts Melastomaceën (Medinilla sp.), som-

wijlen uit Scitamineën (Elettaria's

e.

a.)

benevens hier en

daar uit een enkelen Pandanus furcatus en verscheidene
Pinanga-soorten.

kleine

lagere houtgewas

Dit

hout) doet zich zelfs nog op deze

(kreupel-

hoogte zoo digt ineen-

gedrongen voor dat men geen' enkelen stap vooruit doen
kan zonder zich zijn' weg met het hakmes te banen waarbij
het dan menigwerf gebeurt, dat de roode en gele bloem,

,

,

kolven der echte parasieten, die op de wortelen van andere

boomen

leven, ontbloot worden, namelijk van Balanophora

elongata en van de reusachtige Ropalocnemis
vv^elke

laatstgenoemde

hier,

phalloides,

zoomede op den G.-Malawar

volstrekt niet zelden wordt aangetroffen.

Ik heb hier van de hooge

boomen

alleen die

opgenoemd

welke, of door hun veelvuldig voorkomen, of door hunne

onderkennen vormen, het meest in
dat de
welke vereenigd met de genoemde en

eigenaardige, ligt

te

het oog springen

en ben bovendien van oordeel

optelling

verstrooid

van

allen,

,

daartusschen groeijen, niet in een dergelijk

al-

gemeen physiognomisch tafereel, als het tegenwoordige is,
te huis behoort, maar integendeel in de beschrijving van
het herbarium, in de speciale flora van het land.
tal

van

alle die,

Het ge-

gerekend alleen op de hoogste nok van

meer dan honderd.
Uren lang door deze bosschen heenrijdende, zijn

het gebergte groeijen, bedraagt

wij

niettegenstaande de grootste schoonheid en verscheidenheid
die

zij

ons in hare

bijzonderheden aanbieden, ten slotte

toch de prooi «van eene sombere gemoedsstemming, die

zij

weeg brengen. Het binnenste er van is te
duister; men ontwaart boven zijn hoofd nooit iets anders
dan het donkere loofdak en de sombere möskussens op de takken; men ziet niets dan donkergroen en bruin; de zonneeindelijk

te
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dringen er niet door en de bodem is cemvijj nat
en met diepe schaduwen bedekt; men kan geen stap ver
van den v;eg afgaan, zonder in het ondoordringbare te

stralen

verdwalen.

Als

ure het geval

is,

uitspreiden

zicli

nu, zoo

als

de atmospherische

gewoonlijk reeds ten 10

dampen verdikken en

zich

over het bosch als een graauwe sluijer, waar

de afzonderlijke boomkruinen slechts

onduidelijk,

zwart-

dan
schemeren
wordt het beneden dat zoodanig verdubbelde dak werkelijk duister; de temperatuur daalt van 16<^ Celsius allengs
op 120 en in den regen nog lager; men huivert van koude
achtig

als

spookgcdaanten

,

door heen

,

en de javasche philomele is niet meer in staat, den reiziger, die naar licht en zon smacht, op te vrolijken, al laat

den geheelen dag lang, somtijds op 2 of 3
nu eens in de toppen der hoornen, dan
weder in het lage struikgewas vernemen.
\yij bereiken, na 10 ure, eene streek van dit bosch, waar,
ten z. z. w. van den G. Tiloe, de grens van de distrikten
Tjisoendari en Bandjaran gelegen is en waar, overeenkomstig de adat, hoofden uit het laatstgenoemde distrikt
met versche paarden op ons wachten. (.)p dit punt, Simpangan geheeten en gelegen ter hoogte van 6500 voet,
De hoofdweg gaat op de
verdeelt zich de weg in tweeën.
nok zelve verder door de zuidoostelijke helft van ons gehoogen
bergte, tot den reeds vroeger genoemden uitersten
hoekberg er van den G. Weringin van waar hij in het
Tot daarheen strekt zich
plateau van Pangalengan afdaalt.
het gebergte uit in de rigting van het oostzuidoostcn. De an-

zij

haar

liedje

plaatsen te gelijk,

,

,

dere
af en

weg

,

daalt hier van de

over

loopt

een

bovenste bergkam

lang naar het n. n.

o.

(de

nok)

uitgestrekt

dat onafgebroken lager daalt tot aan den
den kegelvormigen bergtop G. THoe, waarmede
tot een bergzadel in
het 1500 voet beneden Simpangan
één smelt.
Hier bevindt zich de nieuw gebouwde opzienerswoning Reong-goenoeng, benevens de kiembeddingen
die wij bezoeken willen.
Wij laten dus den ccntralen
zijjuk

er

van,

voet van

,

—
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weg, die

tot G.

Weringin

leidt

liggen, te meer, daar

zijde

hij

en veel langer

is,

thans ter

ons niets nieuws zou ople-

het karakter van de bosschen langs
bergkam onveranderd hetzelfde. Dit laatstgenoemde is echter alleen juist met uitzondering van ééne
boomsoort, waaruit ginds, op den G. Weringin en naburige

veren,

de

als

blijvende

geheele

uitnemendheid bestaat en waarweinige exemplaren in eene
streek, gelegen tusschen Simpangan en Tjiwidei, doch nader
bij het eerstgenoemde punt, ontmoet hebben.
bergruggen, het bosch

van

wij

heden

eerst

bij

enkele

Wij zullen haar echter weldra in overvloed aantreffen,
en rijden welgemoed op het lange bergjuk lager en lager
afwaarts, in de rigting van den G. Tiloe. De boomsoort, door
is
Quercus fagiformis (mihi). Zij vertoont
boven naar beneden toe beschomvd, voor het
eerst ter hoogte van 6000 voet, wordt dan steeds talrijker
en groeit ter hoogte van 5500' zoo menigvuldig, dat zij
naauwelijks nog een plaatsje voor eenige andere boomsoort

bedoeld,

mij

zich,

van

wat aangaat het gevan lieverlede
weder tot aan 5200 voet en wordt ter hoogte van 5000
voet nergens meer gezien.
Even zoo beperkt als zich de
hoogtegordel voordoet dien zij beslaat, van 5200 tot weinig boven 6200 voet, schijnt tevens hare horizontale verbreiding te zijn, uithoofde zij tot heden toe alleen op
overig laat; vervolgens vermindert
tal

individuen

zij,

die haar vertegenwoordigen,

de zuidhelling van den G. Malawar en op
lijke

helft

van

het

Kendeng-gebergte

fen, zoo ver dit laatstgenoemde

genwoordig dwarsch juk

de zuidooste-

werd

aangetrof-

zich uitstrekt van ons te-

aan den G. Weringin. Zij
van alle andere boomen op Java
en Sumatra, die ik ooit heb gezien, zoodanig, dat men haar
op het eerste gezigt onderkennen en onmogelijk voorbij
zien kan.
Er verheffen zich namelijk, verscheidene, somtot

verschilt echter in habitus

tiental stammen te gelijk, uit eene gemeenzame
gevormd door deze stammen zelve, die op zekere hooghoven den bodem in één gegroeid zijn, zoo dat, bij de

tijds

een

basis,
te

DL. XXI

16

oudste boomen, ruime klokvormige holligheden daar onder
blijven; de

overig

middenste, dikste stammen, ten getale

van tenminste 2, ten hoogste 5, verheffen zich perpendiculair en de zijwaarts staande jongere stammen vormen een'
zeer geringen hoek met de loodlijn, doordien zij naar buiten
maar alle rijzen lijnregt opwaarts en
toe overhellen
vertakken zich eerst ter hoogte van 100 voet of meer in
Deze boom wordt zelden
het ver uitgespreide loofgewelf.
.op steile zijhelliuïjen, maar voornamelijk op de nokken
der bergkammen en nevenjukken er van aangetroffen,
waarschijnlijk omdat het breede holle onderstel der stammen op de eerstgenoemde niet of slechts onvolmaakt, zou

—

kunnen worden gevormd i).
Van de andere boomen, die in alle deelen van het bosch
waar deze zonderlinge eik de bovenhand heeft, niet dan
schaarsch er tusschen worden aangetroffen vertoonen zich
,

no^ het

talrijkst,

ofschoon

verstrooid, de koperroode

zelfs

deze slechts hier en daar

stammen van Memecylon grande,

van dezelfde zone bewoont en niet
De kale
geheel tot aan .de bovenste grens er van opklimt.
stammen er van onderscheiden zich van alle andere, die
in het bosch groeijen, en zijn nooit met mossen of andere
de

dat

lagere streken

epiphyten bedekt

^).

op ons dwarsche bergjuk steeds lager naar
beneden dalen verdikken zich de wolken meer en meer
de donkerheid in het bosch neemt toe, en nog eer het
middaguur gekomen is, kunnen wij beneden ons de huizen
Tei'wijl wij

,

en hutten van Reong-goenoeng reeds onderscheiden. Waar
heenschemeren bezij met heldere kleur door het bosch
gint weder alles, wijd en zijd, te ruischen van den regen,
,

Behalve vruchtdragende, heb ik tevens bloeijende takken van dezen boom
aan den heer C. A. J. A. Oudemans, hoogleeraar in de kruidkun-

1)

gezonden
de te

Amsterdam,

bladz.

122—124

•^)

ry

In

die de beschrijving

er

van door mij in mijn eerste berigt'
maken.

geleverd, wel zal gelieven volledig te

sommige streken, zoo

als b, v.

.Wajang, groeit dezelfde boom

het geval

is

in de nabijheid

van den

in groote hoeveelheid, bijna gezellig.
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hoog gelegene bossclien geregeld en met uitzondetusschen 11 en 1 uur zijn
aanvang neemt. De opzienerswoning, benevens bijgebouwen,
bevinden zich op het vlakste gedeelte van den kleinen zadel, die Reong-goenoeng geheeten wordt. De kiembeddingen zijn rondom het plaatsje heen tegen de berghellingen
aan gebouwd vooral op den steil oprijzenden kegel van
die in deze

ring van zeer weinige dagen,

,

waar zij tusschen^de stammen van het bosch,
schaduw daarover werpt, hier en daar zigtbaar
zijn.
Op alle zijden strekt zich dit bosch rondom het nieuwe etablissement uit, waar het eerst korten tijd geleden
door de bijl is vernietigd geworden. De hoogte boven den
den G. Tiloe

,

dat zijn

der zee bedraagt 5000 voet. Dit

spiegel

is

tevens de pas-

hoogte van een' weg, die reeds sedert 1839 bestaat en die
toen als verbindingsweg

tusschen

de koffijtuinen

,

gelegen

op de noordzijde van den G. Tiloe bij Gamboeng en die
van Pangalengan, is aangelegd geworden. Deze weg voert
dwarsche rigting over den zadel en maakt derhalregten hoek met den nieuw gebaanden weg die
over het dwarsjuk tegen den G. Kendeng oploopt en langs
welken wij van daar afgeklommen zijn. Wij hebben den

in eene

ve

een'

laatstgenoemden weg aangelegd,

omdat

wij bedoelen,

het

middelste en oostelijke gedeelte van den G. Kendeng, van

met kinaboomen te beplanten.
van onze reis heden Gedong banteng zijnde,
slaan wij den genoemden dwarsweg in en dalen nog 500
tot 900 voet lager het gebergte af, om in het plateau van

hier af opwaarts gaande,

Het

doel

heen, op den tegenoverkomen. Het genot, dat deze reis
oplevert en dat door het regenweder niet geheel kan belemmerd worden bestaat in het gezigt van nieuwe ver-

Pangalengan en door

liggenden G. Malawar

dit plateau
te

,

,

schillende boomsoorten, die wij, lager dalende, ontmoeten,
terwijl de

hooger groeijende, die wij vroeger

ontwaarden,

meer en meer uit het oog verdwijnen. Over het geheel
kan het er voor gehouden worden, dat deze gordelsgewijs
boven elkander liggende vegetatie-perken of gebieden met

hunne eigenaardige vormen

overeenkomstig de ver-

die,

binnen zoo enge grenzen zijn ingesloten
aan all^ bergreizen tusschen de keerkringen de voornaamste en gansch eigenaardige bekoorlijkheid bgzetten, voornamelijk dan, wanneer de reis, somtijds in eenen dag
met spoed opwaarts benedenwaarts en dan weder opwaarts
tikale verheffing

,

,

,

Men wordt

gaat, door zeer verschillende zonen heen.

wel-

dra bekend en gemeenzaam met de voornaamste van die
planten vormen, die, onder dezelfde omstandigheden, zoo
hoogte en temperatuur, op de verschillendste bergen

als

wederkeeren en op

opnieuw

gelijke \^TJze, zoo als vroeger ,

ten tooneele verschijnen, en bespeurt dan zeer treffend

,

de

gestadigheid der natuurwetten, die zich daarin te kennen

geven.

Geen enkele Quercus fagiformis, geene Astronia wordt
meer gezien wanneer men zich van Reong-goenoeng naar
Pangalengan begeeftMaar jXauclea-soorten en daartus,

schen
sp.

onoogelijke

komen

lichii

,

Euphorbiaceae

,

voornamelijk

voorschijn en de poespaboom

zoomede Millingtonias, worden

betroffen.

veie

te

steeds tabijkeraan-

Frevcinetias slingeren zich

stammen heen; op

Eottlera

Gordonia Wal-

spiraalvormig

talrijke plaatsen

ren (frondes) van den reusachtigen rotan

om

steken de blade-

boeboeai (Plec-

tocomia clongata), zoo groot als een kelapaboom, uit het
loofdak

Nog

omhoog en

hier en

daar verheft zich de

gedaante van een' soerenboom

rijke

(Cedrela

luister-

febrihiga).

lager benedenwaarts, op de helling en in het plateau

ontmoeten wij eene dunne, lianenvormige soort van
> awi olol (Bambusa elegantissima] die pypvormig
tegen de stammen opklimt en dan in guirlandes, door
den wind heen en weer geschommeld uit de hoogste kruinen naar beneden hangt. Maar weldra is het boscli ten
einde en wij zetten voet in de koffijtuinen, waarin de bgl
der Javanen (uit nog niet geheel verbasterden Brabmaan-

zelf,

bamboe

,

schen eerbied) slechts hier en daar eene enkele Ficus-soorkiara,

gespaard heeft, die eenzaam, maar gi-ootsch met

nigweif kolossaal opwaarts
traliegewijs gevorinden

derenkroon,

rijst met haren getlraaiden of
stam en hare ver overhellende bla-

eene groote uitgestrektheid gro^ds

die

met

schaduw^ bedekt.

Van

deze soorten van geboomte ontwaarden wij nog

alle

dezen morgen geen spoor in de hooger gelegene bosschen,
waarin de kinaboomen geplant moeten worden. Maar naanwelijks

hebben

zijne laagste

van Pangalengan, zijnde in
4100 voet boven den spiegel

wij het plateau

streken slechts

der zee gelegen, doorkruisd en zijn, door den voortduren-

den regen

tot

spoed aangezet, langs de zuidelijk helling

van den G. Malawar op nieuw tot eene hoogte van öOOO
a 5200 voet opgeklommen, dan blinken ons weder gindsche boomsoorten tegen, waarvan wij het laatst, op het
dwarsjuk van den G. Kendeng afscheid hadden genomen.
Nadat wij eindelijk, blij een huisselijk dak te ontmoeten,
den pasanggrahan Gedong-banteng hebben bereikt, (het is
bevinden wij ons weder in het midden
4 uur geworden)
van de pi-achtige Quercus fagiformis, waaruit, benevens Laurineën en Astronia macrophylla, hier, ter hoogte van 5790
,

voet, de bosschen voornamelijk bestaan. Het kleine huisje,

zoo als het daar

ligt

in het zacht

verdiepte dal,

rondom

en van nabij ingesloten door het bosch. dat zijn loofgewelf
hoog er boven uitspreidt, kan teregt worden beschouwd
als

een beeld van de diepste, met zich zelve tevredene een-

zaamheid en verborgenheid.
Alvorens den lezer vaarwel
doelmatig

te

zeggen, zal het niet on-

eenige woorden in het midden te bren-

zijn, hier

gen over de redenen welke aanleiding gegeven hebben tot
de scheikundige onderzoekingen van mijn' ambtgenoot en
waaruit de volgende afdeeling van
vriend Dr. De Vrij
,

Er was de vraag geopperd of de in
een vreemd land en vreemd klimaat gekultiveerde kinaboomen wel noodzakelijk kinine of in het algemeen de
dit

berigt

bestaat.

eigenaardige kina-alkaloïden zouden moeten bevatten?

schoon hierop geheel met

ja

Of-

geantwoord en beweerd kon
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worden, dat kina-alkaloïden en kinaboomen on afscheid
baar vau elkander zijn, dat geen van beiden zonder
het andere gevonden wordt, moest echter niet worden voorbij

gezien

men,

dat deze stelling,

hare algemeenheid geno-

in

meer daneene vooronderstelling is, welke stemit
op de bij vele planten gemaakte ervaring, dat eigenaardige vormen steeds gepaard gaan met eigenaardige beniet

en dat zich hierin eene zekere standvastig-

standdeelen,

heid volgens bepaalde wetten doet kennen.

Deze ten aan-

zien van een zeker aantal planten gemaakte ervaring wordt

nu verbreed en

toegepast op

alle,

hetgeen echter eene

waartoe de praemissa geen voldoend regt geBovendien deden zich andere tegenovergestelde er-

konklusie
ven.

is

,

varingen gelden

,

bodem en andere

dat

de hoedanigheid

namelijk

plaatselijke

van den

omstandigheden een' grooten

op de bestanddeelen der planten, vooral der gewaardoor het geloof aan
de juistheid der genoemde gevolgtrekking meer en meer
aan het weifelen werd gebragt. Hierbij kwamen nog de
invloed

kultiveerde gewassen, uitoefenen

eerst

kortelings

en door

hem

,

door Dr. Karsten gedane

verkregene uitkomsten

(zie

onderzoekingen
t.

a.

pi.,

bladz.

16 tot 22) waardoor de ontstane twijfel niet verminderd
werd. Deze resultaten komen hierop neer, dat niet slechts
de plaatselijke gesteldheid en de hoogte boven zee,
zelfs

dig

eene verschillende windrigting

is),

den grootsten invloed

maar

(wanneer deze gesta-

op het alkaloïd-gehalte van
en dat ten

eene en dezelfde kinasoort kunnen uitoefenen

gevolge daarvan in den bast van C. lancifolia

,

nu eens

veel

dan weinig, dan weder geen spoor van kinine gevonden
is geworden.
Het was dus ten hoogste wenschelijk, om
het werkelijke bestaan van de slechts vooronderstelde algemeene wet in het onderhavige afzonderlijke geval te bewijzen en de javasche gekultiveerde kinaboomen op hun
Tevens geloofde ik nog
alkaloïdgehalte te onderzoeken.
immer aan de mogelijkheid om der natuur het geheim van
de

bereidingswijze der alkaloïden in de levende plant

uit
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vele

verbindingen en overgangstoe-

andere voorafgegane

standen af

misschien ook door middel van de

te luisteren,

kuituur zekeren invloed op de vorming dezer alkaloïden
uit te oefenen

en was derhalve van meening, dat het on-

derzoek der organische bestanddeelen van de kinaboomen
hoogst belangrijk

is.

Uit dien hoofde

verzamelde ik

alle

boom

ver-

toevallig verongelukte b. v. door een' omgevallen'

pletterde

of door boorkevers

kinaboomen of

vernietigde

van als afgevallene twijgen en bladeren ten
zorgvuldigste en bewaarde ze, zoodra ik vernomen had, dat
Dr. De Vrij van Rotterdam (waar hij de leerstoel in

deelen

er

,

,

physica aan de klinische

chemie en

school had

bekleed)

aangesteld was

afgeroepen en voor dei^ Indischen dienst

om, meer bepaald aan mij verbonden, als scheikundige
op dit eiland met mij vereenigd voor zuiver wetenschapof

pelijke

toegepast

wetenschappelijke doeleinden

werk-

zaam te zijn. ') De uitkomsten van deze onderzoekingen
worden aan den lezer in de volgende afdeeling door den
heer De Vrij zelven bekend gemaakt, wiens eerste arbeid zij
,

aankomst op Java zijn geweest.
Thans blijft mij nog over, bij deze aan den adsistentresident den heer G. C. Visscher van Gaasbeek, zoomede
aan den regent van Bandong, den heer Adipati, Soeria
Kerta Adi Ningrat mijn' innigen dank te betuigen voor den
na

1)

zijne

Het

getal der voortbrengselen uit het plantenrijk op

en harssoorten

,

elastieke

gom

,

vette

en vlugtige oliën

Java
,

(b. v.

gom-, was-

vezel-, verf- en looi-

artsenijmid delen
enz,) die, uit meer dan een oogpunt beschouwd, belangrijk, echter nog zeer weinig, of geheel niet bekend zijn, is
legio. Het techniscli-scheikundige onderzoek dient omtrent de bruikbaarheid en
de handelswaarde er van te beslissen en het geographisch-botanisch onderzoek
moet hun' oorsprong, hnnne verbreiding en de wijze van verkrijging of inoogsting er van behandelen, zoo dat de Flora van Java, daarin begrepen de aan-

stoffen, vergiften,

,

in een later gemeenschappelijk
van deze zijde beschouwd
werk zoo grondig en volledig mogelijk toegelicht kan
worden; bovendien waren talrijke mineraalanalysen, b. v. een naauwkeurig
onderzoek van de gas-ontwikkelingen en de ontledings-produkten in de nog

geplante gewassen

door

ons uit

te

,

,

geven

werkzame kraters, eene reeds lang gevoelde behoefte
pen heer

De

,-

al te

maal redenen, wel-

op ons gemeenschappelijk gedaan voorstel, bewogen hebben
Vrij als scheikundige voor Nederlandsch Indië te benoemen.

ke de regering

,

,
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werkdadigen bijstand, waarop ik mij van hunnen kant
mogen beroemen aangaande de uitvoering van
de vele en dikwijls moeijelijke maatregelen, welke door de

steeds heb

uitbreiding van de kinakultuur in bosschen en op bergen
hoog boven alle bewoonde landstreken op Java en menigkeer op een' verren afstand ervan gelegen, werden en nog
gedurig worden vereischt. Reeds meermalen heb in gelegenheid gehad, met roem te spreken van de voortreffelijke
inrigtingen in het regentschap Bandong van de regelmatig,

heid en naauwgezetheid
len uitgevoerd en de

gevolgd Avorden.
treuren

,

staat

terug

te

bel een

hier de gegevene beve-

bekend gemaakte verordeningen op-

Ik kan derhalve niet anders dan het be-

dat de eerstgenoemde ambtenaar juis

punt

Ten

waarmede

Java

te

verlaten

t

nu op

en met verlof naar

het

Europa

keeren.

slotte

hiervan bied ik den lezer in de volgende

ta-

algemeen overzigt aan van den staat der kinakul-

tuur op Java, zoo als deze was op den 5" December 1859.

Toestand van ontwikkeling.

TWEEDE GEDEELTE.
SCHEIKUNDIGE ONDERZOEKINGEN EN TOELICHTINGEN
OF

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN DE ORGANISCHE BESTANDDEELEN DER
OP JAVA AANGEPLANTE KINA-BOOMEN.

DOOR
Dr.

J.

E.

DE

VRIJ,

Inspekteur belaal met Scheikundige Onderzoekingen in Neéiiandsch Indië.

Nadat ik mij in het vaderland gedurende ruim

tw^ee

jaren met de studie der kina-alkaloïden had bezig gehouden,
waarbij het mij (zoo als ik vermeen mij te

gelukt was

ten

minste

eenig licht te

mogen

vleijen)

verspreiden in de

duisternis en de verwarring die daaromtrent bestond,
niets mij

kon

gewenschter en in eene meer hooge mate welkom

zijn dan de gelegenheid, die mij kort na mijne komst in Indië
werd aangeboden om mijne geliefkoosde studie te hervatten en de Java-kina te onderzoeken, waarmede ik dan ook
onmiddellijk na mijne vestiging te Bandong en de voltooide
jurigting ^an mijn laboratorium aMaar een begin maakte.
Door de zorg van mijn' vriend en kollega Dr. F. Junghuhn
,

waren

niet slechts

takjes

der kina-boomen

alle afgevallen

reeds

bladeren en afgesneden

vóór mijne komst bewaard

bij wijze van voorraad aantrof, maar
werden mij achtereenvolgens grootere hoeveelheden van afgezaagde takken, stammen, ja geheele boomen met de uit-

gebleven, die ik dus

251
al ter hand gesteld, nadat namelijk deze
hoornen door zekere kleine boorkevers aangetast en afgestorven waren.

gehaalde wortels en

Ik ontving dus al die afgestorven kina-boomen of deelen
er van als materiaal voor mijne onderzoekingen, welke,

wat

aangaat de strekking er van, steeds worden ondernomen in
overeenstemming en na gemeenzaam overleg met mijn' ambtgenoot, die met de leiding van deze schoone kuituur is belast.

Tot mijn eerste onderzoek diende mij eene hoeveelheid
van C. Calisaya, afkomstig van het plantsoen Tji-

takjes

bodas op den G. Gedeh.

Zij

werden geschild en de bast

Van dit poeder werden 218 grammen
kalk gemengd te zijn volgens de methode van

poeder gebragt.

tot

na met Yg

^)
met kokenden spiritus van 0,85 s. g. behandeld
en de hierdoor verkregen oplossing door destillatie van den
alkohol bevrijd. Bij behandeling der teruggebleven massa

Delondre

met

verdund zwavelzuur bleef het grootste gedeelte
in welk in zuur water onoplosbaar gedeelte
kinovazuur en bladgroen gevonden werd. De aanwezigheid
van bladgroen in den onderzochten kinabast is daaraan
zeer

onopgelost,

waarvan de bast genomen was
nog zeer jong waren. De zure oplossing met acidum phospho-molybdicum 2), iodetum kalico-hydrargyricum enz.,
enz. gereageerd vertoonde sporen van een alkaloïd, dat echter blijkens de reaktie met aqua chlorata en ammonia geen

toe te schrijven, dat de takjes,

,

kinine was,

^)

terwijl

de uiterst geringe hoeveelheid

niet

veroorloofde te onderzoeken of het welligt ook cinchonine
of cinchonidine zijn kon.

grammen

bast van C. Calisaya, afkomstig van het
op den G. Malabar, werden gekookt met zoutzuurhoudend water, het heldere afkooksel op een waterbad
tot droog WO rdens toe uitgedampt en het overschot weder
154.

plantsoen

1)

Enz.

Alle aanmerkingen hiertoe worden, met de korresponderende

mers voorzien, aan het

slot

van den tekst gevonden.

num^

in

water

delinjj

opfjclost.

met soda

De

[JefiltreefJe oplossing}

licjiiitla

^af

belian-

bij

een overvloedijj geleiachtijj preci-

pitaatjdat zeer moeijelijk was af te wassclien en na droo{jing

en behandeling met alkoliol geen alkaloïd opleverde,

maar bleek

inorganische bestanddeelen, zoo als phos-

nit

phorzunr, kalk, magnesia

enz., te bestaan, die

door de be-

handeling met zoutzuur in oplossing gekomen waren.

De

van het door soda liquida gevormde precipitaat door een
Hltrum aigescheidene alkalische vloeistof werd tot droogwordens toe uitgedampt en het overschot, na vermenging
met bruinsteen, in eene retort met zwavelzuur behandeld,

waardoor duidelijk chinon gevormd en daardoor de aanwezigheid van kinazuur in den onderzochten bast bewezen
werd.
De aanwezigheid van het kina-looizuur (acidum
chino-taunicum) was vroeger reeds gebleken door bijvoeging van chloretum ferricum bij het aftreksel van den bast.
124 grammen bast van C. Galisaya, afkomstig van het
plantsoen op den G. Gèdeh en versch door mij geschild,
werden als boven met zoutzuurhoudend water gekookt en
het afkooksel op dezelfde wijze onderzocht naar alkaloïden
doch met een negatief

resultaat.

Toevallig echter had ik

het glas tijdens de bijvoeging der soda liquida digt
neus, waardoor ik eene ontwikkeling van

bij

den

ammonia meende

reaktie

nemen welke Avaarneming bevestigd werd door de
Aan een met verdund zoutzuur bevochtigd glazen

staafje,

Avaardoor

Avaar te

,

overvloedige nevels ontstonden

(4).

Uit

deze reaktie blijkt dus, dat eene ammonia-verbinding tot de

normale bestanddeelen ten minste van jeugdige kinabasten
behoort, daar de onderzochte bast versch geschild

AA^as

en er

dus geene sprake van zijn kon, dat die ammonia later gevormd
Sedert de klassische onderzoekingen van Dr. A. W.
was.
Iloffmann over de zamens telling en vorming der organische
bases is het aan geen tAvijfel meer onderhevig, of deze zijn
ontstaan uit ammonia door substitutie van een of meer
ekwivalenten waterstof door andere verbindingen. Zoo zijn
de kina-alkah)ïden ammonia Avaarin drie ekwivalenten

door andere ligcliamen

Avaterstof
als mij

vroeger gebleken

is

bij

met iodetum

kinidine, cinchonine en cinchonidine

cum, waardoor

ik ethyl-kinine

die alle eigenschappen

dien hoofde

is

zoo

(jesubstitueerd zijn,

de behandeling van kinine
aethyli-

ethylkinidine, enz. verkreeg,

,

van ammonium-bases bezaten.

Uit

het ammonia-gehalte der kina van belang en

hare kwantitative bepaling niet overbodig. Daar
mijn gevoelen niet onwaarschijnlijk is dat de

het naar

ammonia

en het kinovazuur in de levende plant eene hoofdrol verbij de vorming der kina-alkaloïden, zoo zal in het

vullen

vervolg de kwantitative bepaling dezer bestanddeelen in de
welligt veel
tegelijk met hun alkaloïdgehalte
kunnen verspreiden over het ontslaan der kina-alka-

kinabasten
licht

,

loïden in de levende plant.

meen

toch

ik reeds het

Volgens mijne onderzoekingen
dat
te mogen opperen

vermoeden

,

het gehalte aan alkaloïden in de kinabasten bevonden zal

worden

omgekeerde rede

in

ammonia en kinovazuur.
400 grammen bast van

G.

te

tot het

staan

lucumaefolia

,

gehalte aan

afkomstig van

gedroogd na eveneens versch geschild te
zijn
werden als boven met zoutzuurhoudend water gekookt
enz. en de heldere oplossing met soda licpiida behandeld
doch in eene retort voorzien met een ontvanger en een
Tjibodas,

bij

lOO'*

,

Liebig'sche

kali-apparaat

teneinde de ontwikkelde

met verdund

ammonia op

te

zoutzuvu'

vangen.

gevuld

Het

hier-

door verkregen salmiak leverde met chloretum platinicuni
2,575

grammen

platinsalmiak

was uitgedreven, werd de
het

filtrum

alkohol

teruggebleven

gekookt

en

het

(5).

Nadat

vloeistof

precipitaat

afkooksel

de

ammonia

het op
na drooging met

gefiltreerd,

gefiltreerd.

Na

afde-

werd het terugblijvende met
door zoutzuur flaauvv zuur gemaakt water gekookt en de
hierdoor verkregene vloeistof door uitdamping gekoncentreerd.
Zoowel door acidum phospho-molybdicum als door
iodetum kalico-hydrargyricum werd de aanwezigheid van een
alkaloïd duidelijk aangetoond, doch de hoeveelheid was
stillering

van

den

alkohol
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zoo

De

gering,

dat

er

aan geen isoleren

slotsom van bovenstaand

door mij opgemaakt op 3
het nog niet gelukt was

te

onderzoek

denken was.
der

Java-kina,

Juny 1838, was, dat ofschoon

om

uit

de Java-kina een kina-al-

kaloïed af te scheiden, er echter gegronde verwachting bestaat

dat die kina op verderen leeftijd die kostbare

bestanddee-

len zal bevatten, aangezien de bast alle andere belangrijke

bestanddeelen der peruaansche kina zoo als kinazuur,

ki-

novazuur en kina-looistof bevat en het ammonia-gehalte
de gegronde hoop doet koesteren dat de kina-alkaloïden
niet achterwege zullen blijven.

Kort na het opmaken van
ik een' geheelen

deze

gevolgtrekking ontving

van Tjibodas, die wegens
boorkevers boven den wortel \vas afgezaagd en werd ik
daardoor in het bezit gesteld van 150 grammen kinabast,
die dus veel ouder was dan die van de vroeger onderzochte
oïvge takjes,
hieruit

een

calisaya-stam

zoo dat

er

kina-alkaloïd

nu meerdere kans bestond dat
zou kunnen worden geisoleerd.

Dit was werkelijk het

geval, zoodat ik reeds op 21 July
1858 een zuiver wit gekristalliseerd kina-alkaloïd heb kun-

nen vertoonen.
arij

uit Java-kina

Eerst op 25

bereid.

1859 veroorloofde de toestand der

ter

Febru-

mijner beschik-

om mijne instrumenten en daaronder ook den polariseertoestel behoorlijk te plaatsen en
king gestelde gebouwen
het vroeger verkregen

kina-alkaloïd

toen bleek cinchonine

te zijn, terwijl

te

onderzoeken, dat

de bruine moederloog

bewaard was duidelijk kinine bevatte.
Nadat alzoo bewezen was, dat de Java-kina alkaloïden
bevat, Avas het van belang deze zoowel kwalitatief als
kwantitatief te bepalen, waartoe zich weldra de gelegenheid aanbood, doordien mijn ambtgenoot al die boomen aan
mij afleverde die hij achtereenvolgens had moeten afzagen,
omdat zij door boorkevers aangetast en verdroogd waren.
die

van deze boomen niet eigenlijk ziek
geweest maar plotseling door eene uiterlijke oorzaak aanmag deze omstandigheid bij de
getast en gedood waren
Ofschoon de meeste

,
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beoordeeling der
uit het

uitkomst van

mijn onderzoek toch niet

oog verloren worden.

Kwantilative hepaliny der alkaloïden in den bast van C. Calisaya.

50 grammen poeder werd in eene lange glazen buis door
uitgetrokken en wel eerst met spiritus van
0,87 s. g. en daarna met verdund zoutzuur. Niettegenstaande

deplacering

het poeder door den wijngeest zoo lang was uitgetrokken,
tot dat deze kleurloos afliep,

duurde het echter eenige da-

gen alvorens het afloopende zuur water geene reaktie op
alkaloïden meer vertoonde. Na uitdamping der wijngeestige
oplossing op een waterbad werd het overschot met het zure
door uitdamping tot een
volume gebragt en daarna het heldere vocht met
eene oplossing van acidum phospho-molybdicum vermengd,
tot dat door dit reagens geen precipitaat meer gevormd werd.
Na afwassching van het precipitaat met het verdunde reagens werd het met water en bariethydraat behandeld in een'
gesloten toestel, ingerigt om de eventueel vrij gemaakte ammonia op te vangen. Werkelijk werd een spoor van
platinsalmiak verkregen door behandeling van de in zoutzuur opgevangene ammonia met chloretum platinicum.
Het met bariethydraat verwarinde precipitaat werd op een
waterbad gedroogd en daarna met alkohol uitgekookt.
De alkoholische oplossing werd gefiltreerd en uitgedampt
De
en het overschot in verdund zwavelzuur opgelost.
gefiltreerde
zure oplossing, met ammonia en chloroform

vocht behandeld, de ojDlossing
kleiner

in een

geschud, leverde

scheitregter

waaruit dus bleek,

was, de
alkaloïd

dat,

zoo

er al

twee heldere lagen,
cinchonine

hoeveelheid daarvan gering moest

zijn,

aanwezig
daar dit

onder de in

chloroform onoplosbare stoffen ge-

De

oplossing in chloroform, op een wa-

rangschikt wordt.

terbad uitgedampt, leverde 2,155 grammen gekleurde ruwe
alkaloïden en derhalve 4,5 l7o- Dit gunstig resultaat werd
echter niet

bij

C. Calisaya

alle

basten verkregen, daar

No. 54

bijv. de bast van
van het plantsoen op den G. Gedeh

»

slechts

1,75

procent rinvc

in

chloroform oplosbare alka-

loïden opleverde, hetgeen trouwens niet te venvonderen

is^

daar deze op tjadasrots (jeplante boom aan eene innerlijke
ziekte, namelijk aan woekerzwammen (Mycelium volgens
Junghuhn) gestorven was.
Het gevonden gehalte van 4,51 procent ruwe alkaloïden

den bast van nog zoo jeugdige, nog niet volle 5 jaren
oude Calisaya overtreft de stoutste verwachting. Volgens
iDelondre en Bouchardat *) levert de beste Calisaya van Bo
ivia per kilogram 50 a 52 grammen sulphas chinicns enin

6 a 8

grammen sulphas

ste dezer

vat

de

beste

grammen

Wanneer men de hoog_

ciuchonicus.

gegevens tot zuivere alkaloïden herleidt, dan beCalisaya

verkreeg, zoo als

volgens

genoemde

schrijvers

51,2

kilogram dus 5,12 procent. Ik
boven gezegd is, uit Java-calisayabast 4,51

alkaloïden

per

procent ruwe alkaloïden, dat is, nog door kleurstof verontreinigd, doch die gezuiverd zijnde geene mindere uit-

komst zouden opleveren dan de calisayabast van

Na bepaling van de hoeveelheid

Bolivia.

der gezamenlijke alkaloï-

den ging ik over om uit eene grootere hoeveelheid calisayabast de alkaloïden zuiver te bereiden en van elkander
661 grammen poeder van calisayabast werte scheiden.
den tot dat einde in eenen uit baml^oe vervaardigden deplaceertoestel

zoo

lang

met water, dat door zoutzuur
De deplacering door zuur water wenl

uitgetrokken

was zuur gemaakt.

voortgezet, tot

dat het

afloopende vocht

geene

Het bruin gekleurde
aftreksel werd eerst op vuur, daarna op een waterbad tot
droogwordens toe uitgedampt, het overschot weder in water opgelost, de oplossing gefiltreerd en het fikraat door
reaktie op alkaloïden

meer vertoonde.

gcringen overvloed van soda liquida geprecipiteerd.
Het op een filtrum verzamelde precipitaat werd afgewasschen, gedroogd en met alkohol uitgekookt, waarna door
destillering van den alkohol de gezamenlijke alkaloïden in
een'

')

Zie hunnu (^uinologic Taiis 18J4 jiagc ü3.
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De

de retort terugbleven.

zuivering

en onderlinge schei-

ding van dit mengsel van alkaloïden was het moeijelijkste
gedeelte van den arbeid, vooral bij de beperkte hoeveelheid

van het materiaal. Deze moeijelijkheid w^erd niet v\^einig
vermeerderd door dat ik, behalve de drie mij bekende kina-alkaloïden kinine, kinidine en cinchonine, gedurende
het onderzoek steeds

ontwijfelbare

sporen vond

om
om eindelijk

loopig zijn

men heb

van een

onbekend was. Het zou
de tallooze proeven te vermelden die

vierde alkaloïd, dat mij

de

waarheid

te

vinden,

mij bepaal tot de vermelding der methode

tot

,

te wijd-

ik geno-

zoodat ik

welke de op-

gedane ervaring mij geleid heeft. De gezamenlijke alkaloïden werden in de minst mogelijke hoeveelheid sterken alkohol opgelost en deze oplossing door acidum hydriodicum naauwkeurig geneutraliseerd. Hierdoor werd een zwaar
zanderig precipitaat gevormd, waarvan de hoeveelheid nog
vermeerderd werd door de wanden van het glas met een
Na gedurende 24 uren gestaan

glazen staafje te wrijven.

hebben werd het kristalpoeder, dat uit hydriodas chiniop een filtrum verzameld, met sterken
alkohol afgewasschen, gedroogd en gewogen de hoeveelheid
bedroeg 3,78 grammen (6). De van de kristallen afgete

dinicus bestond,

;

scheidene vloeistof, die de overige alkaloïden als hydriodates bevatte,

werd door soda liquida alkalisch gemaakt en

gedurende 24 uren weggezet, waarna zich kleine kristallen van cinchonine hadden afgescheiden, waarvan de hoeDe moederloog, die sterk
veelheid 0,8 grammen bedroeg.
gekleurd was, werd nu aan zich zelve overgelaten, Avaardoor na eenigen

tijd

bloemkoolachtige kristallen Averden

af-

gescheiden, die door oplossing in alkohol en rekristallisatie
gezuiverd werden, na welke zuivering waarbij, natuurlijk
niettegenstaande alle voorzorgen een gedeelte verloren ging,

de hoeveelheid 0,29

grammen

bedroeg.

De van

deze kris-

donkerbruine moederloog werd nu eindelijk met verdund zwavelzuur naauwkeurig verzadigd en
de oplossing met dierlijke kool ontkleurd, waardoor bij bc-

tallen afgescheidene

koeling tamelijk kleurlooze sulphas chinicus verkregen werd,
die door rekristallisatie schoon witten sulphas chinicus op-

Nadat de verkregen hydriodas chinidinicus door
koken met soda liquida ontleed en alzoo de kinidine geisoleerd was, werd zij uit alkohol gekristalliseerd en deze
leverde.

kristallen benevens de cinchonine

en de sulphas chinicus
op 50 Maart 1859 in zuiveren vorm aangetoond, als de
eerste alkaloïden uit de op Java gekultiveerde Cinchona
Calisaya bereid. In den loop van bovenstaande beschrijving is melding gemaakt van een alkaloïd, dat zich door
vrijwillige

verdamping

uit

de

alkoholische

bloemkoolachtige kristallen afscheidt

bekend was,

ofschoon ik een

oplossing als

en aan mij nog

flaauw vermoeden

Tijdens ik mij nog in Europa heziQ
met het onderzoek der kina-alkaloïden ontving ik van
het bestond.

on-

had dat
hield

mijn'

den kundigen kininefabrikant en kinoloog John
in Maart 1836 een kina-alkaloïd dat hij voor
nieuw hield, doch door mij bevonden werd een mengsel
te zijn van kinidine met eene mij onbekende basis, die ik
toen wegens de geringe hoeveelheid niet kon isoleren. Toen
ik derhalve gedurende mijn onderzoek van de Java Calivriend
Elliott

HoMard

,

saya telkens verschijnselen waarnam, die ik door de eigen-

schappen van de mij bekende kina-alkaloïden niet kon verklaren kwam mij mijne vroegere korresponden tie met Howard voorden geest, en mijne waarnemingen met de zijne
vergelijkende vond ik zooveel overeenkomst, dat ik stellig
overtuigd werd dat het alkaloïd, hetwelk hij in den onzui veren staat verkreeg, identisch is met dat, hetwelk door mij in
,

den

vorm van bloemkool achtige

kristallen

Sedert dat de eigenschap der kinidine

verkregen

om met acidum

is.

hy-

driodicum een zeer moeijelijk oplosbaar neutraal zout te
vormen door mij is gevonden, is de afscheiding der kinidine zeer gemakkelijk hetgeen nog niet het geval was tij,

dens rioward

zijn

vermoedelijk nieuw alkaloïd vond, dat

mij dan ook werkelijk bleek kinidine te bevatten.

noemde door
sis

De

ge-

mij in de Java Calisaya gevondene nieuwe ba-

had de volgende eigenschappen
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Zeer oplosbaar in alkohol en ether, uit welke oplossin-

1»

gen

zich

zij

door vrijwillige verdamping in

doffe

witte

bloemkoolachtige kristallen afscheidt.
2*^

Smeltbaar ver beneden het kookpunt van water. Bij
is zij week als venezij zamen en bij 45'^ C.

53o G. bakt

tiaansche terpentijn.

Eene alkoholische oplossing namelijk

3° Lévogyre.

in

het gepolariseerde licht geobserveerd toonde duidelijk eene

linksche rotatie.

De

geringe hoeveelheid

liet

niet

toe de

met naauwkeurigheid te meten.
Met alkohol, zwavelzuur en iodium vormde :;ij

intensiteit dier rotatie

40

schoone herapathit (iodo-sulphas der
50
te

Met zwavelzuur vormt

6*^

zij

een zout, dat uitwendig niet

van sulphas chinicus.
Het hydraat is zeer volumineus en

onderscheiden

is

vloeistof, Avaaruit het geprecipiteerd

vult de gansche

is.

7^ De gesmolten basis is op het oog niet
den van kinine.
S'^ Met acidum hydriodicum vormt zij een

baar

(7)

zeer

basis).

neutraal zout,

dat

bij

te

onderschei-

onkristalliseer-

koncentratie der vloeistof

deze melkachtig maakt en zich daaruit als eene olieachtige

massa
9^

afscheidt.

Met aqua chlorata en ammonia

levert

zij

de bekende

groene kleur.

van kinine overeengevondene basis voor

Daar al deze eigenschappen met
stemmen, houd ik de door mij

die

eene

der kinine.

kwam

kristalliseerbare

mij

bij

het

modifikatie

Natuui'lijk

opmaken dezer konklusie de gamma-kinine

van Van Heyningen voor den geest 1 )
Ik heb ze eehter nooit
gezien, want al mijne pogingen om ze te bereiden zijn alA'olgens
tijd mislukt en dit was ook het geval met Howard
schriftelijke mededeeling.
Mogt derhalve de gamma-kinine
van Van Heyningen in het bezit zijn van een' scheikundige dan
zou hij de kennis der kina-bases zeer bevorderen, door de
.

,

^)

Scheikundige onderzoekingen gedaan in het

laboratorium der Utrechtsche

Hoogeschool, uitgegeven door G. J. Mulder. 5e deel, bladz. 319.
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reaktiën

sub

2,

5, 4, 8 en 9 daarop toe te passen, daar

de beschrijving van
te

wenschen

Van Heyningen

in dit opzigt

wel wat

overlaat.

De Java-Galisayabast
Gewone kinine.

bevat diensvolgens

Kristalliseerbare kinine.

Cinchonine.

Onze kennis van de kina. zal zeer worden bevorderd,
wanneer later de vermeerdering van het getal kinaboomen
zal toelaten

om

de

absolute en relatieve hoeveelheid der

kina-alkaloïden in hoornen van verschillende naauwkeurig

opgeteekende groeiplaats
Bepaling

te bepalen.

van de hoeveelheid der kina-alkaloïden in de
schillende deelen van C.

ver-

Calisaija.

Nadat alzoo gekonstateerd was dat Java-Calisaya kinine
bevat en de hoeveelheid der gezamenlijke alkaloïden
bepaald was, achtte ik het, met het oog op de toekomstige
exploitatie, vanbelang, om zoo mogelijk de hoeveelheid inenz.

Met dit doel
verschillende deelen der plant te bepalen.
werden alzoo onderzocht volgens dezelfde methode.
10 Bast en hout van den wortel.
^0 Bast en hout van den stam.
30 Bast der houtachtige takken.

40 Kruidachtige takken.
50 Bladeren.

Bast van den wortel.

110 grammen met zoutzuur, enz. op de vroeger gemelde

grammen ruwe alkaloïden,
Van de verkregen 1,25 gr. waren 0,78

wijze behandeld, leverden 1,2S

dus 1,156 procent.
gr.

oplosbaar

in ether.

Het kwalitatief onderzoek bewees

de aanwezigheid van kinine, kinidine en cinchonine.

Hout van den

wortel.

490 grammen leverden 0,295 grammen dus 0,06 procent,
waarvan 0,075 grammen door ether werden opgelost. Uit
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het kwalitatief onderzoek bleek de aanwezigheid van kinine, kinidine en cinchonine, van welke de laatste in de
grootste hoeveelheid aanwezig was.

Bast van den stam.

42

grammen

leverden 1,658 gr. alkaloïden, dus 3,9 procent,
die door ether geheel werden opgelost doch spoedig scheid,

den zich aan de wanden des scheitregters kristallen af van
kinidine.
Het kwalitatief onderzoek bewees de aanwezigheid van kinine en kinidine, terwijl cinchonine niet met
zekerheid kon worden aangetoond.

Hout van den stam.

860 grammen leverden 0,69 gr. alkaloïden, dus 0,08 prowaarvan 0,25 gr. door ether werden opgelost. Uit
het kwalitatief onderzoek bleek de aanwezigheid van kinicent,

dine en cinchonine, terwijl uit het niet ontstaan van herapathit door behandeling
tot

met alkohol, zwavelzuur en iodium

de afwezigheid van kinine besloten werd.
Bast der houtachige takken.

40 grammen leverden 0,07

dus 0,173 procent, die door
Het kwalitatief onderzoek toonde aan kinine of kinidine en cinchonine.
gr.

ether gedeeltelijk werden opgelost.

Kruidachttige lakken.

860 grammen leverden slechts een onweegbaar spoor van
alkaloïd, dat niet met zekerheid gekonstateerd kon worden.
Daarentegen werd bij de verzadiging der zure vloeistof
door soda liquida

eene

vrij

sterke

ontwikkeling van

am-

monia waargenomen.
Bladeren.

100 grammen drooge bladeren leverden geen spoor van
maar daarentegen ammonia, waaruit door be-

alkaloïd,

handeling met chloretum platinicum 0,46
salmiak verkregen werd.

grammen

platin-
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Bepaling van de hoeveelheid alkaloïden in den bast

van Cinchona lucumae/olia.

öO grammen leverden 0,2 grammen ruwe alkaloïden, dus
0,4 procent, die geheel oplosbaar Avaren in chloroform en

Ten

elher.

einde de alkaloïden zoo mogelijk

bepalen, werden 600

te

grammen

behandeld, waardoor echter slechts
alkaloïden verkregen werden.

oorzaak

,

Deze geringe hoeveelheid

dat er omtrent den aard

loïden in dit mengsel nog

heid van

kinine en

afzonderlijk

met zuur water enz.
1,63 grammen ruwe

bast

twijfel

cinchonine,

is

der afzonderlijke alkabestaat.

De aanwezig-

alsmede de afwezigheid

zijn door mij met zekerheid aangetoond, doch
omtrent de aanwezigheid van de kristalliseerbare modifi-

vankinidine,

katie der kinine of

van cinchonidine

verkeer ik in onze-

kerheid, daar ik in den loop van het onderzoek verschijnselen

waarnam,

laatsten of

aanwezen van een dezer twee
van beiden deden vermoeden, zonder

die mij het

welligt

hieromtrent zekerheid

Of

het

soort eigen

te

kunnen erlangen.

gering alkaloïdgehalte dezer kina-soort aan de
is

of wel toegeschreven moet worden aan den

der plant of aan de te geringe hoogte,
waarop zij op den G. Gedeh geplaatst is, waag ik niet
op dit oogenblik te beslissen, ofschoon het vinden van

jeugdigen

leeftijd

voldoende

eene

hoeveelheid

alkaloïden

in de

even jeug-

dige Calisaya daarvoor schijnt te pleiten, dat het niet aan

den

leeftijd is toe te schrijven.

Junghuhn schreef mij hieromtrent het volgende:
"Voor zooveel ik mij herinneren kan, bij verschillende

Dr.

»

schrijvers

«vergis,

—

—

dit onderwerp en
indien ik mij niet
nog in het nieuwste boekje van Karsten gehebben bevatten de Cinchonen gedurende ha-

over

zelfs

«

lezen

»

ren jeugdigen leeftijd weinig of geene alkaloïden en zeker

»

des te

»

in

»

te

,

minder er van naarmate zij jonger zijn, hetgeen
verband staat met de reeds door Weddell, Schleiden
en het laatst door Schacht en Karston aangetoonde merk-

«

«

waardige bastcellen, die zich eerst op zekeren leeftijd ontwikkelen en die misschien het eigenlijke, beste criterinm

«zijn

voor

waarin

«

«worden.
«

kinine

zij

alle

het

— Dat

aan alkaloïden rijke Cinchona-soorten,
meest ontwikkeld en verdikt gevonden

nu onze jonge

Calisaya's reeds

zoo veel

bevatten, moet als eene uitzondering op den al-

gemeenen regel worden aangemerkt en staat waarschijndaarmede in verband, dat deze kinasoort op den
« tjadas van Tjibodas veel minder in de hoogte is gegroeid
«dan de C. lucumaefolia, maar steeds lager is gebleven
» en
zich meer in de breedte, dikte (dus betrekkelijk ge» sproken
vroegtijdiger dan gene) heeft ontwikkeld.
Bij
w ons
naaste bezoek te Tjibodas zullen wij de basten van
» beide soorten onder het mikroskoop onderzoeken enz."
«

» lijk

—

ACIDUM CIIINOVICUM.
KiNOVAZUUR.
Dit zuur, dat door Pelletier en Caventou het eerst ontis

in

eene valsche kina, China nova genoemd,

(8)

waar-

van het zijnen naam ontleent, is later door R. Schwarz
(1 en ook door anderen, als G. F. Reichel enz. in Calisaya
en andere kinasoorten gevonden, waaruit dus volgt, dat
Uit mijn
het een normaal bestanddeel van echte kina is.
onderzoek van de Java-kina is tevens gebleken, dat dit
zuur in alle deelen der kinaplant voorkomt en wel in de
volgende hoeveelheden

100 deelen hout der wortels van Calisaya leverden 2,ö70.
bast van dito
dito
1,080.
hout des stams van dito
1,800.
bast des stams van dito

0,559.

bast der houtachtige takken van dito 0,690.

')

kruidachtige takken van dito

0,849,

drooge bladeren van dito

0,250.

Wiener Acad. Ber. VII, 247 (July 1851.)
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Cinchona lucumaefolia

hl de

is

zuur ook voorhan-

dit

den, daar ik uit het hout des stams 1, 28 en uit den bast
des
dit

stams 0,52 procent verkregen heb. Niettegenstaande
zuur in alle kinasoorten voorkomt en een hoofdbe-

standdeel van vele kina-preparaten uitmaakt, zoo als van
resina

peruv.

cort.

fusci

infusum frigidum

cum magnesia

usta parat. enz., zoo

hoofd

het

over

en

gezien

tinctura

rubri,

et

fusci et rubri,

cort. peruv.

cort. peruv. fusci et rubri

onder

is

het echter doorgaans

anderen ook door mij

zelven toen in 1834 mijn toenmalige ambtgenoot Dr. C. A.
A.

J.

Oudemans,

lektor der botanie aan de Geneeskundige

Rotterdam mij mededeelde, dat hij bij gelegenheid van zijne mikroskopische onderzoekingen van verschillende plantengeneesmiddelen, had waargenomen dat
sommige cellen van den kinabast door gekoncentreerd
school

te

zwavelzuur schoon rood worden gekleurd welke waarneNortier onder verschillende gewij,

ming door H. Kloete
zigde omstandigheden

herhaald en beschreven in Haax-

is

Pharmacie van

man's

Tijdschrift

1835.

In de onmogelijkheid zijnde, dit tijdschrift te raad-

voor

wetenschappelijke

plegen, herinner ik mij niet meer hoe de door Dr. O. het

gedane waarneming door Nortier verklaard is, doch
na het uitvoering onderzoek van dit zuur, uit de Java-kina
bereid, houd ik mij overtuigd, dat dit verschijnsel veroorzaakt wordt door de werking die gekoncentreerd zwavelzuur op kinovazuur uitoefent, hetwelk daardoor onder
ontwikkeling van gasbellen eerst tot eene bruin gekleurde vloeistof wordt opgelost- die langzamerhand aan de
eerst

randen en
wordt (9)

De

eindelijk

bereidingswijze

beste

verschillende
tot

deelen

en

geheel

der

van

dat

gemaakt
piteert

is

schoon rood gekleurd

kinovazuur

het

kinaplant

een grof poeder gebragt

water

al

te zijn,

is,

dat

koud

men
(10)

de

uit

na
met

deze,
trekt

door potassa of soda caustica flaauw alkalisch
en daarna het alkalische aftreksel he3t preci-

door verdund

zwavel

of zoutzuur.

Het hierdoor
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verkregen precipitaat, dat, behalve kinovaziiur, min of meer
belangrijke hoeveelheden kinarood bevat, wordt

met verdunde
kalkmelk koud behandeld, waardoor hetkinovazuur in verbinding met kalk wordt opgelost, terwijl het kinarood onopgelost
terugblijft, wanneer men de oplossing doorzijgt, hetgeen zeer
goed door grof linnen of katoen kan geschieden. De heldere
nu verwarmd en nabij de kookhitte met ver-

oplossing wordt

dund zoutzuur geprecipiteerd. Het precipitaat wordt op een
doek verzameld, afgewasschen en langzaam uitgeperst, waarna
borden of poreuse steenen

het op onvergiaasde

wordt.

Op

deze wijze heb ik uit

der kinaplant, nadat

zij

gedroogd

de verschillende deelen

gebezigd waren tot het onderzoek

naar alkaloïden, verschillende hoeveelheden kinovazuu be-r

mogt het later als geneesmiddel worden aangevorm kan gebezigd worden, het best nadat
het door behulp van gebrande magnesia met water in oplossing gebragt is.
Voor scheikundig gebruik is het echter
nog te veel gekleurd en eene menigte van oplossingen in
kalkmelk en nederploffingen met zoutzuur werden verreid, dat,

wend,

in dien

eischt

om

het zoo

kleurloos

te

verkrijgen als

verder onderzoek vereischt werd.

mijn

voor

Gedurende deze herhaal-

de oplossingen bemerkte ik een verschijnsel, dat het eerst

door Schnedermann

^)

niet nader onderzocht

kinovazuur nog een

was waargenomen
is,

,

maar door hem

namelijk, dat het geprecipiteerde

bestanddeel

wijngeest niet of zeer moeijelijk

bevatte, dat in

oplosbaar was.

slappen

Bij

nagler

onderzoek bleek dat beide de soorten van kina eene bittere
stof bevatten
ter oplosbare

die

,

met

alkaliën en alkalische aarden in wa-

verbindingen vormt, maar dat deze stof

,

die

kinovazuur genoemd was, een mengsel is van
twee zwakke zuren, die door behandeling met slappen wijn-

tot dusverre

geest

van

elkander kunnen

gescheiden

worden.

in slappen wijngeest gemakkelijk oplosbare gedeelte

van toepassing

')

,

wat men

Op
is

in de verschillende leerboeken

Annalen der Chemie und Pharmacie

Btl.

45. S. 279.

het
alles

om-
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trent het kinovazuur vindt opgeteekend terwijl ik de bekende eigenschappen nog vermeerder door te wijzen op
Schudt men bijv.
zijne groote oplosbaarheid in chloroform.
het zeer volumineuse precipitaat van kinovazuur met chloroform, dan verkrijgt men twee heldere lageu, waarvan de
onderste uit eene oplossing van kinovazuur in chloroform
en de bovenste uit water bestaat. Choroform kan zooveel
kinovazuur oplossen, dat het daarmede eene heldere doorHet in slappen wijngeest onopschijnende gelei vormt.

losbare of

moeijelijk

chloroform en wordt
lijk

oplosbare gedeelte
zelfs

is

onoplosbaar in

door watervrijen alkohol moeije-

opgelost uit welke oplossin

ij

het in mikroskopische kris-

kan verkregen worden, (^i) De verhouding van deze
twee bestanddeelen van het ruwe kinovazuur in beide der
tallen

door mij onderzochte Cinchona-soorten is als 2 tot 1, in dierruw kinovazuur twee deelen door

voege, dat van drie deelen

slappen wijngeest werden opgelost. liet daarin onoplosbare
gedeelte werd zeer gemakkelijk volmaakt wit verkregen, terwijl het in wijngeest oplosbare, niettegenstaande

herhaalde op-

lossingen zoo in kalkmelk als in wijngeest en nederploffuig

door zoutzuur en door water, flaauA' geel gekleurd was. Bij
onderzoek bleek, dat beide bestanddeelen van het ruwe kinovazuur aktief waren in het gepolariseerde licht. 5,25 gram-

men van het in
gelost in

slappen wijngeest onoplosbare kinovazuur, op-

verdunde ammonia

liquida,

zoodat

centimeters oplossing verkregen werden en dus

was

,

te bij

50 kubiek
4,25
P

-^

= -^

geobserveerd in eene buis van 500 millimeters lengeene temperatuur van 23o C, toonde eene regtsche

van 15o,5. Uit deze gegevens volgt, volgens de bekende formule van Biot, dat de moleculaire rotatie voor
100 mm. gelijk 76^5 regts is bij eene temperatuur van 23° C.

rotatie

en voor het gele licht. Van het in wijngeest oplosbaar
kinovazuur werden 2,675 grammen in wijngeest opgelost
zoodat 16,5 kub. centim. oplossing verkregen werden, en
dus

-—

= ^j^

was.

De

oplossing was licht geel gekleurd
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waardoor de rotatie, bij gebrek aan een rood glas, niet zoo
naauwkeurig kon gemeten worden als de vorige oplossing.
In eene buis van 100 mm. geobserveerd, bij eene temp.
van 23° C, toonde zij eene regtsche draaijing van 80,5.
Hieruit volgt dat de molekulaire rotatie van bet in slappen wijngeest oplosbare kinovazuur voor 100 mm. gelijk
520,4 is bij eene temp. van 25° en voor het gele licht.
Ofschoon beide bestanddeelen van het ruwe kinovazuur
elkander verschillen, deed echter
in vele opzigten van
de

omstandigheid

dat beiden

,

,

ofschoon met verschillende

het polarisatie vlak regts draaijen, mij eene tus-

intensiteit,

schen hen bestaande relatie vermoeden en trachtte ik het
in wijngeest oplosbare kinovazuur door

zoutzuur

splitsen,

te

koken met verdund

het denkbeeld verkeerende,

in

dat

Deze proef leverde echter
een negatief resultaat en ofschoon ik onze kennis van het
kinovazuur nog alles behalve voldoende rekende, besloot

het welligt een glykosid

ik

wegens

loopig

te

,

was.

andere werkzaamheden
toen

staken,

in

ik

,

mijn onderzoek voorAugustus-Heft van de

het

Annalen der Chemie und Pharmacie op bladz. 182 eene
verhandeling vond van Hlasiwetz over het kinovazuur, die
natuurlijk

terstond

daarvan vond

mijne

aandacht

ik al terstond

trok.

Bij

de

lezing

mijn vermoeden, ten minste

gedeeltelijk, bevestigd, namelijk, dat het in wijngeest-oplos-

bare kinovazuur een glykosid

is.

Hlasiwetz had namelijk

maar was gelukkiger geeene alkoholische oplossing met droog

hetzelfde denkbeeld gehad als ik,

weest, omdat

hij

zoutzuurgas behandeld had.

Ik loste dus onmiddellijk de
nog overig zijnde 9 grammen in wijngeest oplosbaar kinovazuur in weinig absoluten alkohol op en leidde in deze
oplossing droog zoutzuurgas.
Weldra werd de vloeistof
dik, door afscheiding van een overvloedig precipitaat, en
iets donkerder van kleur.
Het precipitaat, op een filtrum
gebragt, met slappen wijngeest afgewasschen en gedroogd,
was volmaakt wit, woog 5 grammen en had alle eigenschappen van het vroeger door mij uit de kina verkregen
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in wijngeest

onoplosbaar kinovazuur en vertoonde onder

anderen

den

,

polarisatietoestel geobserveerd

,

volmaakt

De hiervan afgescheiden
zoo spoedig mogelijk met carbonas plumbicus

hetzelfde
stof,

in

rotatievermogen.

vloei-

verza-

digd ter verwijdering van het zoutzuur, gefiltreerd, tot
droogwordens toe uitgedampt en het overschot weder in
water opgelost, bleek bij de waarneming in den polarisaDeze negatieve eigenschap betietoestel inaktief te zijn.
vestigt eenigzins het vermoeden van Hlasiwetz, dat de suiker, welke als splitsingspiodukt van het kinovazuur verkregen is, welligt mannitane is. Ik vond haar even als
H. niet kristallijn, zeer hygroskopisch

en bitterachtig van smaak, terwijl

,

in alkohol oplosbaar

zij

eene alkalische ko-

peroplossing slechts dan reduceert, wanneer de

oplossing

Door een ongelukkig toeval ging de zeer geringe hoeveelheid, die mij nog
zeer gekoncentreerd

is

en gekookt wordt.

overbleef, verloren, zoodat ik mijne verdere proefnemingen,

ten minste voor het oogenblik, moest staken.

Ten

gevolge

hem bewerkte

dezer door

splitsing

stelt

Hlasiwetz voor, het tot heden zoogenaamde kinovazuur voor-

taan Chinovine te noemen en den naam van kinovazuur te
behouden voor het zuur, dat door splitsing met zoutzuur
Daar echter uit mijne bovengedaaruit verkregen wordt.
melde proefnemingen blijkt, dat dit splitsingsprodukt reeds
oorspronkelijk met het glykosid in de kinaplant voorkomt

en de uitgang

ine

geeft, als zijnde

den

te

geven

,

bovendien

men gewoon

zoo

komt het

aanleiding tot verwarring

dien uitgang aan de alkaloï-

mij doelmatiger voor, den

naam

namelijk kinovabitter of welligt beter nog cmchonabitler omdat
het een wezenlijk bestanddeel van de Cinchona-soorten
uitmaakt. Kinovabitter of Cinchonabitter, in den scheikunte

bezigen die door Winckler het eerst gebruikt

is,

,

digen zin, is dus een glykosid, dat door zoutzuur gesplitst
wordt in eene suikersoort en in kinovazuur, welk laatste
ook bitter is en oorspronkelijk reeds in de kinaplant ge-

vonden wordt.

Mogt het

later blijken, dat het

kinovabit-
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ter.,

zoo als ik alle reden heb

vermoeden, eene plaats

te

onder de geneesmiddelen verdient, dan zou men daaronder in den geneeskundigen zin kunnen verstaan het in
kalkmelk oplosbare bittere beginsel der Cinchonasoorten
,

dat door zoutzuur uit die oplossing

een

mengsel van

natuurlijk

daarstelt,

is en
kinovazuur

geprecipiteerd

kinovabitter

en

welke beide hoogst waarschijnlijk dezelfde

ge-

neeskracht zullen bezitten. (12) Dat het kinovabitter eene
gepaarde verbinding is en een der paarlingen reeds afzonderlijk in de kinaplant

voorkomt, verhoogt mijns inziens

de waarschijnlijkheid van mijn vermoeden, dat het in de
levende kinaplant eene hoofdrol speelt bij de vorming der

Gedurende mijn onderzoek toch der Java-

kina-alkaloïden.

kina vond ik

steeds,

dat de hoeveelheden der alkaloïden

en van het kinovabitter in omgekeerde rede tot elkander
stonden zoodat bijv. in den aan alkaloïden rijken bast van
C. Calisaya de minste hoeveelheid kinovabitter werd ge,

vonden.
Kinazuur {acidum chinicum).

Daar
is

dit

zuur tot heden alleen in het geslacht Cinchona

aangetroffen

,

was het

niet

onbelangrijk

,

de verschil-

oogpunt te onderDe uitslag van dit onderzoek was dat dit zuur
zoeken.
in alle deelen der kinaplant voorkomt. Aangezien de verlende

deelen

der kinaplant

uit

dit

,

bindingen van dit zuur met bases alle oplosbaar zijn
was het daardoor onmogelijk deszelfs hoeveelheid in de
Zijn aanwezen
verschillende deelen der plant te bepalen.
werd dus gekonstateerd door de oplossingen, waarin het
vermoed werd tot droogwordens toe uit te dampen en met
bruinsteen en zwavelzuur te vermengen ten einde uit de
vorming van het zoo karakteristische chinon tot de aanwezigheid van het kinazuur te kunnen besluiten. Terwijl
de plantenzuren, met uitzondering van het wijnsteenzuur
en appelzuur, op het polarisatievlak geene werking uitoefenen, verdient het opmerking, dat het kinazuur vrij
,

sterk

aktief

is

en wel links draaijend

(levogyre)

,

zoodat
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zijne moleculaire

dam

rotatie volgens

mijne vroeger

te Rotter-

gedane, doch niet gepubliceerde, waarnemingen 46^,5

bedraagt 13).

Al de tot heden uit de kina in den zuiveren toestand
geisoleerde

stoffen zijn

aktief in het

gepolariseerde licht,

welke eigenschap in vele gevallen een belangrijk hulpmiddel is om ze te herkennen, vooral bij het onderzoek der
alkaloïden welker volmaakte zuiverheid tot heden alleeti door
dit

middel met zekerheid kan worden erkend.

De slotsom van

dit eerste

scheikundig onderzoek van de

op Java gekultiveerde kinaboomen is:
bast van den stam der Cinchona calisaya
1. Dat de
eene allezins voldoende hoeveelheid van kina-alkaloïden
bevat.
2.

Dat

die

alkaloïden ook

in andere deelen der plant,

behalve in de bladeren , doch in mindere hoeveelheid wor-

den gevonden.
3. Dat de bast der Cinchona lucumaefolia

tot

dusverre

slechts eene geringe hoeveelheid kina-alkaloïden bevat.

Dat alle deelen van beide Cinchonasoorten kino vaen kinazuur bevatten.
5. Dat dit kinovabitter, zoo als het in de plant voorkomt,
een mengsel is van kinovazuur en van eene met eene suikersoort gepaarde verbinding van dit zuur (glykosid) welke
4.

bitter

den naam van kinovabitter of cinchonabitter be-

laatste

hoort

te

dragen.

Aanmerkingen.
(1)

Deze methode werd door mij

opzettelijk

gekozen met

om

de natuurlijke bestanddeelen der kina door
de aangewende reagentia zoo min mogelijk te veranderen.
Het is namelijk nog niet met ontwijfelbare zekerheid uit-

het doel

gemaakt of de thans met 'zekerheid bekende kina-alkaloïden kinine, kinidine, cinchonine en cinchonidine werkelijk

als

zoodanig in de verschillende kinabasten aanwezig
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zijn of wel door behandeling met zuren enz uit elkander
kunnen gevormd worden, voor welk gevoelen de overeenkomst in zamenstelling wel eenige aanleiding geeft. Zoo

de gunstig bekende kinine-fabrikant A.
Havre de Grace de kinidine, die volgens
mijn gevoelen gegrond op hare chemische reaktiën werkelijk een bijzonder kina-alkaloïd is, nog steeds als eene cryslal-

beschouwt
Delondre

bijv.

te

lisation particuliere de

la qiiinine,

digheden afhankelijk

is,

van

zijne fabriek in

zoodat

die

van toevallige omstan-

hij

mij tijdens mijn bezoek

hij na wijziging
meer verkregen had. Zoo

1857 verzekerde, dat

zijner fabrikatie geene kinidine
als echter later blijken zal heeft

mijn voortgezet onderzoek

der Java-kina het bewijs geleverd, dat de kinidine

werke-

zoodanig in den bast aanwezig is.
(2) Dit reagens voor organische bases reeds in 18ö4 door
mij beschreven en gepubliceerd, zoo in het Journal de Pharlijk als

macie

et

de Chimie de Paris pag. 220 en 221

als in

het

pharmacie van P. J.
Haaxman; is sedert Oktober 1837 bekend onder den naam
van » das Sonnenschein'sche Reagenz (zie Annalen der Chemie und Pharmacie Bd. 104 S. 45.)
Tijdschrift

Bij

(5)

voor

wetenschappelijke

deze gelegenheid

nam

ik waar, dat eene oplossing

vermenging met ammonia
weeg brengt, die bij de
aanwending van aqua chlorata ontstaat. Het is echter vei-

van kinine en aqua bromata,

bij

liquida, dezelfde groene kleur te

liger

om

voor deze reaktie chloorwater

te bezigen,

aange-

zien de grootere oplosbaarheid van het

bromium

de oplossing gekoncentreerder doet

waardoor de reak-

tie bij

zijn,

in water

aanwezigheid van slechts zeer geringe hoeveelheden

ligt kan mislukken.
Terwijl toch
aqua chlorata, doelmatig aangewend, het geringste spoor van
kinine of kinidine duidelijk aantoont, kan men deze al-

kinine of kinidine zeer

kaloïden
reaktie

geheel

kinine-oplossingen

groene

over

hypochloris

kleur

te

het hoofd

natricus

zien als

bezigt.

Daar

men
dit

voor deze
reagens in

na bijvoeging van ammonia, dezelfde
weeg brengt als aqua chlorata, scheen
,
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het aanvankelijk voor deze leaktie even goed

de ondervinding leerde, dat juist de

van disponibel chlorium,
dat de reaktie

bij

te zijn, totdat

grootere hoeveelheid

in dit reagens bevat, oorzaak

is

aanw^ezigheid van slechts geringe sporen

van kinine of kinidine mislukt.
der
4) Het ammonia- gehalte
jaren geleden door C.

F.

kinabasten

is

reeds

20

gevonden, doch in de

Reichel

hem uitgegeven brochure "Ueber China Kinden und deren chemische Bestandtheile bladz. 25, verklaart
hij, dat hij nog in twijfel verkeert hoeveel van die ammonia tijdens het schillen der bast daarin aanwezig was.
in 1836 door

5) De eigenaardige reuk der uit kinabast ontwikkelde
ammonia had mij doen vermoeden dat ik wel ligt met een
mengsel van ammonia en eene andere vlugtige basis te
,

doen had, waarin ik versterkt werd door eene ontleding
van den platinsalmiak die mij in twee proeven slechts
43,583 en 43,608% platinum leverde, terwijl, zoo als bekend is, zuivere platinsalmiak 44,2 platinum levert. Later
,

echter bleek

het mij

,

daar de eigenaardige

dat ik in eene dwaling verkeerde,
reuk dien de uit kina ontwikkelde

ammonia bezit, aan een vlug bestanddeel der kina moet
worden toegeschreven dat nog niet geisoleerd is en onder
anderen oorzaak is van den eigenaardigen reuk, dien men
in kinine-fabrieken, als ook in geringere mate bij het afkooken van kina, waarneemt; terwijl bette laag platinumgehalte van den platinsalmiak door een spoor van vochtig,

Later toch verkreeg ik uit den uit

heid veroorzaakt was.

kinabast afkomstigen platinasahniak de vereischte hoeveel-

heid platinum.
6)

De aanwezigheid eener

vrij

kinidine in de Java Calisaya-kina
rijk

,

belangrijke

hoeveelheid

maakt het dubbel belang-

dat de therapeutische werking van dit alkaloïd in ver-

gelijking

met

die

der kinine

op eene ruime schaal door
In het geneeskun-

de geneeskundigen worde onderzocht.

dig Tijdschrift voor Ned. Tndië, Nieuwe serie Deel

747, vindt

men

wel

is

1

bladz.

waar eenige uitkomsten verkregen

273
door den

van gezondheid

officier

doch het aantal van 17 gevallen

is

1ste klasse
te gering,

W. Vogler,
om nu reeds

eenige gevolgtrekking daaruit te maken, terwijl het boven-

dien nog niet boven allen twijfel verheven

geneesheer werkelijk

Toen

kinidine

18ö7 Holland

ik in

in

zijn

verliet,

is

bezit

of genoemde

gehad

algemeen verward met de cinchonidine

tamelijk

heeft.

werd de kinidine nog
zoo als

,

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
Jaargang 1857, waarin waarnemingen voorkomen over den
blijkt uit het

De

sulphas chinidinicus door Dr. C.

Bordss, terwijl later

door eene korrespondentie van mij met genoemden geneesheer bleek,

dat

werkelijk sulphas cinchonidinicus voor

hij

zijne

waarnemingen gebezigd had

neer

men

dan

is

die

daarin

staat

Wan-

(Ibid. bladz. 127).

echter de door mij gevondene reaktie aanwendt

verwisseling

men

dat

,

schudt en de vloeistof

meer mogelijk. Dezelve bemet koud water
fdtreert.
Wanneer nu na bijvoeniet

het chinidinezout

ging van eenige druppels eener oplossing van iodetum ka-

licum en roeren met een glazen staaf|e tegen de wanden
van het glas een kristalpoeder of kristallijne strepen ontstaan
dan kan men zeker zijn dat men een kinidinezout
,

voor zich heeft.
(7)

In alle leerboeken vindt

cus neufer vermeld

als

een

men den

hydriodas chini-

knstalliseerhaar

zout

bijv.

in

Gerhardt's Traite de Gliimie organique T. IV p. 114, alwaar
hij

van

froide

par
ces."

Ie

dit
il

;

zout zegt

» Il

est plus soluble

est fort

peu soluble dans Teau

dans Teau bouillante qui

Ie

dépose

refroidissement en groupes composés d'aiguilles min-

Ofschoon ik

alkaloïden vooral

mijn uitvoerig onderzoek der kina-

bij

mijne aandacht gevestigd heb op hunne

verbindingen met acidum hydriodicum omdat ik die als

een goed onderscheidingsmiddel

had

het

alle

mij

echter

niettegenstaande

nooit gelukt z-uivereu
lallen te verkrijgen,

koncentreerdc
DL. XXI

is
leeren kennen
aangewende moeite

neulraleu hydriodas

,

chinicus in

/ïvis-

daar dit zout zich uit eene Avarni ge-

oplossing

altijd

als

eene olieachtige

massa
IS
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afscheidde, weshalve ik het voor onkristalliseerhaar houd.

hydriodas chinicus acidus echter

iJe

is

kristalhseerhaar.

Later ontdekte Wihckler in denzelfden bast eene ei{;enaardige bittere stof, die hij kinovabitter noemde, welke
(8)

echter identisch

is

met het kinovazuur van

Ca\entou. (Buchner's Repertorium 51

p.

Pelletier

en

193).

(9) Deze reaktie is het eerst vermeld door Hlasiwetz,
Annalen der Chemie und Pharm. Bd. 79. S. 149, doch voor
zoover mij bekend is niet in de scheikundige leerboeken
opgenomen.

De

(10)

den,

is

reden,

waarom

deze trekking koud moet geschie-

daarin gelegen, dat ik in het kinahout

amylum vond,

waardoor de bereiding van kinovazuur zeer bemoeijelijkt
wordt, bijaldien men warmte bij de trekking aanwendt.
(11) Wanneer men het ruwe kinovazuur, derhalve het
mengsel van eene in slappen wijngeest oplosbare en van
eene daarin nagenoeg onoplosbare stof, na de drooging en
voor dat het fijn gewreven wordt, met eene sterke loup

men

beschouwt, dan neemt
kristallen

waar.

vazuur zoo

als

kinovabitter

duidelijk

kleine

glinsterende

Deze kristallen zijn het eigenlijke kinohet door Hlasiwetz door splitsing van het

daargesteld.

is

Mogt mijn vermoeden door de ondervinding bewaarheid worden, dat het kinovabitter, zoo niet uitsluitend, dan
toch hoofdzakelijk, het zoogenaamd tonisch werkend bestanddeel der kina is, dan zouden de kinine-fabrikanten
(12)

})elangrijke hoeveelheden

van dit bestanddeel tegen betrekden handel kunnen brengen. Al
het kinovabitter toch, dat in de duizende ponden kinabast

kelijk

bevat

geringen

is,

die

prijs

in

jaarlijks

worden en dat thans

voor de kininefabrikatie
Avordt

gebruikt

weggeworpen, zou gemakke-

door de kininefabrikanten kunnen geisoleerd worden,
wanneer zij de kina voor of na de uittrekking der kinine
enz met eene slappe oplossing van soda ol potassa caustilijk

ca

behandelden en uit het aldus verkregen alkalisch

treksel het kinovaliitter bereidden.

af-

Ik voor mij geloof dat
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de behandeling van den kinabast met alkalisch water vóór de
uittrekking der kinine enz. de bereiding van zuivere kinine
welligt gemakkelijker zou
(13)

vens:

Deze bepaling

is

maken.
opgemaakt

Eene oplossing van kinazuur

uit de volgende gege-

in water

die 0,3

van

haar gewigt van dit zuur bevatte en welker spec. gew.
1,1275 bedroeg, waargenomen in eene buis van 200 millimeters lengte, toonde eene linksche rotatie

Bandoufj

,

Eiland Java

November 1839.

van3P,b.

ONTLEDING VAN EEN MINERAAL-WATPR VAN
DE DESSA MOLOONG, IN DE NABIJHEID VAN
SOERABAJA.

IL

C.

De volgende analyse

DIBBIT8.

1)

volbragt in het Laboratorium

is

der Utrechtsche HoogeschooL

de

Het mineraal-water, uit de bron der dessa Moloong, in
nabijheid van Soerabaja afkomstig, was in 1857 uit

die

bron

het

geheel

men
men

genomen.
geen

Bij

het openen der flesschen was in

opbruising

te

bespeuren, evenmin kon

reuk van hetzelve onderscheiden. Verhitte
het water eehter, dan ontweek er, onder vorming
van een wit precipitaat, koolzuur, benevens sporen van
zwavelwaterstof, die evenwel niet door den reuk, maar wel
eenigen

door een papier, met acetas plumbi bevochtigd, bovenden
ontwijkenden damp te houden, konden aangetoond worden.

De

reaktie

van het water was

alkalisch.

Verder toonde

het kwalitatief onderzoek aan: chloor, iodium, potasch, soda,
kalk, magnesia en kiezelznur, alsmede sporen van

ammo-

zwavelzuur en phosphorzuur. Van ijzer was,
met rhodan-kalium geen spoor te ontdekken.

nia,

zelfs

,

KwanlUaüef Onderzoek.

L 200
')

grm. water werden in een bekerglas afgewogen

Overgenomen

uit

de

Scheikundige Verhandelingen en Onderzoekingen,

uitgegeven door G. J, Mulder. Dl.

II.

Stk.

:i.
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en daarin

tot

droogwordens verdampt; het residu werd in
kroes overgebragt en vervolgens in een

porceleinen

een'

—

150° C.
luchtbad gedroogd bij eene temperatuur van 150''
Het gewigt van de vaste zoutmassa bedroeg 5,0571 grm;
derhalve, tot 1000 gram water herleid, 25,1585 gram.
II. 100 grm. water werden afgewogen en geprecipiteerd
met eene zwak zure oplossing van nitras palladii; het precipitaat werd op een fdtrum verzameld gedroogd gegloeid
en gewogen, en had een gewigt van 0,0054 gram. Dit
metallisch palladium ekwivaleert met 0,0081 gram iodium.
Tot 1000 gram water herleid, geeft dit 0,081 gram iodium.
,

,

III.

gram water werden

25

argenti;

het

werd

100'^

bij

ten volgens

met 0,0151

precipitaat,

I[

geprecipiteerd

uit Cl

Ag en

met

nitras

Ag bestaande,

Jo

gedroogd en woog 1,4816 gram. Nu bevat100 gram water 0,0081 gram iodium, ekw.

ioodzilver;v

dus 25 gram water 0,0058 lo Ag.

=

derhalve 1,4816—0,0058
1,4778
gram, bevattende 0,5656 gram chloor, d. i. in 1000 gram
Voorliet chloorzilver

blijft

water 14,6240 gram

Cl.

IV. 500

gram water werden

in eene kolf

met een weinig

salpeterzuur verhit, en vervolgens in eene porceleinen schaal
tot droog WO rdens verdampt; het residu werd zacht gegloeid
en daarop met verdund zoutzuur behandeld, waarin alles
weder opgelost werd met uitzondering van het kiezelzuur,

dat gedroogd en gegloeid werd en 0,0152

gram woog. In

de overblijvende vloeistof werd de kalk, na toevoeging van
ammonia, door oxalas ammoniae, en na filtratie de mag-

ammonia en phosphas sodae geprecipiteerd.
De kalk werd gewogen onder den vorm van CO", GaO,
tot een gewigt van 0,1922 gram; derhalve 0,1075 gram
nesia door

PhO', 2 MgO
van 0,1192 gram, ekw. met 0,0426
gram MgO. Deze drie uikomsten, tot 1000 gram water
herleid, geven

CaO

;

de magnesia onder den vorm van

een gewigt hebbende

:
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CaO

Si03 0,0440
V. 150

MgO

0,5087

0,1420 gram.

gram water werden een uur lang

in

eene kolf

werd

op een
wasch water bij het fikraat gevoegd en tot nader onderzoek bewaard
werd. Het precipitaat werd geheel in verdund zoutzuur
opgelost; bij deze oplossing werd ammonia en vervolgens
oxalas ammoniae gevoegd, waardoor de kalk geprecipiDeze werd afgefiltreerd gedroogd en gegloeid
teerd werd.
gekookt;

het hierdoor ontstane

precipitaat

filtrum verzameld en uitgewasschen

,

terwijl het

,

en eindelijk met een weinig carbonas ammoniae gebrand;
men verkreeg alzoo een gewigt van 0,0924 gram koolzuren kalk. Bij de vloeistof, waaruit de kalk geprecipiteerd

was, werd nu nog eenig chloor-ammonium gevoegd, en
daarop phosphas sodae; het hierdoor ontstane praecipitaat
werd verzameld en gegloeid en gaf een gewigt van 0,0381
gram pyro-phosphorzure magnesia.
Bij de vloeistof, waarvan het door het koken ontstane
precipitaat was afgefiltreerd, werd chloor-ammonium, am-

monia en oxalas ammoniae gevoegd; hierdoor ontstond
slechts eene geringe troebeling, die na gloeijing en branding met carbonas ammoniae 0,0024 gram koolzuren kalk
Het fikraat werd nu met ammonia en phosphas
leverde.
sodae vermengd, waardoor een precipitaat ontstond, dat
na drooging en gloeijing 0,0255 gram pyro-phosphorzure
,

magnesia

gaf.

Men

verkreeg dus
Uit het precipitaat.

CaO
Ph05,2MgO
C02,

of tot 1000

CaC
MgO.

gram water
.

.

.

Uit het

filtraat.

0,0924

0.0024

0,0381

0,0225
Totaal.

herleid:

0,3449

0,0090

0,5539

0,0907

0,0535

0,1442

Deze afzonderlijke bepaling van den kalk en de magnesia
in het fdtraat en in het precipitaat, dat bij koking ontstond,

omdat al de kalk en al de magmet koolzuur verbonden kunnen geweest zyn, wegens de aanwezigheid van koolzure al-

was

eigenlijk onnoodig,

nesia toch niet anders dan
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kaliën.
Zij levert echter eene kontróle en bevestiging op
van de kalk- en magnesia-bepaling in IV.
VI. 100 gram M^ater werden afgewogen ter bepaling der
alkaliën.
De kalk en de magnesia Meerden geprecipiteerd

met bariet-water, en de overvloedige bariet door carbonas
ammoniae verwijderd. Na filtratie en toevoeging van een
weinig cliloor-ammonium werd nu de vloeistof in een bekerglas tot droogwordens verdampt, en het residu in een

kroes overgebragt en zacht gegloeid.

Men

verkreeg alzoo

2,4296 gram cliloor-alkaliën.

Deze werden weder in water opgelost; na toevoeging van cliloridum platini werd de
vloeistof nog meer gekoncentreerd en daarop met eene
overmaat van alkohol vermengd. Het ontstane precipitaat

werd op een filtrum verzameld en bij lOOo gedroogd; alzoo verkreeg men 0,0303 gram PtCl^ -h KGl, ekwivalent
met 0,0095 KCl. In de boven gevondene hoeveelheid chlooralkaliën bevond zich dus 2,4296
0,0093 = 2,4203 gram

—

NaCl.

100 gram water werden in eene flesch gewogen.
werd gevoegd een helder mengsel van chloor-baryum
en ammonia, de flesch werd daarop gesloten en 3 dagen
aan zich zelve overgelaten. Het precipitaat werd toen zoo
VII.

Hierbij

spoedig mogelijk afgefdtreerd

,

gedroogd en gegloeid, en

BaO ekw. met

O, 2154 gram
Tot 1000 gram water herleid geeft dit 2,154 gram
CO^ in het mineraalwater, koolzuur vrij en gebonden zamen.
Van hetzelfde mineraalwater zijn reeds vroeger twee analysen gedaan, de eene in 1850 door den heer P. J. Maier
te Batavia, de andere in 1857, door den heer L. J. J.
Michielsen, in het chemisch laboratorium der Utrechtsche*
Hoogeschool; dit laatste was in 1855 uit de bron geput.
De analyse van den heer Maier vindt men vermeld in het
Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Eerste
Jaargang. In de hoofdzaak komen de drie analysen vrij wel
met elkander overeen. Het chloorgehalte is door den heer
Maier iets lager bevonden, dan bij de twee latere ana-

bestond uit 0,9641 gram CO^,

CO^.

,
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lyses.

De heer Maier

heeft

bepaling der

regtstreeksche

zijne

analyses verrigt zonder

het chloor-, daarna het iodium-gehalte
hij

Hij

alkaliën.
;

bepaalt

eerst

vervolgens vindt

eene weegbare hoeveelheid chloor-ammonium en trekt
dat hierin bevat is, af van de geheele hoe,

het chloor,

verbindt de rest met sodium. Voorts
de koolzure soda, door eene afgewogene hoemet chloor-baryum
veelheid water te koken te filtreren
op te lossen,
in
zoutzuur
precipitaat
het
precipiteren
te
eelvheid chloor, en

bepaalt

bij

,

,

,

en met zwavelzure soda neer te slaan hij verkrijgt dan
waaruit hij de hoeveelheid koolzuur berekent, die niet vrij en niet aan alkalische aarden ge;

sulphas barytae,

bonden

,

in het

Avater

aanwezig

Avas.

Van potasch

de heer Maier slechts sporen op.
De bepaling der akaliën is door den
regtstreeks

gevolgd

is;

geeft

heer Michielsen

gedaan, naar dezelfde methode, die door mij
hij vindt 2,4296 gram chloor-alkaliën in de 100

gram water, volkomen overeenstemmende met mijne

be-

paling.

De heer Maier heeft voorts nog sporen van bromium
eu van ijzeroxydule gevonden; van het laatste kon ik echgeen spoor ontter, na oxydatie, zelfs met rhodankalium
,

dekken.
Vergelijken wij nader de drie uitkomsten van de heeren

Maier, Michielsen en mij.
1000 gram water bevatten 0,3587 gram CaO, derhalve

gram Gü^, CaO. Evenzoo verbinden zich 0,1420
tot 0,2962 gram GO^, MgO. Denken wij ons
voorts al het chloor met natrium verbonden dan verkrijgen wij uit 14,6240 gram Gl. 24,0987 gram Cl Na. Ook
het iodium stellen wij ons voor met natrium verbonden te
Nu bevatten
zijn, en vinden alzoo 0,0957 gram lo Na.
1000 gram water 24,203 gram chloor-natrium, en dus 9,5157
gram natrium; hiervan zijner 9,4747 aan chloor en 0,0147
aan iodium gebonden, zoodat er nog 0,0263 gram overVoor deze laatste vindt
blijven, voor de koolzure soda.
0,6405

gram

MgO

,
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men

alzoo

0,0005 gram.

De potasch nemen

wij

ook

als

met koolzuur verbonden aan, en verkrijgen alzoo uit 0,0955
gram ClK, 0,08G0 gram C0~, KG. Wat nu liet koolzAUir
aangaat, hiervan zijn gebonden:
0,2818 gram
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Maier

Michielsen.

Pliospliorzuur

Koolzuur ijzeroxydule.

.

.

.

sporen

Zwavelzure kalk

sporen

Broomnatrium

sporen

Men

ziet

Dilibits.

sporen

sporen

dus, dat deze drie uitkomsten

elkander overeenstemmen.

Alleen

in de

vrij

wel met

hoeveelheid der

koolzure soda bestaat een aanmerkelijk verschil; doch dit

Maier
minder chloor heeft dan ik en dus meer natrium overhield, om met koolzuur te verbinden. Waarschijnlijk geeft
de heer Michielsen het chloor-gehalte iets te groot op aanlaat zich gemakkelijk daaruit verklaren, dat de heer
iets

,

gezien

hij

in het geheel geene koolzure soda vindt, en het

—

Over het algemeen is de zamenstelling van het water uit de bron der
dessa Moloong dus in de laatste 8 jaren vrij konstant gebleven, aangezien het water waarmede de 5 analysen gewater nogtans eene alkalische reaktie had.

,

daan

op drie onderscheidene tijden 18;j0, 18UG, 18U7,
uit de bron geschept was, en langs drie verschil lend£ wegen aan het onderzoek is onderworpen geworden.
zijn,

Naschrift.

Van

het mineraal-water, waarvan hier de zamenstelling

vermeld, en hetwelk om zijn iodium-gehalte, even als
het Gebangan-water, de aandacht verdient, is reeds in
Nederland gebruik gemaakt, en zal door de bemoeijingen
is

van het Indische Bestuur, weldra eene ruimere gelegenheid
tot dat gebruik gegeven zijn.
Ik zal er nader op terugkomen, indien eene andere, inshet water van Goegelijks iodium-houdende watersoort
nong-sahari
zal

zijn

—
— waarvan mede eene bezending gewacht wordt,

aangebragt.

M.
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Men moet der Regering erkentelijk zijn voor die pogiugen, waarvan niemand meenen moet, dat zij uit eeni.' ander oogmerk gedaan worden, dan om der geneeskunst ten
dienste te wezen.
M.

OVER

DE EEPÏILIÊN-PAUNA
VAN

SUMATRA,
DOOR

P,

Sedert ik

in het

landsch Indië (Dl.

BLEEK ER.

Natuurkundig Tijdschrift voor Neder265) eene opsomming gaf
p. 260

—

XV

van de tot dien tijd (November 18u7) van Sumatra bekend
gewordene reptiUën, zijn meerdere verzamehngen van dieren dezer klasse de kennis ten dezen
Vrij talrijke soorten zijn mij

komen

geworden

verrijken.

uit het

i\gamsche

en de omstreken van Fort de Koek, door den heer G. W.
E. Ludeking.
Andere soorten gewierden mij uit de omstreken van
Tandjong aan de Samangka-baai, aan straat Soenda, door

den heer

C. F.

Nog andere
E.

W. Hunnius.
soorten ontving ik van den heer

Van Riemsdijk

uit

J.

J.

W.

Siak en van het tot het gebied van

Siak behoorende eiland Bankalis.

Die soorten zijn alle vermeld in de aanteekeningen, gehouden van de Vergaderingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië en openbaar gemaakt in het
Tijdschrift dier Vereeniging.

Dezer dagen werden mij op nieuw eenige soorten van
aangeboden door den heer II. J. Alken, die ze

reptiliën
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in de bovenlanden van Paiii Ampat-luwan^,
lembang, alsmede nog eenaantal andere, uit de omstreken

verzamelde

van Fort de Koek, door den heer Ludeking.
van Ampat-lawang zijn de volgende.
1

De

soorten

Platydactylus borneënsis Blkr.

2 Bronchocela cristatella Kp.
3

Draco fuscus Daud.

4 Elaps Thepassi Blkr.
5 Pilidion

dimidiatum Blkr,

n. sp.

6 Galamaria Alkeni Blkr, n. sp.
7

»

margaritophorus Blkr.

8

»

leucogaster Blkr, n. sp.

melanorhynchos Blkr, n. sp.
De soorten van Fort de Koek van den heer Ludeking
zijn de hieronder genoemde.
1 Varanus bivittatus DB.
9

»

2 Ilemidactylus frenatus Cuv.
5

»

platurus Blkr,

4

»

Ludekingi Blkr.

5

Gymnodactylus agamensis

Blkr.

6 Hemiphyllodactylus typus Blkr.
7

Chelomeles sumatrensis Blkr.

8

Typhlina

Ludekingi Blkr,

n. sp.

9 Calamaria monochrous Blkr, n. sp.

10 Coryphodon korros DB.
11 Enicognathus javanicus Blkr.

12 Elaphis sumatranus Blkr, n. sp.
15 Tropidonotus trianguligerus Schl.
1

Dendroplus picta Boie.

15 Bothrops viridis Wagl.

16 Polypedates leucomystax Tschudi.
17 Megalophrys

montana

Boie.

18 Epicrium glutinosum Wagl.

Door de bovengenoemde verzamelingen zijn niet minder
dan 28 soorten tê voegen bij de lijst, vroeger door mij
gegeven, terwijl talrijke vindplaatsen zijn aan

te

teekenen,
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van welke vroeger nog geene soorten waren hekend ge-

worden.

Thans zij daardoor in de registers der wetenschap als
Sumatrasche soorten te schrijven, de hieronder genoemde.
Plaatsen van voorkomen.
1

Testudo emys

2

Emys

5

»

4

»

Spengleri Schw.

5

»

spinosa Bell.

S.

Müll.

Aneh.

crassicollis Bell.

platynota Gr.

6 Cistudo amboinensis Gr.
7

8
9

..

Diardi DB.

Gymnopus subplanus DB.
»

javanicus DB.

Siboga.

10 Chelonia imbricata Schw.
11

»

viridis

Schw.

12 Sphargis coriacea Merr.

Padang.

15 CrocodilusbiporcatusCuv. Padang, Palembang.

14

"

vulgaris Cuv.

15 Platydactylus
sis

16

borneën-

Ampat-lawang.

Blkr.

»

monorchus

Schl.

17

»

homalocephalus Cuv. Agam.

13

))

vittatiis

19

»

guttatus Cuv.

Guv.

Palembang.

20 Hemidactylus frenatus Schl. Agam Fort de Koek.
»
Ludekingi Blkr.
Agam.
21
»
marginatus Cuv.
Palembang.
22
Padang, Agam, Fort de Koek.
»
platurus Blkr.
23
,

24

»

variegatus Cuv.

215

»

zosterophorus Blkr. Padang.

Pad., Palemb., i\gam.

26 Gymnodactylus marmoPadang.
ratus Cuv.
»
agamensis Blkr.
27
28 Hemiphyllodactylus
pus Blkr.

Agam, Fort de Koek.
ty-

Agam, Fort de Koek.
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Plaatsen van voorkomen.

Pad., Sibog., Fort de Koek, Pal.
29 Varaiius bivittatus DB.
30 BronchocelacristatellaKp. Pad., Agarn,Sibog., Ampatlaw.

31 Calotes Ludekingi Blkr.

Agam.

52 Lophyrus megalepis Blkr. Agam.
Padang.
»
tigrinus DB.
55
54

»

sumatranus Schl.

55

»

Kuhli Boie.

Palembang.

36 Leiolepis guttatus Guv.
37 Draco fuscus Daud.

58
59

40
41

42

45
44

Daud.

»

viridis

»

fimbriatus Kuhl.

Pad, Palemb., Amp.law.,Siak.

Padang.

haematopogon Boie.
Tachydromus sexlineaPalemb., Tandjong.
tus Daud.
Eumeces punctatus wregm.
Palembang.
Euprepes Ernesti DB.
»
Padang, Tandjong.
Sebae DB.
»

45 Tropidolepisma polyleuRadjabassa.
cozona Blkr.
46

»

macrurus Blkr.

Agam.

47 Ghelomelessumatrensis Blkr. Agam, Fort de Koek.

48 Typhlina Ludekingi Blkr. Fort de Koek.

49

»

leueurus Blkr.

Agam.

50 Dibamus Novae Guineae

Agam.

DB.
51 Pilidion dimidiatum Blkr.

52

»

lineatum DB.

Ampat Lawang.
Tandjong.

55 Ophthalmidion crassum

DB.

Tandjong.

54 Typhlops Mülleri Sehl.
55

«

56 Python reticulatus Gr.
57

»

Padang.

nigro-albus DB.

Palembang, Siak.

molurus Gr.

58 Xenopeltis

unicolor DB. Padang, llau, Agam.

59 Gliersydrus fasciatus Guv.
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Plaatsen van voorkomen.

60 Cylindrophis
61

Padang, 8iak.

Gr.

riifa

subquadiatum

Olifjodoii

lladjabassa, Tandjonj;.

DB.
62 Calamaria Alkeni lUkr.
»
65
marfjaritophora

Anipat-lavvanjj,

Ampat-lawan(j

Blkr.

leucogaster Blkr. Ampat-lawang.

64

')

65

»

mokinorliyiichos

66

»

Liniiei Boie.

Tandjonjj.

Agam.

Ampat-la\van{^.

Blkr.

67

»

agamensis Blkr.

68

»

Ternniinckii DB.

69

»

monoclirous Blkr Fort de Koek.

70 Bracliyorrlios albus
71 Corypliodon

Ivuhl. Pad., Again.

korros

DB. Pad., Fort de Koek,

Paleiiib.

72 Deudropliis formosa Schl. Tandjong.

75

»

sumatrana

Blkr. Paleinb.

74

»

octolineata

DB.

75

»

picta Boie.

Tandj., Pal., Skdv.
Badjab., Tandj., Pad., Ag., Ft

de Koek,
76 Gonyosoina

DB.
77 Compsosoma

Singkel, Pal., Siak.

melanurus

DB.
78

Pal., Siak.

oxycephalus

Compsosoma

Pad., Ag., F. de Koek, Siak.

radiatum

DB.

Pad., Ag., Siboga.

79 Enicognatlius javaniciis
Blkr.

80 Ablabes

Fort de Koek.

baliodeiroides
Blkr.

Padang.

81 Elaphis sumatranus Blkr. Fort de Koek.

82 Lyeodoii aulieum Boie

Singkel.

85 Spbeeodes albofuseus DB.
84 Ophites subcinctus Wagl. Pad., Bau, Ag., F. de Koek.
85 Odontomus subanmdatus

DB.
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86 Tropidonotus
sis

87

»

^

SLinuanGRsund
Siboga.

Blkr.

trianguligems
Schl.

88

»

vittatus Schl.

89 Amphiesma

Tandj.,

Pad.,

Ag.,

Fort de

Koek, Rau,
Palembang.

chrysargum

UB.

Padang, Agam.

90

»

rliodomelas DB.

Taiidjoiig.

91

w

Lindmani DB.

Palembang.

92

»

subminiatiim

DB.

Palemb. l'adang.
,

95 Simotes octoliiieatus DB. Singkel.
94

»

puipurascensBikr. Palembang.

93 Tragops prasinus Wagl.

Tandj., Pad., Rau, Agam, Pa-

lembang.
96 Dryinus nasiitus Merr.
97 Psammophis floresiauus

Tandjong.

Blkr.

98

»

pulverulentus
Badjab., Palemb.

Boie.

99 Hypsirliina cnliydris DB. Padang.
100 Eurostus plumbeus DB.
101 Homalopsis
tus

Palembanj;.

albomacula-

DB.

102 Cerberus boaeformis DB. Padang.

105 Chrysopelea ornata Boie. Padang.
»
rhodopleuron DB. Palembang.
104
103 Dipsadomorus indicus DB.
106 Triglyphodon dendrophi107

108

»

1'^Iaps

109

"

lum DB.
gemmicinctum

Palemb., Siak.

DB.

Radjabassa.

bivirgatus Schl.

Agam,

Siak.

melanotaenia Blkr. Siboga.

DB.

110

"

trilineatus

111

V

furcatus Schl.

Pad.,

Agam.
19
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112 Elaps Thepassi Blkr.

Ampatlaw., Siak.

115 Dimeresurus Boiei Bik..

Westkust.

1^

Bungarus

semifasciatus
Singk., Paiemb.

Kuhl.

115

aniiularis

»

Daud.

116 Naja tripudians Wagl.
117 Trimeresiirus ophiophagiis

Palembang.

DB.

118 Hydropis gracilis

Pad.,

Sclil.

119

»

schistosa Schl.

120

»

striatus Schl.

Oostkust.

Padang.

121 Platurus fasciatus Daud. Tandj., Siboga.

122 Pelamis bicoior Daud.
125 Tri Tonocephalus rhodo-

stoma Rwdt.
Wagleri

Siboga.

124 Tropidolaemus

DË.
125 Bothrops formosus Blkr.
viridi.s Wagl.
126

Padang.

127 Rana tigrina Daud.

Pad., Troessan, Ag., Paiemb.

))

128 Ivlegalophrys

montana

Fort de Koek.
Batang-singalang.

Koek.

Kuhl.
»
rostrata S. Müll.
129
150 Rhacophoms Reinwardti
DB.
151 Hyla cyanea Daud.

Westkust.

Padang.

152 Polypedates erythraeus
Padang, Agam.

Blkr.

153

134

»
»

chalconotus Blkr. Agam.
?

leprosus

Hy-

t=:

la lep rosa

S.

135

»

Junghuhni

136

»

leucomystax

Mü

Tschudi.
137 Micrhyla achatina Tschu
di.

11.

Padang.

Blkr.

Fort de Keek.

Agam.

,

Fort de
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138 Kalophrynus pleurostignia

Agam.

Tschudi.

139 Hylaedactylus baleatus

Agam.

Tschudi.

140 Bufo asper Schl.
» scaber Daud.
142 EpicriumglutinosumWagl. Fort de Koek.

141

Men

kent thans alzoo van Sumatia.

Schildpadden

12 soorten.

Hagedissen

38

»

Slangen

76

»

Kikvorschen

17

»

Van de slangen behooren

tot

de

44 soorten.

Niet vergiftige

Valsche giftslangen 15
19

Echte giftslangen

»
»

(waaronder 3 Zeeslangen).

Onder de door den heer H. J. Alken aangebodene slanzijn 3 nog onbeschrevene soorten van Calamaria en
een nieuwe soort van Pilidion. De Pilidion is eene fraaije
soort, zonder bandteekening, met de s taarthelft dikker dan

gen,

en de bo venhelft des ligchaams
donker zwartviolet en de onderhelft zuiver wit. Zwart en
Ik heb deze
wit zijn er scherp van elkander gescheiden.
soort genoemd Pilidion dimidiatum. Ik bezit er twee voor-

de kophelft des ligchaams

,

werpen van van 285'" tot 305"' lengte. De dikte des ligchaams gaat er 28 tot 38 malen in zijne lengte.
De nieuwe soorten van Galamaria van de bovengenoemde verzamelingen hebben mij aanleiding gegeven de soor,

ten van Calamaria mijner verzameling aan een nader on-

derzoek
Ik

te

bezit

onderwerpen.
thans

14

archipelagische

soorten

van

dit ge-

naauwkeurig met de beschrijvingen
der soorten van Calamaria in de Erpétologie générale vergeleken en ben tot de uitkomst geraakt, dat van mijne 14

slacht.

Ik heb ze alle
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soorten slechts een lu (;ezegd werk liesclircveii

Is

t.

w. Ga-

hunariu Linnei.

De kenmerken

ma
T.

dier soorten laten zich naar volgend sche-

bepalen.
Scuta supralabialia

ü.

Scnla inCralabialia

A.

primi paris post scutmn

iiioiitale

con-

tigua.
n.

Scuta iiitermaxillaria posterinra non contigiia, squaniis
2 vel

i

inlerniediis.

f Squamae intermediac
% Scutmn frontale latius
"2.

(}uani

longum, angulis ante-

posterioro valdc acnto.

riore Aal(]e oliluso,

Ciilamavia agamcnsis Blkr.

Color superno \iolaceo-niger, inferne llavescens vel albcscens.
Caput snperne postice vitta transversa flava cinctum. Scuta

medio nebuia Aiolascente, angulis vulgo niacula

ventraiia

Scuta caudalia fuscescentia Uavescente marginacauda inferne vitta longitudinali niediana fusca. Cauda

violascente.
ta

;

•lli/o

ad

Ilab.

'17

in longitudine lotius corporis.

Suniatra(Fortde Koek), Borneo(Sinkawang).

Loifgitudo 2 sppciminmn 525'" et 530"'.
§'

Scutmn

frontale

aeqixe

longmn

ac latuni, angulis

anteriore et posteriore acnlis.

Catamaria DumeriU Blkr.
Colores ut in

Calamaria agamensi, sed vitta nuchali minus

conspicua. Cauda 7 circiter in longitudine totius corporis.

Hab. Borneo (Sinkawang).

Longitudo speciminis
f'

luiici

290'".

Squania intermedia unica.
§" Scutum frontale vix latius quam longmn, angulis
anteriore et posteriore oblusis.

CalatiKivia ainhawanrit'nsh Blkr.

(loloies ut sa[)ra sed nebulis modiis scutis ventralibns nnllis.

Cauda 772

fere

in longitudine totius cor]»oris.
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Bonico

Ilab.

ft^inknwaiig'.

Longitudü specimiiiis

b.

iinici -liVS".

Sciita intermaxillaria posteriora c(tiitigua, s |ua]iia iiUcr-

media

inilla.

longius qiiam

Scutmii frontale

-f-

latuiii

aiigulis

.

aiitc-

riore obtiiso, posteriore aciito.

M

Cauda

g,

Nucha

ad

A'irta

17

longitndiiK;

in

tolius

corpoii.'r.

Irausvcrsa aiba rel i]a\a.

Culainaria lencogasler Blkr,

Color siipenie violaceo-uigcr, inlerne albus;
ialeribus,

caiida ventreque nullis.

sita. Cauda interne
Sumatra (Ampat-lawang).

post scula parietalia
Ilab.

Longitndo 2 speciminuni 140'"

§§ Cauda

7

in

i'vvr

iiiaculis

doiso.

Vitta nnclialis sat longe

et

vitta niilla.

t^:2o"'.

longilndine totins corpoi'is. NucJia

vitta trans versa nulla.

Calainaria Rohnilhchi

BIki-.

Oolor superne \iolaceo-niger, inlerne albus. Latera inlerne
ocellornm llaveseentium, ocello singulis squaniis nnico.
(]auda itjferne vesligio viltac longitudinalis medianae.
serie

Borneo (Sinkawang).

Ilab.

Luiigiludo spcciniiüis unici

§§' Cauda

in

l)

:280"'.

lougitudine corporis.

Vitta

nuchalis

nulla. Sculuni rostrale superne rellexuni.

Calamaria monochrorif. Blkr.
Colur loto corpore
lia

\

iolaceo-niger.

Scuta ventralia

postiee stria fiavida niarginata.

Hab. Sumatra (Fort de Koek).

Longitndo speciminis unici

f"

oOO'".

Sculuni 1'routale lalius

quam longmn.

el

cauda-
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§§

Angulis anteriore

obtusiusculo

,

posteriore

valde

acuto. Caiida 10 ad 11 in longitudine totius corporis.

Calamaria Roeiandti Blkr.

Corpus superue violaceo-iiignim inferne albidum; immaculatum. Cauda inferne vitta longitudinali mediana nigra.
,

Hab. Borneo (Sinkawang).

Longitudo speciminis unici
§§' Scutuni
lis

344'".

frontale vix latius

quam longum, angu-

anteriore et posteriore obtusis.

Cauda 9

in lon-

gitudine totius corporis.

Calamaria macruriis Blkr.

Corpus superne violaceo-nigrum, capite nigrum, inferne albidum. Squamae laterales serie inferiore singulae basi vulgo
macula nigricante. Cauda inferne maculis sparsis parcissimis
nigricantibus.

Hab. Java.

Longitudo speciminis unici 460'".
B.

Scuta infralabialia

1'

paris post

scutum mentale non con-

tigua.
a.

Venter albidus immaculatus. Cauda inferne vitta mediana nuila. Scutum frontale longius quam latum.
Scuta intermaxillaria posteriora non contigua, squaf-\mis 2 intermediis. Cauda 20V2 ad 50 in longitudine
totius

corporis.

Scutum

rostrale superne reflexura.

Calamaria margaritopJiora Blkr.

Corpus superne aurantiaco-fuscescens, maculis fuscis vel nidorso oblongis ex parte
gris parvis capite numerosissimis
longitudinaliter seriatis; latera inferne maculis rotundis üavescentibus inter vittas 2 nigras uniseriatis. Cauda basi utro,

que latere macula majore flavescente vel albida
(iae inferiore

coalescente.

Hab. Java, Sumatra (Ampat-lawang).
Longitudo 2 speciminum 284'" et 297'".

faciei

cau-
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ff' Scuta

intermaxillaria

interraedia

posteriora contigua

Cauda 18

nulla.

circiter

in

totius corporis. Sciituin rostrale superne

Calamaria dimidiata Blkr

=

,

squama

longitudine

non reflexum.

Calamaria lumbricoides Blkr

ol.

(nee

Boie).

Corpus superne violaceo-nigrum inferne albidum. Vertex
Scutuni rostrale macula nigra profundiore. Dorilavescens.
sum, venter caudacjue maculis vel vittis nullis.
,

Hab. Java.

Longitudo speciminis unici 190'".

b.

Venter et cauda inferne maculis magnis quadratis violaceo-nigris.

ff

Scuta intermaxillaria posteriora contigua, squama

termedia

tum

nulla.

Scutum

frontale

longius

quam

angulis, anteriore obtuso, posteriore acuto.

inla-

Cor-

pus superne violaceo-nigrum inferne albidum. Scutum
rostrale superne non vel vix retlexum.
§ Caput postice superne totum albidum vel flavidum,
rostro

et fronte

tantum nigrum. Cauda 147. ad 18

in longitudine totius corporis.

Calamaria melanorhynchos Blkr.

Maculae ventre nigrae dimidio corporis posteriore praesertim
plurimae conlluentes.
Hab. Sumatra (Ampat-lawang).
Longitudo 2 speciminum 162'"

§

et 190'".

Caput superne totum nigro-violaceum. Cauda 1 7V2

cirj-y

citer in longitudine totius corporis.

Calamaria Alkeni Blkr.

Maculae ventre nigrae non vel parcissime confluentps,
gulae scutis immaculatis 1 vel 2 intermediis.
Hab. Sumatra (Ampat-lawang).
518'".
Longitudo speciminis unici

sin-
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II

Scuta siipralabialia
tiim mentale

Scutum

A.

obtuso

Scula infralabialia paris

4.

nou contigun. Scutum

frontale

longius

posteriore acuto.

1'

post scu-

rostrale superne rcflexuin.

quam latum,
Scutum

angulis anteriore

rostrale superne

parum

reflexum.

Calamaria Linnei Boie

=

Calamaria

quadrimnculafa

Blkr

ol.

nee DB.

Corpus

superne

olivaceo-fuscescens,

parvis polymorphis variegatum,

angulatis irregulariter dispositis.

vel

dralis

maculis multis nigris

inferne maculis nigris qua-

Cauda

\)

ad 20

in longitudine totius corporis.

Java (Gadok,

Hab.

Wonosobo), Ccram

(Wahai),

Sumatra

(Tandjong).

Longitudo 8 speciminura
B.

11(3'"

ad 315'".

Scutum frontale aeque latum ac longum, angulis anteriore obtuso posteriore acuto. Scutum rostrale superne valde reflexum.

Calamaria borneëtisis Blkr.

Corpus superne violaceo-nigrum, inferne medio tantum flavescens vel albidum. Scuta ventralia angulis vitta nigra longi-

Cauda utroque latere maculis "2 rubris vel
Cauda ISVs circiter in longitudine

tudinali lecta.
llavis

longe distantibns.

totius corporis.

Hab. Bornco (Sintang).
Longitudo speciminis unici 220"'.

Behalve de 15 boven gekenmerkte soorten van Calamaria

zijn

gende

van

den

soorten,

Indischen archipel nog bekend de vol-

Avelke zich niet in mijne

vinden.

Soorten met 6 bovenlipsplatcn.

Calamaria modes ta DB., van Java.
»
Gcrvaisii DB., van Java.
»
bicolor Schl., van Borneo.
')

»

Schlegeli DB., van Borneo.

vermitbrmis DB., van Java.

verzameling be-
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Galamaria Temmincki DB., van Sumatra of Boiueo.
»
lumbricoidea Boie, van Java en Gelebes.
Grayi Günth., van de Philippijnen.

»

Soorten met 4 bovenlipsplaten.

Galamaria versicolor Ranz., van Java.
»

pavim^ntata DB., van Java.

w

rpiadrimaculata DB., van Java.

ïn het

{jelieel

zijn

thans ulzoo

reeds

21>

arcliipelajjische

soorten van het gesiacht Calamaria bekend.

moet het voorkomen, dat van zoovele
bekend gemaakte archipelagisclie soorten
Galamaria Linnei in mijne verzameling voorkomt,
de overige soorten dier verzameling alle nog onbe-

Zeer opmerkelijk
vroeger
slechts
terwijl

reeds

schrevene

zijn.

Men

schijnt er uit te

mogen opmaken

een'

aan soorten van dit geslacht, dan
door de gedane nasporingen reeds aangetoond is.
Behalve Galamaiia monochrous bevat de verzameling
van den heer Ludeking nog een paar onbeschrevene soor-

veel grooteren rijkdom

ten

w. Typhlina Ludekingi

t.

Typhlina
vieri

Ludekinrji

Blkr

en Elaphis sumatranus.

Typhlina Gu-

heeft, even als

Wiegm. de ondei-kaaksschcedc

uit

eene

enkele plaat

bestaande en niet uit drie, zooals Typhlina leucurus Blkr.

Daarentegen heeft zij 22 of 24 overlangsche schubreijen,
even als Typhlina leucurus terwijl Typhlina Guvieri slechts
,

14 overlangsche schubreijen heeft.

De kleur

is

lichtbruin,

met

een donkerder vlekje op elk schubje. De staart heeft er ongeveer Yio ^'"i" d^ lengte des geheelen ligchaams en is
slechts

witachtig

geel

aan

de

spits.

Bij

Typhlina

leu-

curus maakt de staart slechts Y^j tot Y^y van de geheele
ligchaamslengte uit en is voor een groot gedeelte geelwit.
Elaphis sumalranus Blkr

ten

kenbaar aan enkele vooroogs-

is

plaat, enkele achteroogsplaat

,

onverdeeld aarsschild, zwar-

band midden over de lengte van den rug, en eene

langsche

rei

over-

rondachtige zwarte vlekken aan elke zijde van
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den rugband. De voorhoofdsplaat is er breeder dan lang.
De schubben van rug en zijden zijn sterk gekield.
Batavia February 1860.

J

AANTEEKEMNGEN
BETREFFENDE

GETAÏÏ PEKTJA-BOOMEN (SAPOTEËN)
EN

GETAH-PERTJA
NAAR AANLEIDING
VAN ONTDEKKINGEN

ZUID-OOSTELIJK BORNEO,

JAMES MOTLEY.
MEDEGEDEELD DOOB
Dr.

W.

H.

DE VRIESE.

Wijlen James Motley was ingenieur bij de steenkolenmijnen op Borneo van wege de Maatschappij voor de ontginning dier mijnen, en hij vond in de maand Mei jl. daar
zijnen dood, bij don vreesselijken moord van Bandjermasin,
,

aan een dertigtal Europeanen, waaronder ook onze
vriend met zijne gade en twee kinderen, het leven kostte.
Daarbij schijnen ook al de wetenschappelijke schatten van

die

Motley, die een goed botanist was, een prooi van baldadige brandstichting te zijn geworden en is, bij het verlies

van

zijn nuttig

werkzaam

en voor de kruidkundige

leven,

ook

al

wetenschap zoo
de vrucht van inspanning verloren
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Het

gegaan.
is

is

mij althans niet gebleken, dat Jaarvan

iels

gered geworden.

Onder de onderwerpen, aan welke Motley zijne belanghad gewijd, waren de getah-pertja boomen (Sapo-

stelling

van zuidelijk Borneo en de

teën)

welke

stof,

voor den

zij

handel en de industrie oplevert. Hij had daarover reeds
een paar jaren voor zijn overlijden eenige mededeelingen

gedaan aan den engelschen kruidkundige Sir Will. Jacks.
Hooker, wiens praktische rigting, bij het beoefenen der
botanische wetenschap, aan dien tak van de natuurlijke
geschiedenis eene meer dan gewone populariteit in Engeland verschaft heeft.

Motley heeft ook aan de Natuurkundige
]]atavia,

over dat onderwerp

eene

Vereeniging

mededeeling

te

gedaan,

welke daarover een nieuw licht verspreidt. Bij een schrijven van 5 Maart 18159, zond hij haar, door tusschenkomst
van den resident der Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo,
onder anderen, eenige

voorwerpen,

sommige van welke

bevonden, en eenige aanteekeningen dienaangaande, met en benevens voorwerpen
en opmerkingen over het zoogenaamd ratoes-vergift van de
zich in zeer onvolkomen' toestand

Dajahs van Borneo.

bij

Het behaagde het Bestuur der Natuurkundige Vereeniging,
schrijven van 20 April jl. no. 80, die stukken in mijne

handen

te stellen

om

haar daarover

te berigten.

Ik

heb de

eer aan haar vertrouwen door het onderstaande, naar mijn

vermogen, en nu zoo veel het

eerst

vermeld onderwerp be-

treft, te voldoen.

Het
gaan

is

welligt niet gelieel overbodig,

tot de

om, voor

wij over-

vermelding der mededeeling van Motley, in

korte trekken het standpunt van deze zaak, van het oogenblik

af,

waarop

tot zicli te

De

meer de algemeene aandacht begon

getah-pertja (of „gutta percha'\ gelijk de l^^ngelschen

haar noemen)
ik

zij

trekken, aan te geven.

meen

is

in 1845.

ontdekt in de nabijheid van iSingapoera,

De heer Thomas üxley,

eerste genees-

301

van

heer

het

van the Prince of Wales Island,
licht, waarin hij die geheele

hospitaal

gaf eene verhandeUng in het

zaak historisch heeft behandeld,

i)

Montgomerie eene nota over die stof
aan de Geneeskundige Maatscliappij in Bengalen, en in dat
zelfde jaar werd zij in Europa bekend.
Het was Dr. Aldie haar invoerde en toezond aan the Society of
meida
Ai'ts te Londen,
welke, in den aanvang, aan dat produkt
slechts weinig opmerkzaamheid schonk, doch later het belang daarvan begon in te zien, en van dien tijd af aan
was de belangstelling steeds klimmende, gelijk dit in bijzonderheden zou kunnen worden aangetoond, maar hetgeen zeker nergens meer en beter door kan uitkomen, dan
door de bekende omstandigheid, dat de groote exploitatie
op Singapoera, ook den laatsten getah-pertja of zoogenaamden „toeban" boom, heeft doen verdwijnen.
In 1845 zond Dr.

,

boom behoort

Die
teën

en

hij

bereikt

de natuurlijke familie der Sapoeene middellijn van 2
5 voeten,

tot

—

bij

— 70

voorkomen gelijkt hij op
den doeren, maar de bladen zijn van ondermeer roodachtig-bruin gekleurd. Sir Wiil. Hooker bragt hem tot het
geslacht Isonandra R. Wight ie. t. 5o9 en 560 (Sideroxyli
eene hoogte van 60

sp.

!

In zijn

Decandolle telde

Wall. vid. Decand. Prodr. VIII 187).

van Isonandra en de latere onderzoekingen in
hebben er meerdere andere doen
^'ederlandsch Indië

vier soorten

kennen en de noodzakelijkheid doen ontstaan eener splitsing van het geslacht Isonandra, welke reeds na de bekendwording der afbeeldingen van Wight was gebleken.
Het is hier de vraag niet, en het zou mij bovendien, bij
gemis aan eou' volledigen iiterarischen apparatus, onmogelijk zijn, uit te maken, of Isonandra gutta Hook. niet de
type van een nieuw geslacht behoort te

men meer
mogen

'i

bezitten.

New

zijn.

volledige exemplaren behoeven,

Edinb. Phil. Journ. Jan.

li

dan

Hiertoe zou
ik ooit

heb
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De bloemen

in de

staan

wel drie aan drie

bij

bekleedsel van de bloem
staan

op twee

veeldeelig

en

is

rijen.

bestaat

(oksels)

der bladen en

woruLü ^colcund dour
De bloemkelk op het buitenste

flaauw gebogen steekjes.
jes

hoeken

elkander.

uit

Zij

bruin en dik, terwijl zijne blaad-

De kroon

is

eenbladig,

tandvormige slipen.

Er

maar
is

één

van meeldraden, gehecht aan de basis van de kroon,
wier normaal getal 12 schijnt te zijn en zij zijn allen vruchtbaar; zij zijn geplaatst op kleine, boogvormige steunscls,
die men helmdraadjes noemt en die zich door twee poriën
rei

zijdelings openen.

De bladen zijn hard als leder, staan afwisselende, hebben eene min of meer lancetvormige gedaante en zijn
van boven rondachtig. Aan de opper- of bovenvlakte zijn
zij bleekgroen, aan de onderzijde bedekt met een kort witachtig bruin haar; het blad loopt in het midden en aan
den top uit in eene punt, die min of meer snavelvormig is.
Het vrachtje heeft zes takjes, elk met één zaadje, die
van boven in eenen langen stijl zamen komen.
In

1857

lazen

wij

in

een

Engelsch wetenschappelijk

and Kew Garden Misccllan.)
dat Singapoera geen getah-pertja meer opleverde, omdat men
den laatsten boom aldaar had geveld.
In January 1858 mij te Singapoera bevindende, heb ik
Tijdschrift

(Journ. of Botany

onderwerp eenige inlichtingen te bekomen. Men toonde mij uitloopers van overgeblevene stompen, maar die geenerlei vooruitzigt gaven, dat dit land in
de eerste tien jaren weder getah-pertja uit die stronken
zou leveren aan den handel, om niet te spreken van de
verwoesting, aan welke die kuituur alsdan weder staat
getracht, omtrent dit

te

worden overgegeven.

overal aan de orde, in de bosschen van
den kina-boom; in de Battah-landen den
kamferboom, op Java en in Critsch-Indië den djati-boom.
De schoonc intertropische bosschen worden bijna overal
ontvolkt, terwijl het deboisercn geen einde iieeft en de

Vernieling

Peru geldt

zij

is
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vruchtbaar makende regens, jaar aan jaar, verminderen en
dit niet nalaat

op landbouw en industrie eenen nadeeligen

invloed uit te oefenen,

De Sapoteën
Archipel

i)

door den gelieelen Nederlandsch-Indisclien

zijn

De zaak der

verbreid.

getah-pertja

is

van kos-

mopolitisch belang.

Het

is

om

die reden, dat ik mij

heb voorgesteld, ook die

zaak, in het belang van onzen handel

na te gaan. Daartoe
hebben gestrekt mijne voorstellen aan de regering en hare
besluiten dienaangaande, daartoe zal

maken mijne

dienstbaar te

ik eveneens

eerstdaags te

trachten

ondernemen

rei-

zen naar Borneo en Sumatra en andere gedeelten van dezen
Archipel.

De mededeelingen van den heer Motley moeten nu van
gewigt worden gerekend, daar

hij

de zaak in een gedeelte

van het uitgestrekte Borneo heeft kunnen nagaan, een land
waarvan men tot dusverre betrekkelijk weinig dienaangaande had vernomen. Dit weinige intusschen was van
gewigt want Dr. Croockewit heeft de echte Isonandra gutta
Hook. als op Borneo voorhanden doen kennen, en het zij
in het voorbijgaan gezegd, wij hebben reden om aan te
nemen, dat dit gewas voorkomt op al de eilanden, behalve
Java, waar het nog niet is gevonden.
Ik ga nu over tot de mededeelingen van den heer Motley
en de behandeling van de voorwerpen, door hem aan de Natuurkundige Vereeniging toegezonden.
;

»

E enige

opmerkingen aangaande planten van Borneo, wel»

»

^)

De

De zware
als die

inziens

gutla perclui" opleveren.

»

gutta percha (zoo schrijven de Engelschen)van den
regens in

toe in tegenspraak

even

ke

te zijn

van 1848

(?)

gezocht worden

onderwerpelij k vraagstuk

de oost-moesson van 1858 schenen aan sommigen
met deze bewering. Evenwel was die moesson
exceptioneel en moet de oorzaak daarvan, mijns
omstandigheden van buiten Java aangebragt. Het
,

,

in
is

theoretisch en praktisch uitgemaakt.
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«handel, zoo
»

bragt,

is

als die

tegenwoordig in Europa wordt aange-

een, in menig opzigt, zeer verscliillend produkt

»

van dat, hetwelk het eerst van het eiland Singapoera en het

»

omliggende vaste land

»

percha of gutta taban was met uitzondering van die zeldza-

»

me gevallen,

ingevoerd; de oorspronkelijke gutta

is

,

»

waarin eene vervalsching met sago plaats vond,
geheel en al het produkt van de Isonandra gutta Ilook.
welke thans op hare eerst vermelde groeiplaatsen, tot
welke men een tijd lang den boom meende beperkt te

»

zijn

»
»

,

uitgeroeid.

"Hoewel nu deze plantsoort, van welke, zondereenigen
"twijfel, de schoonste gomsoort afstamt, welke bekend is
bevonden is een \co] meer uit» als
gutta merah no. 1
» gebreid
gebied te hebben
dan men in den beginne ge» loofde
dat het geval was
zoo heeft evenwel de groote
,

,

,

V

ontwikkeling van den handel en de,

w

nemende aanvrage van

dit artikel, er

bij

gevolg, snel toe-

de inlandsche ver-

»

om de ware gutta taban
vermengen met en in hare plaats te stellen andere
gomachtige stoffen van een groot aantal melksap geven-

»

de boomen.''

»

«De zoodanige onder deze stoffen nu, welke eigenschappen bezitten, die het meest naderen tot die van de echte
gutta-percha zijn, gelijk te vermoeden was, bevonden te

»
»

»
»

zamelaars spoedig toegebragt,

te

,

behooren tot dê groep der Sapoteën.
Hoewel nu van velen daaronder de oorsprong onbekend is, zoo is het, naar mijne meening, in deze plantengroep, dat men kan aannemen, dat zich de gomsoor't

»

»
»

ten bevinden, welke geschikt zijn

»

of minder goed

kunnen,

gevolg te worden

in de

om met meer
plaats

gesteld

van de oorspronkelijke stof; welke stoffen echter, tot dus
«verre, niet zijn bevonden, zoowel door hare taaiheid als
"door hare vezelige struktuur, der natuur en bijzondere
» eigenschappen
van het ware melkachtige sap, dat hier
»

»

bedoeld wordt, genoegzaam

«

deel zijn

zij

in het

algemeen

deelachtig te
te

Integen-

zijn.

poederachiig,

te

wasach-
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van zamenstelling.

tig

del

werden

zij

In den aanvang van dezen han-

hoeveelheid naar

in groote

de markt

te

Singapoera gebragt en in zeer verschillende kwaliteiten

waarvoor dan ook zeer verschillende prijzen gemaakt werDe verscheidenheid der stoffen was zoo groot, dat

den.

was

er veel ondervinding noodig

wijze eene kargo van deze

gom

,

om

op eene geschikte
en te takseren,

te sorteren

zij van de inlandsche handelaars werd ontvangen.
"Daar nu de onregelmatigheid van de kwaliteit van zoo-

zoo als

danig een artikel, dat geheel en

al

door de inboorlingen

werd aangebragt (en van wier aanvoeren de Europesche
kooplieden geheel en al afhankelijk waren), het onmogelijk maakte om de naar Europa af te zenden kargoos te
doen overeenstemmen met de monsters, zoo ontstond te
Singapoera de gewoonte om gutta-percha te fabriceren van
een en zekeren standaard, door het vermengen of amalgamcren van verschillende kwaliteiten, welke men in
groote valen verhittede; bij welke operatie men echter
met veel voorzigtigheid moest te werk gaan, omdat het
aldus verkregen produkt, hoewel voldoende in zijne uiterlijke eigenschappen, niet altijd bleek te beantwoorden aan
de zoo menigvuldige bedoelingen, voor welke

dit artikel

ruime mate wordt aangewend en meer in het
bijzonder voor het meest gewigtige doel, te weten het
isoleren van telegraphische draden en waardoor het tegenvallen van sommige belangrijke spekulatiën, eene reduktie
van de prijzen tot natuurlijk gevolg had de laagste soorten van deze gom werden spoedig onverkoopbaar, terwijl
in

zoo

:

;

onderscheidene variëteiten thans zelden of niet meer wor-

den aangetroffen.
»

Dien

ten

gevolge

gewoon waren
bestaan

te

om

vinden,

werden de inboorlingen,
in de

gutta-percha

verpligt,

die reeds

een middel van

meer en meer om

te

zien

naar voorraad voor hunnen handel.
»
»

Dit

nu

leidde

niet alleen tot het

ontdekken van den

echten gutta-perchaboom (Isonandra gutta) op vele plaat-
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waar men

«sen,

aanwezigheid nooit

zijne

»

vermoed, maar ook

»

dezelfde orde, door welke sappen

»

meer of minder geleken op

»

de

»

deze planten nu

tot die

voren had

te

van menige andere plant van

worden opgeleverd,

gebezigde plaatsvervangende produkten.

vroeger

Van

de ware Sapotaceae behoorende en

tot

,

die

dan

die der Isonandra gutta,

»

op geheel Borneo bekend onder den naam van » Ngiatoe,"
schijnen er in het distrikt Bandjermasin negen soorten

»

te

»

deze

»

eenen meer of minder volkomen' toestand.

»

Van

bestaan.

8 planten

van

dit

negental Avorden

aanteekeningen de voorwerpen gevoegd en deze

»

N(jia1oe Mcrali

bij
iii

"

Ngia/oe To-ocn\ van Borneo.

en

»

Isonandra gutta Hook. of de originele gutta» Het
is
percha plant. Ik heb van deze geene Borneosche specimina gezien, uitgenomen een enkel blad van Sampit, van

»

Hooker

William

»

hetwelk

»

plantsoort

»

jah-rivier

«

haar domein

«

men

w

Gelebes, Palawan, Balabao,

»

leische

»

als

»

Straits

"

van Borneo."
Tot hiertoe de heer Motley.

Sir

vindt

de

is.

en

^)

Zij

Avordt
is

is

op

verklaart, dat

waarschijnlijk de geheele

zijne

Archipel,

want

op geheel Sumatra, Borneo,

die plant zeker

schiereiland,

het

algemeen aan de DaSarawak en Broenai gevonden;
echter

Mangindanao en op het Mazoo ver ten noorden

waarschijnlijk

gutta-tuban van de
van Singapoera, de Ngiatoe merah en Ngiatoe io-oen

(Boven

Mergui-Archipel.

is

reeds

gezegd,

Het

dat

is

wij

de

met zekerheid weten,

dat de Isonandra gutta werkelijk op Borneo voorkomt. Door

den heer Teysmann is het ons thans zeker bekend, dat
Sumatra, Biouw, Banka, Celebes dit .gewas bezitten).

^)

Het voorwerp van Sampit,

heb ik Aug. 1857 gezien,
Isonandra gutta Hook.

tijdens

dat

in het bezit

mijn verblijf

(De Vriese.)

in

is

van

Sir

Engeland.

Will.

Het

is

Hooker,
de ware
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»

Nfjialoe BiutaHff' ^(Banfoe-iran)

Isoiiandra

1.

obovato-oblongis,

tis,

inaequali attenuatis

,

Ramulis

Miq.

dasi/p/njlla

peduiiculis calycibusqiie

coriaceis

,

tibusque; floribus

fasciculatis,

elongatis

petiola-

foliis

basi

baud pellucido punctatis

margineni arcu inter

ribusque; pedunculis

;

obtuse-acuminatis,

vel

acutis

nervo primario in dorso prominente
curvis, ante

foliisque {^jlabris,

aurato-tomentosis

lateraUbus 7

,

conjunctis

se

lateralibus,

8-riis,

cum

—8

,

in-

alternanaxilla-

calyce auratis; sepa-

quinis, ovato-obtnsis, petaHs lanceolatis externe lanatis

lis

fdamontis incurvis, antberis oblongis, connectivo elongato,
incurvo praeditis; stylo post florem caducuni elongato, persistente.

Isonandra

dasj/phylla Miq.

Mot f.

iii

Mss.

{f.

1241)

Banju-iran-Bintang.

Het

een kleine ])Oom met een' rondten top en zeer

is

welriekende bloemen,
eene

ligte

Men

öe

takjes

hebben

bij

(dke geleding

knievorraige buiging.

zou, volgens het

zeggen '^van de inboorlingen, de

hars aanwenden tot vcrvalscbing van de getab-pertja* no.
"

(dat is, de beste soort),

daar die

stof'

echter

liet is

1

zeer [twijfelachtig,

in slechts geringe hoeveelheid door

den boom

wordt opgeleverd.

De bloemstelen en kelken

bedekt met goudgele of
De bladen zijn somwijlen

zijn

lichtbruine en zachte haartjes.

doch meestal zijn zij omgekeerd-eirond en voorvan eene korte, smalle en stompe punt, terwijl zij van
onder in eene scherphoekige en ongelijkzijdige basis uitelliptisch,

zien

loopen,.

Zij

zijn

niet

vliezig,

maar

veeleer lederhard en

hebben gemiddeld eene lengte van 0,18 op eene
breedte van 0,07.
Er zijn aan elke zijde 7 18 ribben
(nimmer zijn er 15 20). De bladstelen zijn rond, zacht
stijf.

Zij

—

—
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behaard

aan

en

aanhechting van

de

bladkroon

de

ge-

—

De lengte der bladstelen is 0,01 0,02. De bloemstelen met een goudkleurig haarbekleedsel voorzien, hebben eene lengte van 0,015. De bloemen staan niet eenzaam, noch ook twee aan twee geplaatst, maar zijdelings

knikt.

en

in de bladoksels

le

meestal

een groot

in

De kelkslippen hebben eene

vereenigd.

haarbekleeding

;

zijn,

zij

even

aantal (8

gelijke

de kroondeelen,

als

—

9)

goudgevijf in

en hebben eene lengte van 0,05, terwijl de stijl, die
na den bloei overblijft, eene lengte heeft van 0,01 0,02.
De vrucht was niet voorhanden.

getal

—

Er is in deze plant eene zoo merkwaardige overeenkomst
met de beschrijving van de op Sumatra, in Boven- Angkola,
door Dr. Junghuhn ontdekte 1. dasyphylla, dat ik, niettegenstaande eenige punten van verschil, meen, de Borneoschc
plant niet

soort,

als

van

vergelijking

voorwerpen mij

met meer zekerheid

in deze

»

II.

mogen

te

tot

,

zal in staat stellen,

acuminatis,
ante

immersis,

stantiam

foliorum

nervo

coriaceis,

tenuioribus

marginem arcu

numerosis

axilla

foliis lon-

utraque superficie glabris,

prominente, lateralibus

crasso,

om

Kotian' {Banjoe-iran).

ellipticis,

brevi-obtuseque

af-

dat eene

te beslissen.

Isonandra MoÜcijana De Vriese. Glaberrima;

ge-petiolatis

in

van die van Sumatra

en ik vereenig beide in één soort,

scheiden

in folii

sub-

unitis; floribus

pedunculatis

longissime

,

apice

primario

sepalis qiiatuor, alternis majoribus minoribusque, coriaceis,

adpresse-puberiüis;

sum
I.

in

apic(.'

n. sp.

genarum
Dit

is

petalis glabris,

stylo

post florem lap-

capsulae persistente instructis.

Motl. in

mms.

(II.

857).

»

kotinn",

Nom.

indi-

Banju-iran.

een liooge en regtstandige boom, die in moeras-

sige streken groeit, die veel sap

oplevert,

maar van eene
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meer wasachtig en broos dan

slechte hoedanigheid, zijnde

het gedroogde melksap van eenige andere plantsoorten van

deze

De zaden van dezen boom leveren eene
olie op, die den smaak en den

afdeeling.

amberkleurige en slijmige

van de

geur heeft

van

olie

bittere

amandelen.

Die

olie

gebezigd in suiker-gebak en staat in Bandjermasin

Vi'ordt

hoog aangeschreven.
Deze plantsoort onderscheidt zich van al do mij bekende soorten van Tsonandra. Zij heeft volkomen elliptizeer

zich

en in hunne oksels bevinden

lang gesteelde bladen

sche,

de vliezige

bloemen, wier lange

stijlen aan
en min of meer hoornachtige vrucht, na den

langstelige

talrijke,

bloei, terugblijven.

=
=

0,07.

den steel
==
» bloemsteel=

0,02.

Lengte van
Breentc
Ijengte

»

Lengte

»

»

het

»

blad

"

Ngiatoe-Poetik''''

»

0,05.

(Banjoe-iran)

Isonandra marophflla De Vriese.

[[[.

0,12.

Foliis

longe-petiola-

magnis, obovato-oblongis, tenuiter et anguste acuminatis, basi attenuatis, acutis, subdecurrentibus, coriaceis,

tis,

in facie superiore glabris, nitentibus,

obscure virentibus, in

dorso ferrugineis; nervo medio valde crasso, in dorso pro-

minulo, supra impresso, costis angulo acuto versus marginem directis alternis et oppositis, il 12 riis, perexigue

—

,

floribus

ferrupineo-tomentosis;
6

—

7

riis,

meris,

axillaribusque,

lateralibus

pedunculatis, pedunculis hispidis, calycibus 5

coriaceis,

hirtis;

petalis ovatis;

connectivo instructis; stylo exserto, tenui
Is n. Sd. Molley in

mms.

{III.

staminibus
,

brevi

incurvo.

1282)

Banjoeiran.
')

Ngiatoe poetih" est

Dit

is

nomen indigenarum.

waarschijnlijk,

volgens

autoriteit

van den heer

510
MotJey, de

saiiah"

tubaii

»

van de collectors van Singa-

poeia, van welke afkomt de hars (of gom)

wit en somwijlen zeer poederachtig

is.

no.

Van

welke

2,

Sara wak

zijn

voorwerpen met vrucht gezonden, door William Lobb; maar
zij bleven, tot dusverre, onbestemd.
Deze schoone plant is zeer karakteristisch door hare groote
en aan de rugzijde roestkleurige bladeji; de lengte des blads
met den steel is 0,25 en zonder dezen 0,22 0,23. De

—

bloemstelen hebben naauwelijks de lengte van Y2 ned. duim.
M

Ngialoe-wawjiey

De

IV. Isonandra ? Benjamina

Vriese. Foliis petiolatis

,

ovatis

longe acuminatis, supra lucidis, in dorso pallide virentibus,
glabris; nervo

medio prominente,

lateralibus immersis, in-

conspicuis.

IV (1364) Motl. in mss.
» Ngiatoe wangie
nom. indigenarum.
Motley zegt van deze plant » ik heb er geen bloemen
Hare dikke, lederharde bladen
of vruchten van gezien.
zijn, als met een vernis, overtrokken." Deze schijnen aan
die plant eene plaats toe te kennen nevens no. II (I.
'

Motleyana)

men
Zij
lijkt

welke, in vele opzigten, overeenkomst heeft

,

eene Bassia.
geeft eene

op de echte

uitmuntende roode getali, welke zeer ge» Ngiatoe merah." Maar,
men zegt, dat

deze plant zeer zelden voorkomt en beperkt

is

tot heuvel-

achtige gronden.

Het gedroogde voorwerp doet allezins denken aan den waringin (Ficus Benjamina L).

Lengte van het blad
.^

ned.

duim

»

V. Hassia

.'

—

=

De

0,05, breedte 0,03.

steel

is

lang.

sp.

Ik

Ngiatoe-dockauff.''

durf

in

de verte van dit onvolkomen

voor\ver[) zelfs niet bij gissing, iels zeggen. Het

van Motley's verzameling.

is

V

(1565)
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Deze plant is iiUusschen zeer merkwaardig, zij geeft eene
goede hoeveelheid getah van de tweede soort en van eene
zeer witte kleur. De groote massa van getah, welke van
Bandjermasin Avordt uitgevoerd, zegt men, dat door deze

worden opgeleverd.

soort zou

De

»

Ngiatoe-djoekong" moet dus wel van groot gewigt

gerekend worden.

»Ngiaioe-renkaiig'''

V[.

Isonandra xanlJiochyma

Dó

petiolatis,

Foliis

Vricsc.

spathulatis, oblongo-obovatis, apice rotundatis, basi acutis,
coriaceis, utrinque glabris; nervo primario crasso

bus immersis, fere

horizontalibus,

ante

laterali-

,

marginein ten ui

arcu conjunctis; f'ructu elongato, duro, coriaceo, pedunculo
crasso instructo.

Isonandra

n. sp. ?

VI (1566)

»

Ngiatoe-renkan" indige-

narum.

\Vat haren
tot

de

vorm aangaat, nadert deze

gutta Hook.

I.

De gom

is

,

vooral wat het

geelachtig van kleur

en

plantsoort

zeer

blad betreft.
zij

behoort

tot

de

tweede soort.
In moerassige bosschen moet deze

boom veel voorkomen.
De lederharde en omgekeerd eironde bladen zijn 0,15
De steel is
lang en 0,06 breed.
De vrucht is
0,01.
langwerpig en met eenen stompen top voorzien.

=

»

Vü.

l.

oblongis,

Ng ia toe- Tinang

(Jnci'cifolia DtiVriesc.

brevi-acuminatis,

Foliis pedunculatis

basi

nitidisque, iu dorso pallidis, nervo

acutis,

medio

costis plerisquc oppositis vel alternis,

sum

directis et ante

,

supernc

obovatoglabris,

crasso, ferrugineo,

sub angulo acuto sur-

nuirginem arcu conjunctis. Flores desunt.
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VII (1367) Motl. in Scheel.

Ngiatoe-tinang" indigenaruin.

»

Het blad heeft eenige gelijkenis met dat van sommige
onzer javaansche eiken.

Lengte van het blad == 0,17.
»
"
den steel = 0,06.

=

Breedte van het blad
VIII.

Isonnndra

microphylla

utrinque acutis,

petiolatis,

costis tenuibus, fere

De

0,06.

Vriese.

parvis,

Foliis

acuminatis, coriaceis, glabris,

angulo recto versus marginen decur-

Floribus subfasciculatis, longe pedunculatis, 6

rentibus.

lOriis, sepalis

4

coriaceis, hirtis,

alternis majoribiis,

—
mi-

noribusque; corolla caduca, stylo persistente instructis.

Motley
het

voegde hier geenerlei aanduiding, ten

nommer van

verzameling

zijne

zij

alleen

weten VIII (203).
van de historie van

te

bij,

In zijne Sched. zegt hij:» Ik weet niets

Deze voorwerpen zonder bloem zijn mij in
weenen zeer slechten toestand gezonden, zijnde afkomstig
"deze plant.

»van eenen boom, dien

men

pas geveld had."

houd deze plant

voor mij

Ik

als

behoorende

tot

het

Isonandra, en breng haar dus voorloopig tot dit

geslacht

in den ui tgestrekten zin, waarin ik dit liier
nog heb opgevat. Dit geheele geslacht vereischt evenwei
eene revisie en moet minstens in twee geslachten verval-

geslacht,

len.

De bladen
0,06

lang

zijn in

en

deze laatste soort zeer klein.

0,03

breed.

De bloemstelen

zijn

Zij zijn

lang; er

zijn blijvende stijlen.

»

»Een goed gedeelte van de „minjak tangkawang," of zoogenaamd vegetable tallow", welke wordt ondersteld het

»

produkt

»

peao

»

Borneo, opgeleverd door de vruchten van no.

»

te zijn

(aldus

van een of meerdere soorten van Dipterocar-

vervolgt

VI on Vir, met en

Motley)

wordt, althans in ZuidIII,

IV, V,

benevens die van den echten gutta-
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«

perchaboom

»

vet v^^ordt

gutta Hook.).

(Isonandra

Deze soort van

»

koking verkregen en door de inlanders
verre verkozen boven de ware minjak tangkavs^ang.
"Het hout van no. 1 alleen is hard en roodachtig; dat

»

van no.

»

maar

»

lucht.

"

gebruikt voor het inwendige der gebouwen van de mijn-

"

etablissementen

door

2

het

rood van kleur, goed voor huisw^erk;

ligt,

is

zacht en bederft zeer schielijk in de opene

is

Wij hebben eene groote hoeveelheid van deze houtsoort

"

Kalangan.

te

"Het hout van
»

wit, zacht

»

percha

Op

»

de

andere

en zonder waarde

het
te

al

tijdstip

,

soorten

M'ordt

gezegd,

te zijn."

waarop de spekulatiën

Singapoera op de hoogte begonnen

te

in

gutta-

komen en de

den dag, stegen, werd het inzamelen van die
ware manie bij de Maleijers, inboorlingen van
de Slraits, en het gebrek aan voorraad in de meer onmiddellijke nabijheid bragt er eenige van de meest erva-

«prijzen,

bij

stof eene

»
')

))

om,

»

ren verzamelaars toe,

»

zeer verre reizen te ondernemen.

»

personen ontmoet,

»

en hoewel

«

den

»

oorsprong van vele der surrogaten

"

vooral werden opgeleverd door verschillende planten uit

»

de afdeeiing der Apocynaceae.

»

tot

de opsporing dezer

stoffe,

"

Ik heb, tijdens mijn verblyf te Laboean, onderscheidene

,

had

zij

die met deze opsporing bezig waren,
nu de ware plant op dat eiland niet von-

ik

toch de

gelegenheid

,

om

hen den
kennen die

door

te leeren

,

» Zoo was, onder anderen, de "gutta jelotong" het produkt
«van onderscheidene soorten van Alstonia, te weten; de
» Poelie en Gaboes" van
de Maleijers.
De gutta „talang"
» is afkomstig van eenen
zeer grooten boom „tampar ba» dak" genaamd
en waarschijnlijk behoorende tot het ge"

slacht Orchipeda.

w

zijn

"

„Petaiboe", en die te Bandjermassin onder de kollektieve

»

De

lianen,

onder

Avelke

den

in

het noorden van Borneo bekend

naam van

:

„Menungan",

„Serapit" en
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benaming van „Guttahan" worden aangeduid, zijn waarschijnlijk soorten van het geslacht ürceola, welke eetbare

»
')

»

vruchten

»

veren,

opleveren en die wel geene gutta-percha oplesoort van kaoetschoek

maar eene uitmuntende

geven.
«

Wanneer nu

deze laatste wordt gemengd met

»

gutta

wanneer
» de prijs van gutta-percha verre steeg boven dien van gomdan verkreeg men een produkt, hetwelk in uiter» elastiek)
» lijk aanzien veel overeenkomst had met gutta-percha no. III
))maar hetwelk geheel en al zonder waarde was, dewijl
»het, na de verhitting in kokend water, viskeus bleef, het» welk ook het geval was met dat van onderscheidene soor«selotong"

(hetgeen

somwijlen het geval was,

,

,

»

ten van het geslacht Ficus."

» Sommigen van de grootere Artocarpëen leverden groote
hoeveelheden op van deze oneehte gom welke stoffen
wasachtig in hare struktuur waren. Zij waren
» broos en

»

,

den inboorlingen bekend als »gutta-adak'' en «gutta mentawar" en hoewel nu deze niet geschikt zijn voor het doel,
gutta-percha wordt gebezigd kan men die
» waarvoor
aanwenden
eene zeer doelmatige wijze
op
» stoffen
» tot
het maken van modellen en andere soorten van
ondie, wanneer zij hunnen vorm hebben
» voorwerpen
hard zijn en daarbij wit als ivoor. De bewerking
» gemeen
))

»

,

,

,

»
»
»

kan geschieden in water, hetgeen niet bijzonder heet is,
daar de stof met de hand wordt bewerkt, en harde gutta
percha de hitte van kokend water vereischt."
»

Van

deze stof

is

een groot

pikols

aantal

verzonden

»

naar Europa, onder den naam van » vegetable wax ," maar
de kargo heeft te Londen geen' kooper gevonden.
deze gomsoorten worden niet alleen onderling en
» Al

»

met gutta-percha vermengd, maar

«

okleurd,

zoodanig, dat

zij

de

fijnste

zij

worden ook

soorten

ge-

nabootsen.

"Het sap van Garcinia, mangis hoetan, kaudis, welke ge»zegd wordt gele verw te geven; dat van vele Myristiceën
«kajoe indarak en niet zelden roode aarde, op het speek-
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»
'»

sel

'j

»

dat door het

men

kaauwen van

Van twee van de

de specimina hier

rood gekleurd, ko-

soorten van gutta-percha, van welke
zijn

bijgevoegd, heb

"planten verschaft, welke ik
"

sirih is

hier in aanmerking."

bij

ik

mij

levende

de eerste gelegenheid zal

zenden aan den botanischen tuin
Soerabaja den 14" December 1859.

te

Buitenzorg."

IETS
OVER DE HOOGTE-VERBREIDING EN HET VOORKOMEN VAN

LAND- EN ZOETWATER MOLLUSKEN

JAVA EN DE SOEND A-EILANDEN,

H.

Ten

opzigte

2 0LLIIVGER.

1)

van de Mollusken kunnen de navolgende

zonen worden waargenomen.
1.

De

eigenlijke strandstreek, namelijk die,

waarin de Mol-

lusken afwisselend in de lucht en in het water leven. Hier-

kan men weder onderscheiden.

in

De

a.

in

Zee-Mollusken, welke tijdens den vloed

eigenlijke

zout water en

bij

ebbe, of wanneer

zij

op voedsel

uit-

gaan in de lucht aangetroffen worden.
Daartoe behooren Auricula sulculosa Mss., granifera Mss.,
fasciata Dsh., die in den modder leven en Auricula lutea,
die aan kalkrotsen gevonden wordt.
Verder worden opgegeven van Singapoera A. Midae, Inmyosotis minima A. Indoe komt vermoedelijk ook
van Celebes A. subuia; van Borneo
Soemanap voor;

doe

1)

,

,

—

Vertaald uit het „Vierteljahrschrift der Naturforschenden

Zürich. Jahrg. II Hft. 3.

in

A.

Gesellschaft in
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dactylus en Cassidula Gruneri
A.

Morchi

Mke en

A. faba

voorgekomen.
Scarabus pyramidatus

en eindelijk van Java

die mij

aan

var.

echter niet zijn

op Noesadan die van

kalkrotsen

andere soort

eene

Vermoedelijk

Baron.

Pfr.

Mke.

Bali.

Scarabus tritonus Troscli. wordt op Borneo en Sc. imbrium Mntf. op Gelebes en Borneo onder doode bladeren
aangetroffen.

Nematura ventricosa Gh. en

G. leeft in de meertjes der

kalkformatie.
b.

De

amphibiën, welke

eigenlijke

beurtelings in zout

en in zoetwater en bij den laagsten stand der ebbe in de
Daartoe behoort Navicella maculifera Mss.
lucht leven.

Ook behooren

vermoedelijk

daartoe

nog onderscheidene

Xeritinen en zekerlijk vele Gerithiën.
2.

De

Daarmede meen

vlakte.

ik niet alleen de lage

maar

ook de hoogere land vakten, zooals b. v. de streek van MaZij kan
lang, die 1000 tot 1200 voet boven de zee ligt.
alluviaal of kalkgrond of ook wel vulkanische zandgrond zijn.
Altijd is zij het rijkste aan soorten. Daartoe behooren.

Nanina javanica
Rumphii v. d. B.
Helix bonus

Pliil.

rotatoria

des Mss.,

bataviana

Fér.,

v. d. B.,

centralis Mss.

aan kalkrotsen, similaris
v.

B.,

d.

Zollinger Pfr.

(?),

Fer., helicinoi-

(Planorbis var.

Mss.) leven op kalkgrond.

Op Bima vond

ik N.

bimaensis Mss., N. balata Mss., ra-

reguttata Mss., colorata Mss.
Pfeiffer

vermeldt H. nobilis en borneënsis van Borneo. H.
komt van Sara wak. H. plastystyla Pfr. zoude

regalis Bens.

Molukken afkomstig zijn. Van de soorten van Reeve
van Borneo afkomstig H. tropidophora obscurata onder
doode bladeren, Brookei uit het gebergte (?) vittata van
Blambangan antiqua uit Oensang. H. euchrous en sidcosa
uit de
zijn

,

,

,

Pfr.

die vermoedelijk uit de verzameling

komstig

zijn,

zijn

van Embrecht

af-

even zeer uit den Indischen archipel oor-
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Daarentegen is Nieuw-G uinea het vaderland
van H. tuba en augustae Alb.
Bulimus palaceus V. d. B., perversus Lin., purus Mss., sulspronkelijk.

tanus Lam., furcillatus Mss., porcellanus Mss., galericulum
Mss. leven alle op alluvialen of vuikanischen grond, B. sul-

tanus tot hoog

de

in

kalkformatie,

B.

glandula Mss. en

apex Mss. op veel kalk houdende tuinaarde, achatinaceus

op alluvialen grond.
Verder vindt men B. gregarius Rve. te Sarawak op Borneo en citrinus Brg. op het eiland Biliton. B. Adamsii Rve

wordt op de kleine eilanden

van Borneo aan

ten oosten

hoornen aangetroffen.
Clausilia

Heldii

Kust., Moritzii

Mss. aan kalkrotsen op

Java.

Limnaeus succineus

var. Desh. en

longulus Mss.

Planorbis tondanensis O. en G.

Gyclostoma discoideum

Sovv.,

opalinum Mss., leven opkalk-

grond, C. corniculum Mss. op alluvialen grond
Less. op kalk en vuikanischen grond.

,

G. vitreum

wordt op Borneo onder doode bladeren

C. spiracellum

en boomstammen gevonden. G. laeve Gray op Manado in
de bladeren van Pandanusstruiken tenebricosum Reev. op
,

—

Blambangan mede in Pandanusstruiken.
G.
marbaganum Bens. komt van het eiland Pinang en van Lan-

Borneo
kavi

bij

,

daarentegen G.

terwijl

anastoma

en quadrifilosum

Bens. en seritum Pfr. weder op Borneo worden aangetroffen.

Ampullaria

sumatrensis

Phil.

(celebensis var. Mss.) en

scutata IMss.

Paludina javanica V.

op kalk
Med.
L.

Melania.

water

leeft,

bepalen.

en

d.

B. en angularis M., Pirena atra

vuikanischen

Ten aanzien van
kan

Wel

bodem.

dit geslacht,

ik het allerminst
is

mij

Melanopsis Helena

de

hetwelk in zoet-

hoogte-aanwijzingen

de laagste grens bekend en ik zal

trachten ook de hoogste nog nader te bepalen.
streek behooren

M.

variabilis

Bens. (varicosa

Tot deze

Trosch.) in-
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Iracostata

Mss.,

annulata Y.

(1.

ciata Mss.,

welke

V.

aspirans

torquata

op kalkgrond

laatste

semigranosa

Y.

B.

d.

,

v.

leeft;

Yan Bima behooren
M.

(lineata Troscli.),

granum

Y. d. B., Winteii

mnnis

tot

deze

streek Melania aspirans

komt van Borneo.
De meeste, zoo niet alle

pontificalis

Neritina.
zijn nit

M. inhonesta
op kalkgrond;

(misschien cene afzonderlijke soort) en perfecta

var. Mss.

Mss.

(flavi-

B., uiiifas-

de laatste op kalkgrond.

B.,

d.

Hind
cl.

lirata Bens.

spinulosa Lam., scabrella Phil.,
V.

(?),

(?),

B., cylindrica Mss., tuberculata Müli.,

cl.

M.

sulcospira Mss.

B. (porcata Jon.

de vlakten afkomstig.
(?)

Q. en G.,

javaansclie soorten

N. semiconica Lam., com-

Mss., fuliginosa Y. d. B., riigosa

iris

Y. d. B., enz. ook. N. corona australis Cb.
Navicella maculifera Mss. var. Jav.; parva Mss. van Bima.

Het eenige geslacht der tweeschaligen, dat,
nog slechts in de kleinste soorten, op eenigzins
aanmerkelijke hoogte voorkomt b. v. C. orientalis Lam.,
Gyrena.

evenwel

piilchella Mss., rotundata

Lea (violacea

sec. Mss.),

ceylonica

expansa Mss.

Gh.,

Unio evanescens Mss., exilis Dkr., javanus Lea (mutatus
Lea (productus Mss.), U. tumidus var. Iletz.

Mss.), orientalis

Margaritana (Alasmodonta) Zollingeri Mss., crispata Mss.,

VandeBuschiana Lea.

Anodonta
oe

exilis

Heuvelstreek.

den regel öOO

tot

Lea (polita Mss.).
Geene bepaalde hoogte-aanwijzing, in
2000 voet. Het zijn de afgescheiden voor-

vulkanen en de golvende heuvels
Het water vliet met meerdere snelheid
niet helderder dan in de vlakte. Het aantal soorten

bergen

der eigenlijke

der kalkformatie.
<.'n

is

vermindert hier reeds aanmerkelijk.
Succinea.

Altijd

nog

twijfelachtig, misschien uit de tuin-

aarde van Buitenzorg.
Helix conus Phil., IL bulbulus Mss. van Maros op Gelebes.

Bulimus

furcillatus Mss., porcellanus Mss.

tondanensis Q. en G.

(?),

Planorbis
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Cyclostoma discoideum

Son.,

opalinas

eximium

Mss.,

Mss., perdix Brod., Zollingeri Mss., Charpentieri Mss.,

wei-

den Semiroe.
Ampullaria scutata Mss.

ligt bij

Paludina angularis Müll. Beide

geslachten volgen nage-

noeg de rijstvelden tot in het gebergte,
Melania semigranosa V. d. B.

Cyrena fluminea M.
Unio orientalis Lea (productus Mss. var. arcuatus).
4e Het eigenlijke gebergte. Van 2000 tot 11000 voet.
Het aantal soorten wordt naar gelang der hoogte voortdnrend minder. Evenwel behooren daartoe nog
:

Helix smirnensis Mss, (niet smimensis).

Bulimus porcellanus Mss.
Planorbis tondanensis Q. en G.

Cyclostoma eximium Mss. (zeer
Mss.,

wanneer

afkomstig

deze,

waaraan

twijfelachtig), ciliferum

ik niet

twijfel,

van Bandong

is.

Ampullaria scutata Mss.

Deze beide van Manado.

Paludina angularis Müll.

Cyrena

pvilchella Mss.

Misschien behoort de vroeger genoemde H. Brookei van

Borneo ook
5.

tot deze streek.

Geheel onzekere. Daartoe behooren

Helix crassula Phil., Winteriana Y.

Bulimus rusticus Mss.
Melania cancellata V.

De droogte

d.

B., flavida

Indië voor

heeft in

gevolgen en hetzelfde gewigt
wil

zeggen,

deksel

in

de slakken

hun

als in

d.

B.

Dkr.

de Mollusken

dezelfde

Europa de koude, dat

verdwijnen, sluiten zich door een

huisje op en

leven

onder den grond,

tot

dat ze door den regen weder naar buiten gelokt worden.

Zoodra er onweder

is

of wanneer er eenige dagen achter

komende diertjes te voorschijn, kruiboomstammen op en hechten zich ook aan

elkander regen valt,

pen tegen de
den onderkant der bladeren.
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Evenzeer houden

men, waarvan de

zij

boomstam-

zich gaarne op aan natte

schors gescheurd

is

lang

en daardoor

van Buitenzorg vonden wij
jaren lang de groote Cyclostoma-soorten, doch altijd zonder de dieren ofschoon alle plantenzoekers van den tuin
vochtig

In de omstreken

blijft.

,

op uitgezonden werden, toen mij eindelijk in December
ISUiJ door één man 10 levende exemplaren werden gebragt.
Hij had deze aangetroffen tusschen de wortels eener heg

er

die

bij

het graven van eene waterleiding uitgeroeid werd.

In Oktober 1855 bezocht ik de kalkheuvels van

Koeri-

pan, die destijds ten gevolge van de groote droogte enden

brand,
Avaren.

die

struikgewas vernietigd

het

Ik vond duizende

had, geheel

schelpen van Helix

,

kaal

Nanina en

doch geen enkel levend dier, welke alle
Gedurende
in den grond begraven lagen.
eenige regenachtige dagen in de maand Maart vond ik in
het rijk Djembrana, te Negara, alle heggen vol met echte
Helix (3
4 soorten) en verder Bulimus interruptus en furDe heer
cillatus Mouss. benevens een Cyclostoma vitreum.
Waanders die zich later doch gedurende het drooge jaargetijde, nog eens derwaarts begaf, kon na lang zoeken
nog slechts zeer weinige exemplaren vinden. In Augustus
Cyclostoma,

waarschijnlijk

—

,

,

18o6 de kreupelbosschen van llogodjampi doorkruisende
vond ik onderscheidene Bulimus; na eenige zonnige dagen
kon ik er geene enkele meer ontdekken. Na de twee zeer
regenachtige dagen van den 31 Augustus en 1 September
vond ik dadelijk 8 Bulimus interruptus, 2 Bulimus furcillatus junior, 2

Cyclostoma vitreum,

hetgeen hier

als

een

kan beschouwd worden. Den 25Q vond
ik gedurende den regen 36 Bulimus interruptus, waarvan
1
Bulimus furcillatus, 28 Cyclostoma vi1 met eijeren,
treum, 10 Bulimus interruptus, 2 Bulimus furcillatus, 2
Bulimus furcillatus junior en 1 Cyclostoma vitreum, die
lookgroen en vuildonkergeel van kleur voorkomen. Dit
zeer rijke vondst

verschil

van kleur komt van het dier

zelf,

schelpen zijn alle glasachtig doorschijnend.

want de

ledige
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Wanneer Bulimus

interruptus eijeren legt, rolt

een blad op, of kleeft

een peperliuisje

dit als

hij

te

eerst

zamen

en legt daarin zijne eijeren, die doorschijnend witachtig,
van de grootte eener peperkorrel en aan de eene zijde eenigzins scherp

zamengedrukt

zijn.

Den 51° Oktober vond

ik te Banjoewedan, op het eiexemplaren eener Helix op den grond ligAlle waren dood en de meesten door vuur verkalkt

land Bali
gen.

,

vele

en daardoor wit. Dit wordt veroorzaakt doordien het gras
in het drooge jaargetijde wordt afgebrand.
Ik deed eene opgraving onder een' omgevallen boomstam

die

,

mede

half verbrand

was

,

en vond ongeveer een

voet onder den grond onderscheidene exemplaren van deze

Helix

,

die echter evenzeer

dood waren

het bereik van de werking van den

,

omdat

zij

onder

grasbrand waren ge-

Ik ben er zeker van, dat in den regentijd levende
exemplaren in menigte zouden zijn aangetroffen. Gedurende den regentijd vond ik in December 18.^9 hetzelfde
dier levend te Soemanap en ook in de nabijheid van het
strand aan kalksteenen langs den weg.
Hetzelfde kan gezegd worden van de vele Ampullaria,
Paludina en Melania, die zich in de rijstvelden ophouden.

vallen.

Wanneer

deze velden droog zijn

diertjes te zien.

Men kan

ze,

krijgt

,

men

niet een dezer

geheel door een deksel in-

diep in den uitgedroogden modder vinden, en
wanneer deze vochtig wordt, komen ze weder aan de oppervlakte te voorschijn. Ik was in de gelegenheid dit zelf
waar te nemen bij het uitgraven van eene waterleiding bij
Rogodjampi, waarbij in den droegen modder, ongeveer 1
tot 1 1 voet onder de oppervlakte vele van deze dieren wer-

p^esloten,

,

den aangetroffen.
De oude Rumph was van hetzelfde gevoelen als ik omtrent den invloed der jaargetijden op de Mollusken.
Hij ging zelfs nog veel verder, daar hij het door mij beweerde ook op de zee-mol lusken van toepassing beschouwt.
In zijne Amboinsche Bariteitkamer 2^ Boek, 38e Hoofdstuk
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Bladz.

163, zegt

het volgende nopens

hij

het zoeken van

schelpdieren,

Haar beste

de twee eerste regen-maanden de
Majus en Junius tot in Julius; maar
als het regenweer te lang aanhoud zoo verbergen ze haar
weder in 't zand alsmede in de heete maanden doch bij
»

welke in

volle

zijn

tijd

Ambon

zijn

maan komen

ze alsdan voor

Het is bekend dat
nemer was.

Rumph

den dach."

een zeer naauwkeurig waar-

VERGADERINGEN DER NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIË.

BESTUURSVERGADERING,
GEHOUDEN DEN

26'^

JANUARY 1860

HEER

Tegenwoordig

zijn

W. M.

TEN HUIZE VAN

DEJV

Smit.

de direkteuren de HH,

P.

Bleeker, President,

A.

J.

D. Steenstra Toussaint, Vicepresideitf.

B. E.

J.

H. Begking.

A. G. Oudemans,

J.

M. Th. Reiche, Thesaurier,
W. M. Smit,

W.

Versteeg.

F.

De Lange, Sekrelaris,
en als gast liet gewoon lid de

G. A.

De notulen

lieer P.

der vorige Vergadering

M. Van Laren.

worden voorgelezen

en goedgekeurd.

De

president brengt de volgende brieven

en bescheiden

ter tafel.
1. Brief van den heer J. P, Ermeling, waarin hij zijnen
dank betuigt voor de benoeming tot het gewoon lidmaat-

schap der Vereeniging.

Aangenomen voor
2.

Wilsen,
in

zij

notifikatie.

van de heeren J. C,
Bruyn van Rozenburg en N. G. Boekholtz, waartevens verbinden om bij te dragen de gewone

Brieven

van

gelijke strekking,

P. B.

zich

kontributie.

Deze brieven worden gesteld in handen van den thesaurier.
5. Brief van het adviserend lid der Vereeniging den heer
J.

E.

De

Vrij,

waarin

hij

aantoont, dat het artikel, door het

323

den

lid

het

heer

Krajcnbriiik

aangeboden

plaatsing

ter

in

der Yereeniging, en handelende over een

Tijdschrift

nieuw reagens op alkaloïden volgens Sonnenschein, geene
nieuwe mededeelingen bevat, want dat de heer de Vrij
Chimie et de Pharmacie de
reeds in het Journal de
T. 26

o« Serie

Paris,

dat onderzoek

p.

220 (1854) zelf dat reagens voor

aanwees, en dat gevolgelijk hem, en niet

den heer Sonnenschein de

der ontdekking toe-

prioriteit

komt.

Wordt verstaan den inhoud van den brief van den heer
De Vrij aan den heer Krajenbrink mede te deelen.
4.

Brief van den ingenieur Ie klasse belast niet

ding der dienst van het mijnwezen, waarin

hij

de

lei-

berigt, dat

zijne zijde aan de regering geene voorstellen kunnen
worden gedaan tot het vergoeden der kosten van het kleuren der kaart van de Wester afdeeling van Borneo en voorts
dat de spoed waarmede die kleuring van de zijde der direktie der Natuurkundige Vereeniging verlangd werd, aanleiding heeft gegeven een gedeelte van dien arbeid aan de

van

,

,

zorgen der direktie zelve over

Wordt

verstaan, aangezien

reeds zoo zeer vertraagd

is,

te

dragen.

de uitgave dier kaart toch

den ingenieur voornoemd

te

op zich

te

verzoeken, de voltooijing dier kaarten

verder

nemen.
!5.

Brief van het lid den heer

S.

Binnendijk, houdende de

bepalingen der planten, uit een herbarium, verzameld door

den heer P. M. Van Laren. Zie de notulen der Vergaderingen van 8 September en 22 December jL.
Volgens zijn berigt bestaan de hem gezondene gedroogde
planten uit 3 soorten,

Radja mantric

catum

Bi., te

is

t.

w.

Lycopodium phiegmaria

Buitenzorg bekend onder den

L. var. divari-

naam van Koem-

paai.

Docrenan,
Balong,

is

is

Myristica corticosa H.

Diospyros macrophylla

f.

et

Bi.

bekend onder den naam van Kitjalloeng.

en

T.
te

Buitenzorg
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de

Voorts verzoekt

waar

heer

Binnendijk

Wordt verstaan hem daarvan

hem den dank

van

berigt te zenden en tevens

der direktie over te brengen.

Brief van het

8.

mededeeling

die planten afkomstig zijn.

hd den heer

K. F. Holle, ten geleide van

eenige meteorologische waarnemingen, door

hem gedaan

te

Tjikadjang in 1839.

Deze waarnemingen worden, om daarover te berigten,
handen gesteld van den heer Becking.
9. Brief van het lid den heer Von Ellenrieder in Palembang, strekkende ten geleide van eenige voorwerpen uit
in

de natuurlijke historie op spiritus.
De heer Bleeker zegt toe, daarover later

den heer Von Ellenrieder
10. Brief

te zullen

te berigten,

en

antwoorden.

van het lid der Vereeniging den heer Cordes
houdende het verzoek, om werken uit

uit

Rembang,

de

bibliotheek

der

Vereeniging

in

leen

te

mogen

ont-

vangen.

Wordt
te

verstaan in eene

volgende vergadering daarover

beraadslagen.
11.

Brief

van

den

Senckenbergische

naturforschende

Main, ten geleidestrekkende
van werken, aan de Vereeniging tot geschenk gezonden.
Gesellschaft te Frankfort

Ook

a. d.

schijnt uit dien brief, dat

genoemde

Gesellschaft de

Vereeniging en het Bataviaasch Genootschap als eene en dezelfde instelling beschouwt, en wordt mitsdien verstaan

daaromtrent opheldering te geven.
12. Brieven van den Isten gouvernements sekretaris,

van den adsistcnt-resident van het Zuider- en Ooster-kwarder ommelanden van Batavia, van den direkteur van

tier

Finantiën, van den kolonel

kommandant der

1ste Militaire

van den direkteur der Burgelijke
openbare werken, waarbij terug worden gezonden de inteekeningslijsten, op het Tijdschrift en de Acta der Vereeniging, aan welke door genoemde autoriteiten rondgang is
afdeoling

verleend.

op

Java,

en

527
15. Brief

van

van Borneo,
Vereeniging

mende

den

met f

wd.

der

resident

Wester-afdeeling

f W, f ^0, en /" 84, zijnde der
kontributie en inteekeningen aanko-

VI

wegens

,

gelden.

Gesteld in handen van den thesaurier.

Wordt verstaan

14.

in

den vervolge de geschriften der
te zenden aan de 2e Kamer

Vereeniging ten geschenke toe

der Staten-Generaal, aan het Koninklijk Instituut voor

en

land-

volkenkunde

nootschap

te

's

taal-,

en aan het Indische GeGravenhage, terwijl den Bibliothekaris wordt
te Delft,

opgedragen het hierin noodige

te verrigten.

Wordt benoemd eene kommissie, bestaande uit den
heer Steenstra Toussaint en den heer De Bruyn Kops, om
15.

na

te zien

de rekening en verantwoording van den thesaurier

over 1859.

De heer Bleeker

16.

leest

voor het Algemeen verslag

der Vereeniging over het jaar 1859.

De

Direktie verklaart zich

met hetzelve

te

kunnen

ver-

eenigen, weshalve het wordt vastgesteld.
17e.

Ingekomen boekwerken.

Eeiiige scheikundige

proeven genomen in

suikerfabrikaadje op Java, door D.

betrekking

tot

W. Rost vau Tonningen

de

Bata-

via 18G0 8° (van den schrijver)

J.

Annalen der Physik und Chemie; herausgegel^en zu Berlin von
C. Poggendorir. Bd. 108 Stück 5. 1859. No. 11. Leipzig 1859,8"

(aangekocht).

van twee warme minerale bronnen,
Koeningan in de residentie Cheribon, door
P. J. Maier. Broch, 8° 1890 (van den schrijver).
Comptes rendus hebdomadaires des séances de 1' Académie des
Sciences par MM. les secrétaires perpétuels, Tom. 49. No. 17,18,
Scheikundig onderzoek

voorkomende

nabij

19, 20. Paris 1859

¥

(aangekocht).

Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft.

Frankfurt

a.

Bd.

II

Liefer.

II.

Mit. Tafel

9—18.

M. 1858 4° (van de Gesellschaft).

Bijdragen tot de geologische en mineralogische kennis van Ne-

derlandsch Indië door de Ingenieurs van

het Mijnwezen

in

Ne-
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derlandsch

Inilië.

XXI. Onderzoek naar kolen in de residentie Palem-

bang, door R. Everwijn. Brocli, 8" Batavia 18o9 (van den schrijver).

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akaderaie van wetenschappen.

Afdeeling Natuurkunde 9e Dl.

oe.

stuk

Amsterdam

1859. 8" (van de Akademie),

Flora van Nederlandsch Indië door F: A. W. Miquel.
Aflev.

7.

Amsterdam, Utrecht.

1859.

^'^

deel

8 (aangekocht),

De

Sekrelaris,

G. A.

DE LANGE.

BESTUURSVERGADERING,
GEHOUDEN DEN 9n FeBRUARY 1860, TEN HUIZE

VAN DEN HEER

Steenstra Toüssaint.

Tegemvoordig
P.

de Direkteuren de HH.

zijn

Bleeker, President.

A. J. D. Steenstra Toüssaint,

Vicepresïdenl.

B. E. J. Becking.

H. L. Janssen,
G. F.
.T.

W.

Bibliothekaris

F. Versteeg.

G. A.

1.

De Bruyn Kops,

A. C. OUDEMANS.

De Lange,

De notulen der

Sekretaris.

vorige vergadering

worden gelezen en

goedgekeurd.
2. De 10e Algemeene vergadering wordt belegd op Dingsdag avond ten 8 ure van den 14" aanstaande, ten huize
van den president.
De president brengt de volgende brieven en bescheiden

ter tafel.
5. Brief uit Calcutta dd. 2 January 1860, van den nederlandschen konsul aldaar, meldende dat hij op verzoek
van den sekretans der Asiatic Society aan de Vereeni-

ging heeft afgezonden eenige van dat Genootschap afkomstige

boekwerken.

Wordt
dier

verstaan dien briefin afwachting van de ontvangst

boeken te deponeren.
Brief van den heer Dr. R.

B. Van den Bosch, uit Goes,
4.
dank zeggende aan de Vereeniging voor de toezending van
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terwijl

welke hem en Dr. Van de Sande
van de Javaans che Flora van
hij dat geschenk te meer op prijs

dewijl het Rijks

Herbarium voor Nederlandsche bo-

kryptogamen

eenige

,

Lacoste in hunne studiën

nut

veel
stelt,

zijn,

alleen verborgene

tanisten

Aangenomen voor
5.

schatten insluit.

notifikatie.

Van Laren en J. A. James
dank aannemen hunne benoeming tot het

Brieven van de heeren P. M.

waarin

zij

in

gewoon lidmaatschap der Vereeniging, en
tot de gewone kontributie.
Gesteld in handen van den thesaurier.
6. Brief van het lid den heer C. G. C.

zich verbinden

F. Greiner, uit

Malang, berigt gevende van de toezending van eenige voor-

werpen
worden
7.

tig,
zijn

uit de natuurlijke historie,
te

Berigt, dat de heer

na
op

welke met belangstelling

gemoet gezien.

1°

Van

liet

woonachhouden inteekenaar te

Spall, te Soerabaja

January wenscht op

te

Tijdschrift der Vereeniging.

Gesteld in handen van den thesaurier.

Bantam welke ten gevan van een monster van een kuiken op spiDit voorwerp was door den regent van Lebak aan
ritus.
bovengenoemden resident gegeven met verzoek het der Vereeniging aan te bieden.
8.

Brief van den resident van

,

leide strekt

Wordt

verstaan den resident

hem

betuigen en

te

den dank der direktie

regent voornoemd over te brengen
te plaatsen
9.

museum

in het

Brief van den

te

verzoeken dien dank ook aan den
,

en voorts het geschenk

der Vereeniging.

heer Praeger aanbiedende 2

schedels

van Dajahs.

Worden in dank aangenomen en in het museum geplaatst.
10. De heer Bleeker stelt ter bezigtiging eenige soorten
van

reptiliën,

onlangs in de omstreken van Buitenzorg ver-

zameld door een'

den inlander.
Deze soorten

tot dat einde

zijn:

door

hem

in dienst gestel-
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Reptiliën van Buitenzorg.
1.

Brochocela jubata Kp.

2.

Draco fuscus Daud.
Tachyodromiis sexlineatus Daud.
Ophthalmidion crassum DB.
Pareas carinata Wagl.

5.

4.
5.
6.

Tropidonotiis quincunciatus Schl.

7.

Hypsirhina enhydris DB.

8.

Triglyphodon dendrophilum DB.

9.

Bufo biporcatus Schl.
Polypedates erythraeus Blkr.

10.

11.

leucomystax DB.,

»

met uitzondering slechts van Hypsirhina enhydris reeds van Buitenzorg bekend waren.
11. Het lid de heer H. Chevallier biedt aan een' vliegenalle,

soorten welke,
,

den visch (Exocoetus unicolor Val.) van 352'" lengte, en
gevangen op 14° noorderbreedte nabij de kust van CochinChina.

dank aangenomen.

In
12.

De heer

honorair

lid

Bleeker berigt, dat de vischsoorten

der Vereeniging den heer

A.

W.

,

door het

Weitzel
naar Nederland in de zoogenaamde krooszee gevangen en der Vereeniging aangeboden, bestaan uit
2 soorten, t. w. Antennarius laevigatus Blkr en SyngnaP.

tijdens zijne reis

thus pelagicus L., beide in die zee zeer
13.

De heer Bleeker

gewone

soorten.

berigt over eenige.

Soorten van Repliliën van het eiland Banka,

der Vereeniging aangeboden door het lid den heer C.

Mogk,

officier

van (jczondheid der

Volgens zijne bepaling

zijn die soorten

Platydactylus guttatus Guv.

1

2 Crocodiliis biporcatus Guv.
3*

Euprepes Ernesti DB.

4* Cylindrophis rufa
\i

Python

eerste klasse te

DB.

reticulatus Gr.

W.

F.

Muntok.

de volgende.

6 Xenopeltis unicolor DB.
7 Elapliis

8*

(Compsosoma) melanurus DB.

Gonyosoma oxycephalus DB.

9 Dendrophis picta Boie.

10 Dendrophis seu Leptophis Dumerili Blkr.
1

r

Coryphodon

sublutesceiis

DB.

12 Tropidonotus vittatus Sclil.
13* Ampliiesma rliodomelas DB.
14 Tragops prasinus Wagl.
13* Chrysopelea Hasseltii Blkr

=

Chrysopelea crythrochlohs

Rwdt.
16 Triglypliodon dendrophilum DB.
17 Naja tripudians Wagl.

18*Elaps bivirgatus
19*

Sclil.

melaiiotaenia Blkr.

»

is na verwant aan Chrysopedoch verschilt er van. Zij heeft over kop
aan den staart, ongeveer 4.^ paren smalle dwar-

Chrysopelea Hasseltii Blkr
lea ornata Boie

en rug,
sche

tot

bandjes.

,

Elk paar bandjes heeft eene breede parelzich.
De rug tusschen de band-

streep tusschen

kleurige

paren is fraai hoog rood gekleurd 4 der bandparen loopen
dwars over den kop. De zwarte bandjes zijn daar smaller
en de kleur tusschen ze fraai rood, en niet parelkleurig,
zooals

op den rug.

Berigtgever bezit eene teekening, na-

welke
den naam draagt van Chrysopelea erythrochloris en genomen naar een voorwerp gevangen bij Tjikao, in West- Ja va.

pelaten door de voormalige natuurkundige kommissie

,

Het komt hem voor, dat die teekening tot dezelfde soort
Bij alle zijne voorwerpen van Chrysopelea
betrekking heeft.
ornata, van dezelfde grootte als die van Chrysopela Hasseltii, ontbreekt de boven beschrevene kenmerkende bandteekening van den rug.

Van de bovengenoemde
meteen

*

soorten zijn niet minder dan

8,

de

gemerkte, nieuw voor de kennis der fauna van Banka,

In het geheel zijn volgens rapporteur thans de volgende

soorten van reptiliën van

Banka bekend.

1

2
3

Gistudo amboinensis DB.
Diardi DB.

»

Crocodilus biporcatus Giiv.

4 Platydactyhis guttatus Cuv.
l)

Hemidactylus marginatus Cuv.

6

»

7

»

variegatus DB.

8

»

platurus Blkr.

9

»

miitilatus

frenatus Schl.

Wiegm.

10 Varanus bivittatus DB.
11

cblorostigma DB.

»

12 Leiolepis guttatus Cuv.
15 Galotes (Bronchoceia) cristatella Kp.
14 Diaco fuscus Daud.
ll>

Tacliydronius sexlineatus Daud.

16 Gongylus (Euprepes) Eriiesti DB.
17

»

»

(

)

Sebae DB.

18 PiUdion lineatum DB.

19 Python reticulatus Gr.

20 Xenopeltis unicolor DB.
21 Gylindrophis rufa DB.

22 Dendrophis picta Boie.

25
24
2!j

»

octoliiieata Boie.

Dumerib
Gonyosoma oxycepbabis DB.
»

vel Leptopbis

Blkr.

26 Elaphis (Gompsosoina) melanurus DB.
27

»

(

»

)

radiatus DB.

28 Goryphodoii sublutescens DB.
29 Tropidonotus vittatus Scbb
50
51

»

sundanensis Blkr.

Amphiesma ibodomelas DB.

52 Tragops prasinus Wagl.
55 Gbrysopelea Hasseltii Blkr.

54 Hypsiibina enbydris DB.
53 Triglypbodon dendropbilum DB.

36 Naja tripudians Wagl.
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37 Elaps bivirgatus Schl.
38 » furcatus Schl.
59

»

melanotaenia Blkr.

40 Hydrophis

gracilis Schl.

41 Platurus fasciatus Daud.

42 Bothrops

viridis

Wagl.

45 Rana tigrina Daud.
44 Polypedates erythraeus Blkr.
45 Bufo scaber Daud.

Wordt
eeniging

voorts verstaan den heer
te

Mogk den dank

der Ver-

betuigen, onder uitnoodiging, te willen blijven

voortgaan met het verzamelen voor haar van reptiliën

van het eiland
14.

De heer

,

enz.

zijner plaatsing.

Bleeker berigt voorts over eenige

Zoetwatervissclien van Sitigapoera,

hem

toegezonden

den heer

Fr.

door het honorair

lid

der Vereeniging

Graaf de Castelnau. De soorten dier visschen

zijn.

1

Anabas scandens CV.

2 Betta anabatoides Blkr.
3

Systomus (Barbodes)

lateristriga Blkr.

4 Rasbora Einthovenii Blkr.

Deze soorten waren tevens vergezeld van eenige voorwerpen van Hemiramphus melanurus Val.
15. De heer H. J. Alken biedt aan eene verzameling reptiliën uit Ampat-lawang
in de binnenlanden van Palem,

bang.

De

heer Bleeker berigt

,

dat

hij

deze verzameling bereids

heeft onderzocht en daarin gevonden een nieuwe soort van

van Pilidion en drie nieuwe soorten van Calamaria. Zijn
berigt hierover is ter tafel en bevat tevens een overzigt
der kenmerken van alle soorten van Calnmnria fijner verzameling.
Is verstaan.

>

535

Den heer Alken den dank der Vereeniging
voor zijne aanbieding en het berigt van

nemen

in het Tijdschrift der

De heer Bleeker

16.

te

betuigen

rapporteur op

berigt,

dat ontvangen zijn de rep-

verzameld in Japara en aangeboden door het

tihën,

te

Vereeniging.

der Vereeniging den heer H. Raat.

lid

Die reptiliën behooren

de volgende soorten.

tot

van Japara.

Reptiliën
1

Platydactylus guttatus Cuv.

4

DB.
Ophthalmidion crassum DB.
»
fuscum DB.

5

Coryphodon korros DB.

2 Cylindrophis rufa
ö

6 Ablabes baliodeiroides Blkr.
7

Dendrophis picta Boie.

8

Tropidonotus vittatus Schl.
Amphiesma subminiatum DB,

9

10 Tragops prasinus Wagl.
11 Eurostus

plumbeus DB.

12 Bungarus annularis Kuhl.
15

»

semifasciatus Schl.

14 Bothrops viridis Wagl.
15

Rana

tigrina

Daud.

16 Polypedates leucomystax Tschudi.
Is

verstaan, den

heer

Raat den dank der Vereeniging

voor de aanbieding dezer reptiliën
17.

drage

De heer Bleeker brengt
tot

de

kennis

te betuigen.

ter tafel

eene Negende

der vischfauna van Sumatra

,

bij-

023ge-

maakt naar aanleiding van de vischsoorten, verzameld en
aangeboden door het lid der Vereeniging den heer C. A.
M. M. M. Von Ellenrieder. Onder die soorten, 57 in getal,
bevinden zich weder eenige, welke nog niet van Sumatra
waren bekend geworden en tevens twee nieuwe soorten
van Siluroïden, Leiocassis Ellenriederii en Akysis macronema.
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Is

verstaan.

Den heer Von EUenrieder den dank

der

Vereeniging

te

betuigen voor het aangebodene en de naar aanleiding daar-

van opgemaakte bijdrage

te

plaatsen in het 7^ deel van

de Acta der Vereeniging.
18. Brief van het lid den heer Von Rosenberg, aanbiedende een flesch, inhoudende aard-olie, op Ceram verzameld op eene plaats, gelegen aan de Noordkust en oostwaarts van Wahaai, waar zij in tamelijke hoeveelheid uit
den grond in vloeibaren staat voorkomt.
Wordt verstaan het bestuurslid den heer Maier te verzoeken, die aard-olie te laten onderzoeken en zijne bemer-

kingen daarover der Vereeniging mede

te deelen.

van den luitenant kolonel E.C.F.IIappé, houdende
eenige bijzonderheden van eene zoutwaterbron in het distrikt
Kikim, adsistent-residentie Tebing-Tingi.
De kapitein Schultze was de eerste Europeaan, welke die
bron bezocht; dit had plaats tijdens eene militaire expe19. Brief

ditie in

September 1839.

De bevolking van

die landstreek, welligt een twaalf

uiii-

zend zielen tellende, wint voor hare behoefte het zout uit
die bron.

Voorts biedt de heer Happé aan een fleschjc met zout
en flesschen met water, uit die bron afkomstig.
Wordt verstaan den inzender den dank der direktie te
betuigen en den heer Maier het bovengenoemde zout

water, tot scheikundig onderzoek toe

en

zenden.

te

20. Brief van het lid den heer Arriëns ten geleide strekkende van eene opgave van meteorologische waarnemingen
welke worden gesteld in handen van den heer Becking
,

om

daarover

21.

Wordt

te berigten.

berigt, dat de

boekhandelaar Van den Ileuvell

Leiden op de Vereeniging heeft getrokken voor het bedrag van de rekening der Vereeniging bij (V.cu boekhan-

te

delaar, terwijl herinnerd wordt, dat zeer onlangs,

zoek van dien boekhandelaar zelven

,

op

ver-

een «edeelte van dit

bedrag

geremitteerd,

is

terwijl

het

resterende

ongeveer

opgaan tegen de vordering der Vereeniging voor den
verkoop van hare tijdschriften in acta, en kommisie door
dien boekhandelaar bewerkstelligd.
Wordt verstaan, in geval, na ingewonnen informatie,
zal

blijkt dat zulks

geschieden kan, de betaling des wissels

te

weigeren.
22. Brief

van het

lid

over het wenschelijke

den heer Krajenbrink

om

der suikerriet- variëteiten

te

geraken

tot

op Java en haar suikergehalte,

onder aanbieding van eene koncept-cirkulaire

hebbende
daar

om

stellen

te

handelende

,

eene betere kennis

,

de strekking

eene proefaanplanting van suikerriet-soorten

en de suikerfabrikanten op Java uit

te

noo-

hunner aanplantingen
voor die proefaanplanting te bestemmen.
Wordt verstaan, aan het voorstel van den heer Krajendigen, monsters van de rietstokken

brink gevolg te geven, en mitsdien bepaald, de circulaire

met bijgevoegde nota

te laten

drukken.

Deze Girkulaire eu Nota luiden als volgt.
in Nederlandsch Indië
» De Natuurkundige Vereeniging
wenscht aan te leggen eene proefaanplanting van suikerriet,

ten einde in de eerste plaats

de met

verschillende

daardoor

te

bepalen of

namen benoemde, zoowel Javasche

uitheemsche, soorten, werkelijk het karakter van soor-

als

verschil in zich bevatten, in de tweede plaats de
verwarring in de benaming van gelijke individuen op verschillende plaatsen weg te nemen of ten minsten in den
telijk

doolhof dier
namelijk

:

door groote
halte

namen den weg aan

te wijzen,

maar, en voor-

in de derde plaats te bepalen, welke rietsoorten,

opbrengst in hoeveelheid

en zwaar suikerge-

de voorkeur voor den aanplant verdienen,

om

bij

gelijken arbeid het hoogste produkt te erlangen.

Uwe medewerking in.
aangenaam zijn van U te ontvangen de
verschillend benoemde soorten of verscheidenheden van
Suikerriet, die in uwe omstreken worden geplant, ten ein»

Zij

»

Het

loept daartoe

DL. XXI

zal

haar

22
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de die in dien proef-aanplant

verzamelen en de resul-

te

taten daarvan later, in het alp,emeen belang, te publiceren.

De

»

te

te

zijn.

zenden hoeveelheid

"

Bibiet " behoeft niet groot

Ook weinige stokken van

zelden voorkomende

soorten zullen door de Vereeniging dankbaar worden aan-

genomen, en zij wenscht juist de aandacht op die zeldzamere soorten, waaronder weiligt de beste zijn, te vestigen.
IJet voornaamste, waarop dient gelet te worden, is
echter, dat de verzending

Jiaar

Batavia

met den meesten

spoed geschiede, opdat het gezondene onder weg niet

uit-

sterve.

Gemakshalve wordt

»

hierbij gevoegd eene nota, bevattenvan de door de ondervinding als
aangewezen manier van inpakking en verzending.

de korte aanwijzingen
de beste,

De Stoomboot-onderneming van den heer Cores de Vries,
daar, waar er gelegenheid toe is, gaarne met de
Op die plaatsen, waar
verzending naar Batavia belasten.
"

zal zich

deze gelegenheid
stellende

niet bestaat,

wordt het aan

medewerking aanbevolen, de

tot verzending

daarvoor

te

Uwe

belang-

snelste gelegenheid

kiezen.

Het komt der Vereeniging doelmatig voor, indien gij de
goedheid wildet hebben, van elke verzending aan haar
ook per gCAVone post kennis te geven, omdat zij dan in de
»

gelegenheid

is,

de beste maatregelen

te

nemen

tot spoedige

ontvangst te Batavia."
Anmvijzinf/

omirent

de

beste

manier

van inpakking en

verzending van Bibiet van Suikerriet.
»

De voor

bibiet

bestemde stokken moeten zooveel moge-

in derzelver geheel blijven, en niet door afschillen ont-

lijk

daan worden van de topbladen. Alleen de uiterste topbladen kunnen worden afgekort, zonder het hart te kwetsen.
Het onderste niet

tot bibiet

van het bovenste

deel,

»

niet

bruikbare

gedurende de

De stokken moeten gesneden
van ratoon, en mogen niet

hebben.

riet,

dient tot voedsel

reis.

v^'orden

van aanplant, en

in bloei

staan of gebloeid
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"Dezelve worden gemakshalve

van 15 a 20
gewone
of, indien de te zenden hoeveelom eene zoodanige krandjang
in bossen

stuks gebonden, en deze daarna vertikaal in eene

suikerkrandjang geplaatst,
heid niet genoegzaam

is,

geheel te vullen, alsdan in eene kleinere, expresselijk daarof. mand van bamboe, zoodat
kan afgescheiden blijven.
» In elke krandjang of mand wordt een plankje gedaan,
waarop staat:
de naam van de residentie;
»
»
der afdeeling of fabriek van waar het riet af-

voor

maken krandjang

te

elke soort behoorlijk

komstig

is;

de
»

bekend
»

naam en woonplaats van den

is.

Van

buiten wordt aan de krandjang stevig bevestigd een

ander plankje met het volgende adres
»
»

afzender;

of namen, waaronder het riet daar ter plaatse

')

:

Aan de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandschindië.
Adres de Heeren Gebroeders Beynon te Batavia,"

quo de vracht en onkosten zullen betalen, en
met de verdere expeditie zullen belasten.
» De krandjangs
of manden behoeven niet beschoten of
voorzien te worden van kadjang, enz., doch alleen deksel
en bodem behooren stevig bevestigd te zijn, ter voorkoming
die casu

zich

van beschadiging aan boord."
Voorts is verstaan, bij den heer Rost van Tonningen berigt in te winnen nopens den uitslag der proeven, in der
tijd

met Suikerriet-aanplant genomen

welke zinspeelt de aanhef des

briefs

Buitenzorg, en op
van den heer Kra-

te

jenbrink.
25.

Brieven van den adsistent-resident van Padang met

Manado met / 44, zijnde der
Vereeniging wegens inteekening en kontributiën aankomende
f 32 en van den resident van
gelden.

handen van den thesaurier.
De heer De Bruyn Kops brengt ter

Gesteld in
24.

tafel

eene niet
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giftige

slang, in

de

stad

Batavia

gevangtii,

een

zijnde

exemplaar van Compsosoma radiatum DB.

Wordt besproken

25.
tafel

het in de vorige vergadering

ter

gebragt voorstel nopens het vaststellen cener regeling^

naar welke boekwerken uit de bibliotheek kunnen geleend

worden en bepaald, dat zulks buiten Java kan plaats hebben voor den tijd van twee, en op Java voor eene maand,
welke termijnen op aanvrage daartoe mogen verlengd worden, tenzij hetzelfde werk door een ander was aangevraagd,
in welk geval geene verlenging kan worden toegestaan;
eindelijk, dat

de leener de Averken, welke

hij

vermist doet

geraken, aan de biblioteek in natura vergoeden moet.
Brief van het bestuurslid den heer

26.

in

De

Groot, waar-

op dezerzijdsch gedaan verzoek, aanneemt de kaart

hij

der Westerafdeeling van Borneo te doen kleuren.

Wordt met genoegen vernomen.
27.
Voorgesteld en benoemd tot gewone

leden der Ver-

eeniging de HH.
C. de Lannoy, Resident van Bantam, te Serang.
J.
Radhen Adhipati Kerta Nata Negara, Regent van Lebak.
H. J. Alken, Officier van Gezondheid 2e kl., te Anjer.
te Palembang.
M. Marine, thans te Batavia.

E. C. F. Happé, J^uitenant-kolonel,
L. F. Praeger, Officier

bij

Z.

Ingekomen boekwerken.

28.

Catalogus craniorum diversaruni genlium qiiae collegit

J.

Van

der Hoeven. Lugd. Batav. 48G0 8° (van den schrijver).

Annalen der Physik und Chemie, lierausgegeben zu Berlin von
J.

C.

Poggendorff. Bd. 108 Stück

4,

18o9 no.

i±

Leipz. dSoO, 8o

(aangekocht).
1' Académie des
Tom. 49 No. 21, 22.

Coinpies rcndus hebdomadaires des séances de

Sciences par

MM.

Nov. 1859. Paris

les

secrétaires perpétnels.

4° (aangekocht)

Over eenige nieuwe soorten van Zeeveders of Pennatulina (Polypi natantes) van den Indisclicn archij)el, door P. Bleeker. Broch.
8' 18139 (van den schrijver).
Over het soortelijk verschil van Falco lymnaëtus Horsf. en«
Falco nivcus
Broch.

4.,

T. (Spizaëtus cirrhatus Bn.),

18139 (van

den schrijver).

door Dr. H. A. Bernstein
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Lichenes javaaici, exposiierimt C. Montagne et R. B.
Bosch. Broch. 8" (van den schrijver).

Van den

Synopsis Ilymenophyllacearum, Monographiae hujus ordmis Pro-

dromus,
den

aiict.

R. B.

Van den Bosch. Lugd. Batav.

8'

4838 (van

schrijver).

Inleiding tot de kennis der Hymenophyllaceae, door R. B.

den Bosch, Broch.

8'

Van

(van den schrijver).

Elfde hijdrage tot de kennis der vischfauna van Amhoina, door
P. Bleek er. Broch. 4^

1859 (van den schrijver).

De

Sekretaris,

G. A.

DE LANGE.

ALGEMEEN VERSLAG
DER

WERKZAAMHEDEN
VAN DE

NATUURKUNDIGE VEREENIGING
voorgelezen in de

IN

NEDERLANDSCH

10^ Algemeene

INDIÈ",

Vergadering ^

GEHOUDEN DEN 14° FEBRUARIJ 1860,
DOOE

BLEE&ER^

Dr. P.
HH

K.,

^

R.,

R. 5. O.

IJ.

K., R.

3.

O. R. A., L. K. A.

W.

enz.

President der Vereeniging.

M. H.

De Vereeniging

heeft

jaar

van haar bestaan

jaarlijks in

Algemeene vergater kennis van

weder een

doorloopen.

Hare wetten vorderen, dat
dering

hare

lotgevallen

en

verrigtingen

de leden worden gebragt.

Die taak is mij bij de wet opgedragen. Het zal dezen
avond voor de 10^ maal zijn, dat mij de eer te beurt valt
mij van die taak te kwijten.
Ik heet U welkom M. H. in de 10^ Algemeene vergadering.
Gelukkig zeker, dat onze instelling reeds op een tien-
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mag

jarig bestaan

zoo

wijzen, want indien

belangrijke jarenreeks

met goeden
voor haar

uitslag

achter

zij

zich

werkzaam geweest,

is

eene voor Indië

heeft,
ligt

en daarin

daarin grond,

verwachten een lang en vruchtbaar leven.

te

Menigwerf

dreigende wolken over haar heen pe^aan,

zijn

maar zij hebben niet gebragt wat gevreesd werd.
Ook thans nog bestaat vrees voor haar, hetzy gegronde
hetzij ongegronde, niet ontleend aan haar zelve, maar
door den tegenwoordigcn staatkundigen

voortgebragt

toe-

stand dezer bezittingen.

De strijd van den Islam tegen het Kruis, bij de heilige
graven herboren en door het vuur des krijgs in Oost-Europa gevoed en verder ontvlamd, heeft zijn' verdervenden
adem ook over het verre oosten uitgebreid.
Die strijd wordt in het oosten meer en meer een tweegevecht tusschen de leer van den profeet en het' gezag en
de beschaving van het westen.
Hij

heeft reeds

zijne

van

der bewoners

de

rampen gebragt over millioenen
boorden

der Ganges, die noch de

maan, noch het kruis aanbidden.
Thans woedt die strijd aan de boorden der

halve

maan

de halve

Bai'ito,

waar

het zwaard evenzeer heeft doen gorden aan

bevolkingen die het kruis niet kennen en de halve
,

maan

niet

vereeren.

Hier

als

elders

evenwel

is

het gewigtige van het ver-

schijnsel begrepen, zijne dragt bevroed.

Met de veerkracht van de zucht naar zelfbehoud
uitgevoerd,

maatregelen

de

te herstellen,

nen waar het
Die
die

noodig geacht

waar het was en
is

is

om

geschokt, het

zijn

het gezag
te

herwin-

verloren.

veerkracht zal sterker zijn dan de opgewondenheid

tegenover

haar staat, en de zege

is

alzoo

niet twij-

felachtig.

En

ook,

waar

zonder aandrang
het overwigt der

in

deze gewesten

van den islam,

strijd

wordt gevoerd

zal de zege blijven

wapenen van het westen.

aan
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Maar

er

is

een toestand door geboren, welke de openméér op de staatkundige verhoudin-

bare aandacht vestigt

,

gen dan op de werken des vredes; méér op de landen, in
den strijd betrokken, dan op die zich rustig ontwikkelen;
méér op de handelingen van de regering en de vérrigtingen van leger en vloot, dan op de werkzaamheden des

van kennis.
waar het zwaard de scheede
gedijt minder, waar krijgsinspanningen

geestes tot uitbreiding

De wetenschap
heeft verlaten, en

bloeit niet,
zij

worden voorbereid.
Dat is de regel.

Maar gelukkig mogen

rekenen, dat onze Vervan den staatkundigen toestand

wij ons

eeniging de terugwerking
niet heeft ondervonden.

en

Rustig
zij

Heeft

onbelemmerd

hare werkzaamheden, heeft

in

een' jaarkring doorloopen.

weder

ook weder,

zij

als

in vroeger jaren, ruimschoots

vruchten afgeworpen?
haar werken naar binnen en naar buiten weder beIs

geworden met gelijken gunstigen

kroond

uitslag als vroe-

ger?

Bestaan nog dezelfde waarborgen voor hare toekomst als
in vorige Algemeene vergaderingen mogt worden

waarop

gcAvezen ?
Heeft

in

zij

kracht

gewonnen en

is

hare bloei toege-

nomen.
Dit

te

onderzoeken, M. H.,

is

het doel van mijne optre-

ding voor U, op dezen avond.
Tijdschrift en Verhandelingen.
In

het

algemeen

Vereeniging

verslag

over het jaar

der

1858

werkzaamlieden

mogt

deelen van het Natuurkundig Tijdschrift,

ik wijzen

van de
op drie

door hare zorg

in het licht gegeven.

Tlians

mag

ik Moeder ter tafel

volg-deelen, het 18e, 19e en 20c.

brengen een drietal ver-
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de

In

vorige algemeene vergadering lag ter bezigtiging

het 40 deel van de Acta der Vereeniging, in den loop van

1858 uitgegeven, alsmede een groot gedeelte van het 5^
deel der Acta.

Dit öe deel is sedert voltooid en aan de inteekenaren
rondgezonden, terwijl ook het 6e deel hier voor U ligt, geheel

afgedrukt,

om

eerstdaags insgelijks te woorden

uitgegeven.

Bovendien heeft het 21e deel van het Tijdschrift voor
de helft en het 7^ deel der Acta insgelijks voor een groo
gedeelte de pers verlaten.

Alzoo

is

weder de Averkzaamheid der Vereeniging

ten achteren gebleven

De

bij

die

niet

van vroegere jaren.

afzonderlijke bijdragen, in de

van het Tijdschrift opgenomen,

genoemde

drie deelen

zijn getiteld:

Botanische reis over Banka en in de Palembangsche binnen-

1.

landen, door

J.

riaar eeu

gesteld

Teysmann.

E.

Voorloopige

2.

handleiding voor de proef-kinakultum% zamenoorspronkelijk geschrift van F. W. Junghuhn

Aanteekeningen in verband staande met de voorloopige handleiding voor de proefkinakultum-, zamengesteld naar een oorspronkelijk geschrift van F. W, Junghuhn.
3.

Invloed van Guanobemesting in de suikerrietvelden

4.

der fa-

briek Wonopringo, in de residentie Pekalongan.

Berigten over aardbevingen

5.

en, berg-uitbarstingen,

vermeld

in de Bataviasche Koloniale Courant,

de Java-Governement Gazette, de Bataviasche Courant en de Javasche Courant van 1810
tot 1850, verzameld door A. W. P. Weitzel.
Berigten

f).

over aardbevingen en berguitbarstingen, vermeld
Couranten van 1851 tot 1840, verzameld door

Javasche

in de

M. Th. Reiche.
Berigten

7.

in de

W.

over

aardbevingen en

Javasche Couranten

van 1841

berguitbarstingen, vermeld
tot

1850,

verzameld door

F. Versteeg.

8,
1),

Over de wiedjen- of sesamum-olie, door K. W. Van Gorkom^
Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Bawean, door P.

Bleeker.
10.

door

Negende bijdrage
P. Bleeker.

tot de kennis der vischfauna

van Banka,.
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il. Bijdrage

van

Tjilatjap,

12.

tot

door

Verslag over

de kennis van het

goudbevattende kustzand

P. J. Maier.

de uilkomsten van

een

scheikundig

onder-

zoek der vruchten van tangkallak, door K. W. Van Gorkom.
45.

Scheikundig enderzoek van twee bronwaterenen een bron-

van Bawean, door A G. Veltman.
Over eenige nieuwe land- en zoetwater-moUusken van
Java, door H. Zollinger.
45. Meteorologische waarnemingen gedaan te Rogodjampi in
afzetsel
14.

Banjoewangi, door H. Zollinger.
Meteorologische

46.

waarnemingen

verrigt te

gentschap Bandong, op eene hoogte van 5845

ven de zee, door K. F. Holle.
47. Opgave der gevallen regens

Tjikadjang, re-

rijnl.

voeten bo-

Pamakassan, residentie Ma-

te

doera, volgens zclfregistrerenden regenraeter, door T. Arriëns.

De inlandsche plantennamen bijeenverzameld en

48.

betische orde gerangschikt, door G.

J.

in alpha-

Filet.

Rapport over de aanwezigheid van grondstoffen in den Ne-

49.

derlandsch-Indischen archipel, geschikt tot bereiding van papier,

W. Rost van Tonningen.
Een woord aan het publiek lietrelVende eene beschouwing
over de koolformatie van Borneo, naar aanleiding van de 48e

door

D.

20.

en 49e der bijdragen tot de geologische en mineralogische kenvan rs'ederlandsch Indië door S. Bleekrode, door Corns De

nis

Groot.
24,

Over eenige vischsoorten

van

de

Zuidkust-wateren

van

Java, door P. Bleeker.
22.

Over eene merkwaardige anomalie

Arteriae carotides,

waargenomen

bij

Pitta

den oorsprong der
cyanura Vieill. (met

in

afbeelding).
25.

Catalogue of the Homopterous insects collectedat Sarawak,

Borneo, bij A.
Fr. Walker.

R. Wallace,

24. Beschrijving

van eene

with descriptions of
reis

new

species,

by

naar de Zuidwestkust en Noord-

oostkust van Nieuw-Guinea. Eerste gedeelte. Reis naar de

Zuid-

westkust en verblijf aldaar, door II. Von Rosenberg.
25. Scheikundig onderzoek van den bast van Nauclea
talis, door J. C. Bernelot Moens.

orien-

20.

door

Derde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Soembawa,
P. Bleeker.
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27 Over de uitbarsting der vulkanen in Oostelijk Java in het
jaar 1586, door

J,

Hageman

Jcz.

Over de zamenstelling van de vulkanische asschen, uitgeworpen door eenige vuurbergen van den Nederlandsch-Indischen
Archipel door D. W. Rost van Tonningen.
29. A few remarks concerning a parasJtic fish found in tlie
Holothuria of the Cocos-isiands, by A. J. Anderson.
30. Aanteekeningen betreffende de kakao-kulluur in de residentie Manado.
31 Handleiding voor de teelt en bereiding van de kakao.
32 Bijdrage tot de kennis der insekten, die den kakao-booni
28.

,

nadeelig zijn in Zuid-Amerika.
55. Bijdrage tot de statistiek der

kakao.

Scheikundige analysen vanden bast, de bladeren, de vruchten en de zaden van den kakao- boom, door D. W. Rost van
34.

Tonningen.
Giftige slangenbeet, zijne

35.

zing, door

W. M.

uitwerking en middelen tot gene-

Smit.

36. Eenige opmerkingen en wenken tot beantwoording der
vraag» kunnen personen, die geene opzettelijke beoefenaars van

de natuurwetenschap

zijn,

de kennis der

nederlandscli-indische

produkten bevorderen", door W. H. De Vriese.
37 Over eenige nieuwe soorten van Zeeveders of Pennatulina
(Polypi natantes) van den Indischen Archipel, door P. Bleeker.
38 Conspectus systematis Cyprinorum, auct. P. Bleeker.
39.

door

Derde Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Singapoera,
P. Bleeker.

40. Vijfde

door

P.

bijdrage

tot de

kennis der vischfauna van Timor,

Bleeker.

In het 18e deel zijn bovendien bevat meerdere berigten

over vulkanische verschijnselen in den Indischen archipel
over de verrigtingen der ingenieurs van het mijnwezen,
in Buitenzorg en over kinine verkregen
Java aangeplante kinaboomen, terwijl in het
19e en 20^ deel evenzoo zijn opgenomen de berigten om-

over steenkolen
uit

de

op

trent de jongste vulkanische verschijnselen in Nederlandscli

Indië en de jongste verrigtingen der mijngenie en geogra-

phische genie.
Het 20e deel

is

voor het grootste gedeelte gewijd aan de
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verrigtingen der Vereeniging in hare vergaderingen

aanteekeningen van welke

,

in de

nedergelegd talrijke berig-

zijn

ten en rapporten over mineralen, minerale wateren, berg-

planten en planten-produkten en

uitbars tingen,

j)laatselij-

ke faunen van de meest verschillende deelen van den Indischen Aiehipel, alsmede over de aanwending van dierlijke en plantaardige voortbrengselen in het praktische leven

en de nijverheid.
In het 5 e en 6e deel der Acta

zijn

de hieronder genoem-

de bijdrage opgenomen.
1.

Waarnemingen op de komeet van 1858, gedaan

te

Batavia

Oudemans.
2. Verslag van de uitkomsten van het scheikmidig onderzoek
van een aantal suikermonsters, door P. F. H. Fromberg.
5. Overzigtstabellen voor de ornithologie van den hidischen
door

J.

A. C.

Archipel, door H.
4.

Tweede

Von Rosenberg.

bijdrage tot de kennis

dischen Archipel, door
5.

Zevende bijdrage

C. L.

tot

der Arachniden

van den

In-

Doleschall (met 17 pLaten).

dekennis der vischfauna van Sumatra;

visschen van Palembang, door P. Bleeker.
6. Twaalfde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Borneo

door

P. Bleeker.

Twaalfde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Celebes
visschen van Manado, door P. Bleeker.
8. Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthjologische fauna van
7.

Japan, door P. Bleeker (met

drie

platen).

9 Over het soortelijk verschil van Falco lymnaëtus Horsf. en
Falco nivcus Temm. (Spizaëtus cirrhatus Bp.), door H. A. Bernstein.

10 Bijdrage tot de kennis der vischfauna van Nieuw-Guinea,
door

P. Bleeker.

11 Enumeratio specierum piscium hucusque in Archipelago hidico observatarum, adjectis habitationibus citationibusque ubi descriptioucs

earum recentiores reperiuntur nee non speciebus Mu-

sei Bleekcriani

Bengalcnsibus, Japonicis, Capensibus Tasmanicisque

auct. P. Bleeker.

Voor de volgende deelen van het Tijdschrift en de Acta
nog beschikbaar en ten dcele reeds afgedrukt de hier
onder genoemde artikels.
zijn
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1.

Scheikundig onderzoek van twee

voorkomende

nabij

Koeningan

in

warme minerale bronnen,

de residentie Cheribon, door

P. J. Maier.
2.

Scheikundig onderzoek van de

hars

der

Garcinia

mangos-

tana, door N. Rietier.
5.

Over monorchie of het voorkomen van eenen enkelen tesby Centropus medius Müll. en Centropus affmis Horsf.

ticulus

door H. A. Bernstein (met eene plaat).
4 Over eenige vischsoorten van de Kaap de Goede Hoop, door
P. Bleeker.

5 Bijdragen tot de geologische en mineralogische kennis van
Nederlaudsch Indië, door de ingenieurs van het mijnwezen in

Nederlandsch Indië.
XXI. Onderzoek naar kolen in de residentie Palembang, door
R. Everwijn (met afbeelding).
XXII. Inleiding tot de geologie van
P.

Van

Sumatra's Westkust, door

Dijk (met kaart).

6 Ichthyologiac Archipelagi Indici Prodromus, Vol.

Il

Cyprini-

auct. P. Bleeker.
7.

Bijdrage tot de kennis der ornithologische fauna

van Nieuw-

Guinea, door H. Von Rosenberg (met platen).
8.

Achtste bijdrage tot de kennis der viscii fauna van Sumatra.

Visschen van Benkoelen, Priaman

door
9.

door

,

Tandjong, Palembang en Djambi.

P. Bleeker.

Elfde bijdrage tot
P.

de kennis der vischfauna van

Amboina,

Bleeker.

10. Verslag

van

den

van de geographische

hoofd-ingenieur

dienst in Nederlandsch Indië, over January 1858 t/m April 4859,

door

J.

A. C.

Oüdemans.

li. Zesde bijdrage

door

P.

22.,

tot

de kennis

Tweede oölogische

bijdrage, door

15. Chemisch-physiologisch

deel

der

vischfauna van

Japan,

Bleeker (met platen),
II.

A. Bernstein.

onderzoek naar het hitte re bestand

van Cocculus crispus DG., door

J.

J.

Altheer.

14 Ontleding van een mineraal water van de dessa Moloong
in de nabijheid van Soerabaja, door H. G. Dibbits.
15 Aanteekeningen

betreffende

getah-pertja-boomen

(Sapoteën)

en getah-pertja van Zuid-oostelijk Borneo, naar aanleiding van ont-

dekkingen van James Motley, medegedeeld door W. H. DeVriese.
IG Over het voorkomen van onkristalliseerbare suiker (glukose)
in .suikerrietsap. door D.

W. Rost van Tonningen.
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17 Over de eigenschappen en de waarde van het Borneo-suiW. Rost van Tonningen.
18 Over de hoedanigheid van suikerrietsap, dat door middel

kerriet, door D.

van stoomhitle en op open vuur tot

tjing is

verkookt, door D.

W. Rost van Tonningen.
19 Over de defekatie van het suikerrietsap, door 1). W. Rost
van Tonningen.
20 Over de hoeveelheid rietsap, welke op Java uit liet suikerriet verkregen wordt, door D. W. Rost van Tonningen.
21 Iets over de

verbastering en de veredeling der suikerriet-

W. Rost van Tonningeu.
22 De kinakultuur op Java op het einde van het jaar 1859,
kort beschreven door Fr. Junghuhn en J. E. De Vrij.
25 Scheikundig onderzoek van eenige Japansche muntsoorten,

variëteiten op Java, door D.

door

P.

J.

Maier.

24 Tiende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Banka,
door

P. Bleeker.

25 Uilkomsten van twee bemestingsproeven op suikerriet, verkregen in de jaren 1857 en 1859, door J. A. Krajenln-ink.
26 Iets over de hoogte-verbreiding en het voorkomen van landen zoetwater-moUusken op Java en de Soenda-eilanden door H,
,

Zollinger.

27 Thermometer-waarnemingen te Tjikadjang, regentschap Soekapoera, Preanger-regentschappen door K. F. Holle.
28 Opgave van den te Pamakassan gevallen regen gedurende
1859, gemeten met zelfregistrerenden regenmeter, door T. Arriëns.
,

29 Negende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Sumatra;
visschen uit het stroomgebied van den Moessi; door P. Bleeker.
30 Over de reptiliën -fauna van Sumatra, door P. Bleeker.

De omvang dezer bouwstoffen

is

grooter dan bevat kan

twee boekdeelen van de werken der Vereeniging,
en daar bijkans geene bestuursvergadering plaats beeft, in
w^elke niet één of meer bijdragen ter openbaarmaking wor-

worden

in

den aangeboden, bestaat er slechts vrees, even als sedert
lang, dat de middelen der Vereeniging niet zullen toereiken om alle die bijdragen uit te geven met den spoed, welken de aanbieders regtmatig wenschen
geheel in bet belang der wetenschap.

en welke ook

is
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Aan

ijver

van de direktie ten deze ontbreekt het voor-

maar de middelen, onzer instelling beschikbaar,
hoezeer niet bekrompen te noemen, zijn niet van dien
aard, zelfs met bijrekening van de gouvernements-toelage
zeker niet,

van / 4000 'sjaars, dat daaruit alleen bestreden zouden
kunnen worden de belangrijke kosten, vele duizenden guldens
bedragende v^^elke het noodwendig gevolg zijn van het publiceren in deze gewesten van vijf lijvige boekdeelen 's jaars.
Gelukkig bevinden wij ons dan ook in eene maatschappij
die steeds bereid bevonden is de wetenschap te ondersteunen, eene maatschappij, wel is waar slechts bestar.nde uit weinige duizenden personen, maar die getoond
,

,

heeft

belangrijke

waar nut

opofferingen

zich

te

willen

getroosten,

valt te stichten en die, sedert het bestaan onzer

instelling, zeker niet

minder dan een halve ton gouds heeft

bijeengebragt, alleen ter schraging van onze instelling.

Dankbaar als onze instelling voor die ondersteuning is
meent zij echter ook te mogen wijzen op wat er de uitkomsten van zijn geweest.
En zeker als zij er van is, dat die krachtige ondersteuning haar in de toekomst evenmin zal worden onthouden,
vleit zij zich tevens, dat zij op nog ruimere schaal zal plaats
hebben, zoodra zal blijken, dat toenemende uitbreiding van
haren werkkring zulks zal noodig maken.
ISog onlangs is weder een beroep op de ingezetenen gedaan, door het openen van eene nieuwe inteekening op
het Tijdschrift en de Acta.

De herhaling van zoodanig beroep op
elkander gelegene

tijdstippen

is

niet

te

noodzakelijk,

ver van

wegens de

gewesten van de in teekenana ommekomst van elk jaar steeds aanverminderd, door vertrek naar Europa, over-

groote bewegelijkheid in deze
ren, wier aantal,

merkelijk

IS

lijden, als anderzins.

Hierin

ligt

ook de voorname reden van de

Tijdschrift en Acta in serieën,

teekenaren niet verwacht

splitsing

van

vermits van de nieuwe in-

mag worden,

dat

zij

algemeen
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de uitgaven zich zullen willen getroosten, verbonden aan
de aanschaffing van alle reeds uitgegevene deelen, terwijl

aan den anderen kant geene inteekening mag worden gevorderd, zoo niet de intcekenaars er door in het bezit worden gesteld van minstens een volledige volgreeks der
werken.

Vergaderingen.
Het wakkere leven onzer
alleen

in

de talrijkheid

instelling

der bijdragen

openbaart zich niet
,

welke door hare

zorg tot openbaarheid worden gebragt.

De aanteekeningen

,

van de plaats gehad hebbende

ver-

gaderingen gehouden, wijzen nog eene andere zijde aan
van de werkzaamheid der Vereeniging, in het jongste jaar

wederom aan den dag gelegd.
Er is geen maand in het jongste Vereenigingsjaar

veT-

twee vergaderingen zijn gehouden, en steeds waren in die vergaderingen meerdere
onderwerpen van wetenschappelijken en huishoudelijken
aard aan de orde van den dag.

loopen, zonder dat minstens

Talrijker ook

nog dan ooit te voren waren de daarin
punten van wetenschappelijk en prak-

ter sprake gebragte
tisch belang.

Een groot gedeelte van de uitkomsten van het onderzoek
van der Vereeniging toegezondene voorwerpen uit de drie
rijken

ringen,

der natuur,
in

is

in.

de notulen der bestuursvergade-

den vorm van kleinere of grootere

nota's, ne-

dergelegd.

Hiertoe behooren, wat het delfstoffenrijk betreft, de mi-

neralogische en scheikundige onderzoekingen van:
4
lid

Titaanhoudend magncet-ijzerzand van Telokbetong, door het
den heer A. G. Veltman.

2 Klei-ijzersteen van westelijk Borneo, door de bestuursleden
Illï. Corns De Groot en P. J. Maler.
5 Cliroonierts van Amboina, door het bestuurshd den heer P. J.

de

Maier.
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4 Gips van
C.

J.

Telokbetong en Samangka, door het

den heer

lid

Bernelot Moens.

van Japan, door den heer J. C. Bernelot Moens.
en tinerts van Linga en de Karimon-eilanden
door het hestuurslid den heer P. J. Maier, en het lid den heer,
5 Mineralen

6 Aardsoorten

J.

C.

Bernelot Moens.

zand van den Lamongan, door liet bestuurslid
den heer D. W. Rost van Tonningen.
8 Bruinkolen te Telokdjambi, door het lid den heer A. J, Kra7 Vnlkanisch

j

en brink.
9 Gips

van Madioen, door het

lid

den heer

J. C.

Bernelot Moens.

10 Zout en mineraalwater van West-Borneo, door het

lid

den

heer A. G. Veltman.
11 Mineraal water van

Rembang, door het

lid

den heer A. G.

Veltman.

op Banka,

12 Minerale wateren
heer

J.

J.

door het

adviserend

lid

den

Altheer.

15 Marmer van Patjitan, door de bestuursleden de HH. W. F.
Versteeg en Gorns De Groot.

Vermelding verdienen voorts de
minerale bronnen

gaderingen bevat.

,

talrijke berigten

omtrent

in de aanteekeningen der bestuursver-

Die berigten heeft de Vereeniging groo-

tendeels te danken aan de hoofden en verdere ambtenaren

van gewestelijk bestuur en zij heeft daarin een nieuw blijk
ontvangen van de algemcene deelneming, waarove}' zij zich
reeds sedert zoo lang

mag

verheugen.

Zoo heeft de Vereeniging sedert de jongste algemeene
vergadering ontvangen berigten omtrent minerale bronnen
en hare wateren,

van Rembang, van het
Lawick \^an Pabst.
»

Maros

lid

(Zuid-Celebes),

den heer Mr. H.

van het

lid

J.

W. Van

den heer D. F.

Schaap,

den heer G. G. Schonck.

»

Banjoemas, van het

»

Soerakarta, van het lid den heer F. N. Nieuwenhuizen.

»

Buitenzorg, van de leden de HH. A. A. M. N. Keuchenius en

DL. XXI

J.

F. lUesz,

lid

alsmede van de demangs Soeria
"'^

354
Poettra, Radhen Erna, Radhen Soma dhi Ningrat en
Radhen Nata Widjaja.

van Tegal

,

van het lid den heer C. F. Boudriot.
van het hd den heer D. C. Noordziek en de

"

Patjitan,

»

Sintang (West-Borneo)

»

Kediri, van het lid den heer

»

Djokdjokarta,

»

Kempen.
Manado (Noord-Gelebes)

HH.

C.

De Roon Swaan en

Van Olden.

R. K.

van de leden de HH. G. F.

,

Nauta en H. Von Gaffron.
van het

,

Van de

A. F. H.

den heer G.

lid

van het

lid

P.

Poel.

Brest van

den heer A.

J.

F. Jansen.
»

Sumatra's Westkust, van de leden de HH. Generaal A.
J. Van Thienen, H. M. Andree \Yiltens,
Van der Linden en L. B. Van Polanen Petel.

Meis, G.

»

»

»

»

»

J.

Probolingo, van het lid den heer R. Scherius.
Samarang, van het lid Mr. D. G. A. Graaf van Hogendorp en Pangeran Ario Tjondro Negoro.
Madioen van het lid den heer Ghs. Wiggers.
Andjoina, van de leden de HH. Jkhr G. F. Goldman
en W. A. Duvel-aar van Ganipen.
Saparoea en Haroeko, van het lid den heer W. A.
,

Duvelaar van Gampen.
»

Geram's Zuidkust, van het

lid H.

»

Banka, van het adviserend

lid

en de leden de

HH.

P.

H.

G.

Van Eybergen.

den heer J.
Van Diest en

J.

J.

Altheer
J.

Keu-

chenius.

den heer E. Netscher.
P. F. Gouperus en

»

Madioen, van het

»

Palemhang, van de leden de HH.
E.

»

lid

G. F. Happé.

Bagelen, van de

leden de

W. Lange

HH. O. Van Rees, H.

A.

Gaade.

en

J.

J.

Een ruim veld van onderzoek

is

door de kennis aan het

Steyn Parvé,

bestaan van talrijke minerale wateren in de genoemde gewesten geopend en onze scheikundigxm zullen niet nalaten

hunnen beschikbaren

tijd

ten offer te brengen,

om

de eigen-
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schappen dier wateren nader
voor velen

Ook

uit te

vorschen

,

zoo als reeds

geschied.

is

ten opzigte van het plantenrijk

zijn

meerdere be-

rigten in de aanteekeningen der bestuursvergaderingen op-

genomen, zoo

als

over

De vezelstof der Calotropis gigantea, door het besturend

1

den heer D. W. Rost van Tonningeii.
2 Giftplanten van zuid-oostelijk Borneo, door wijlen
heer

J.

liet lid

M
den

Motley.

5 Suiker uit den

aren-palm, door het

lid

den heer A.

J.

Kra-

jenbrink.

Dammar

4
C.

J.

daging en

5 Katjan g-olie als
lid

dammar ambaloe, door

het lid den heer

Bernelot Moens.

middel tot verlichting, door het besturend

den heer D. W. Rost van Tonningen.

6 Mokka-koflij boomen te Buitenzorg, door den heer D.

van Tonningen.
7 Vruchten van den geteh-boom
scher en

,

W. Rost

door de leden de HII. E. Net-

Binnendijk.

S.

8 Teelt en bereiding van de kakao.
9 Scheikundige analysen van den bast, de bladeren, de vruch-

van den kakao-boom, door het besturend lid den
W. Rost van Tonningen.
10 Planten en planten-voortbrengselen van de Padangsche bovenlanden, door het Md korrespondent den heer J. E. Teysmann.
ten en de zaden

heer D.

Ten

opzigte van

berigten,

in

fauna van Java

,

dezer gewesten

het dierenrijk

de notulen

zijn

de

bevat, niet minder talrijk en de

de Kokos-eilanden

,

Bali,

Bawean, Sumatra,

Singapoera, Siam, Japan, Banka, Biliton, Borneo, Celebes,

Timor, Amboina, de Aroe-eilanden en Nieuw-Guinea, heeft
er hoogst waardeerbare bouwstoffen door erlangd.

Die beriglen heeft de Vereeniging voor een niet gering
danken aan de direkteuren en leden der Vereeniging de HH. W. M. Smit, G. A. De Lange, A. J. An-

gedeelte te

derson, H. G. Hoogeveen, E.

W.

E.

Ludeking, Jkhr

J.

L.

Pompe van Meerdervoort K. F. Holle, C. A. M. M.M.
Von Ellenrieder, C. Van der Moore en J. Van Vollenboven.

C.

,

556

Ons

ijverig

medelid, de heer A.

J.

Ki-ajenbrink, lieeFt zich

aangeboden eene proel'aanphintiny aan te leggen van de
meest verschillejide variëteiten van snikerriet, welke op
Java gekweekt worden, ten einde daardoor te geraken tot
de juiste kennis der op Java voor de snikerkultuur gebezigd

wordende

rietsoorten, tot die

van haar suikergehalte,

enz,
JJit

hoogstbelangrijk

onderwerp was reeds eenige jaren

geleden door de Vereeniging ter sprake gebragt, en met het

verzamelen en aanplanten
riëteiten

was ook

te

va)i verschillende

suikerriet-va-

Buitenzoi-g reeds een begin gemaakt.

De Vereeniging heelt, naar aanleiding van het voorstel van
den heer Krajenbrink, dit onderwerp met belangstelling op
nieuw in behandeling genomen en den heer Krajenbrink
de medewerking toegezegd welke binnen haar bereik ligt,
en zij heeft dan ook reeds een' rondgaanden brief gerigt
aan de suikerfabrikanten van Java, met uitnoodiging de
voorgenomene nieuwe onderzoekingen te willen bevorde,

ren

,

door de toezending aan de Vereeniging van de ver-

schillende suikerrietstokken

hunner aanplantingen, tenein-

ontworpene proefaanplanting te vereenigen.
De wetenschappelijke bepaling van die stokken en van

de die in de

hun suikergehalte en de waarnemingen omtrent hunnen
groei en alles wat betrekking heeft tot hunne kuituur, heeft
de heer Krajenbrink op zich genomen.

De wetenschap mag hem daarvoor dankbaar
snikerkultuur

zelve

mag van

zijn

en de

de voorgenomene proeven

nuttige uitkomsten verwachten.

Verzamelingen. Museum.
Niet minder dan in vroegere jaren werden de verzamelingen der Vereeniging weder verrijkt door talrijke schenkingen.
Voorwerpen uit het delfstoffenrijk van Java, Bali, Ma^

doera, Sumatra, Lingga, Groot-Karimon, Bintang, Borneo,

Amboina, Timor en Japan, werden der Veieeniging ten
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geschenke aangeboden door de HH. leden T. Arriëns, A.
H. G. Blokzeyl, Jkhr G. F. (joldman
J. Ilageman Jcz.,
P.M. Van Laren, G. G. Hardenberg, E. G. F. Happé, J.H.
,

De Brnyn Kops, Jkhr

G. Jordens, G. F.

J.

L. G.

Pompe van

Meerdervoort, F. H. G. Van Motman, E. Netscher, D. G. Noordziek, H. Von Rosenberg, Dr. G. F. Schneider, J. T. Van

Bloemen Waanders, Dr.

G.

Wassink en

Planten of voortbrengselen

nir,

R. Wijnen.

het plantenrijk

,

aan welke

eenige bijzondere merkwaardigheid of praktische nnttigheid

werd toegeschreven, werden aangeboden van de eilanden
Java
Snmatra Rorneo en Bintang door de HFI. leden
A. H. Bisschop Grevelinck, P. M. Van Laren, G. W. A.
Ludeking, E. Netscher, J. H. Tobias, H. A. F. De Vogel
,

,

,

en door wijlen het
Dieren
eilanden,

lid

den heer

verschillende

uit
Bali

Motley.

J.

klassen,

Bawean, Snmatra,

,

van Java, de KokosSingapoera,

Bintang,

Timor, Amboina
de
Aroe-eilanden, Nienw-fhiinea en Japan, werden ten geschenke aangeboden door HIL loden H. J. Alken, Dr. A. J.
Anderson, A. ü. G. Blokzeyl, J. F. R. S. Van den Bossche,
P, B. Brnyn van Rozenbnrg, IL Ghevallier, Graaf Francis
Banka,

Biliton

Borncio,

,

De Gastelnan,

F.

Gelebes,

H. Deissner, G. A.

Von

penhorst, G. A. M. M. M.
K.

Holle,

F.

James,
gara

,

J.

A.

IL

G.

F.

der Moore,

W.
J.

Van Delden,

Ellenrieder, D.

W. Hunnins,

J.

De

L.

S.

H. Die-

Hoedt,

Jeeger,

J.

A.

Jordens, Radhen Adhipati Kerta Nata Ne-

(J.

Kruymel

F. Meijer, G.

,

,

F.

E.

A.

Lange,

Mogk,

Dr. O.

G. T. Bernelot

G.
J.

W.
G.

Moens,

A. Ludeking, E.
Mohnike, G. Van

E. Netscher, A.

J.

W. Van Ophuysen, Jkhr J. Jj. G. Pompe van Meerdervoort,
L. F. Praeger, J. W. E. Van Riemsdijk H, Von Rosenberg,
,

J.

M. G.

E.

Le Rutte,

G. L. Schröder, B. Schreuders, A.

W. F. H. Tuckerman, J. Van Vollenhoven
Van Bloemen Waanders.
deze namen worden hier vermeld, als de betuiging

H. Thepass, A.

en P.

Ti.

Alle

van de erkentelijkheid
van zoo

onzer instelling voor de schenking

talrijke natuurschatten.
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Te betreuren
de in

als

is

het zeker, dat alle die voorwerpen

vroeger jaren

gesclionkene,

,

even

nog niet kunnen

worden ten toon gesteld, dat zij nog als in een pakhuis
moeten blijven opeengestapeld.
Maar de wetenschap heeft van veel er van reeds haar
getrokken,

voordeel

door de uitkomsten der onderzoekin-

gen, waartoe het aanleiding heeft gegeven.

En aan den anderen kant
ooit

te

voren,

ook, bestaat thans, meer dan

een bepaald uitzigt op eene spoedige ten-

toonstelling van alle onze rijkdommen, door de toezegging
van regeringswege van een geschikt lokaal voor de verga-

deringen, het

museum en

de boekerij onzer instelling.

Uit goede bron kan de direktie mededeelen, dat de plan-

nen en begrooting voor zoodanig lokaal door de regering
reeds zijn goedgekeurd en dat binnen kort met den opbouw er van een' aanvang zal kunnen worden gemaakt.
Bibliotheek.

Geen jaar van het bestaan der Vereeniging was zoo rijk
aan aanwinsten voor hare boekerij als het jongst verloopene.
Als gewoonlijk ontving zij talrijke geschenken van verschillende schrijvers en tegengeschenken van de vele akademiën en genootschappen, met welke zij in betrekking
staat.

Maar bovendien

zijn

in

het

jongste

Vereenigingsjaar

aankoopen gedaan, onder anderen ook
de nalatenschap van wijlen het ad viserend lid den heer

vele en belangrijke
uit

Zollinger.

De

titels

van die boekwerken

zijn

vermeld achter de

notulen der bestuursvergaderingen.
Als geschenken van bijzondere s chrijvers

komen daaron-

werken of kleinere bijdragen van de heeren R.
B. Van den Bosch, C. Montagne, C. L. Doleschall, H. Von
Bosenberg, W. F. Versteeg, J. Lamont, A. W. P. Weitzel,
der voor,

M. Th. Reiche, H. Zollinger,

J.

A. C.

Oudemans,

C. A.
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J.
A. Oudemans, W. R. Weitenweber, K. W. Van Gorkom, Corns De Groot, S. Bleekrode, T. Arriëiis, K. P.

Holle,

Jkhr

G. Veltmaii,

A.

dervoort, H. L. Janssen,
F. Liharzik,

Bernstein,

J.

W. M.
H.

L.

G. Poiiipe

Smit, P.

J.

Mac-Giliavry,

van Meer-

Maier, H. A.

G. Uylenbroek,

Hageman Jcz., A. Qnételet E. Quételet, A. J. Anderson,
D. W. Rost van Tonningen, G. J. Filet en A. J. Krajenbrink.
De aanzienlijke uitbreiding, welke de bibliotheek door

J.

,

de geschenken en aankoopen
eenigingsjaar

over

gaan

te

thans

gedurende het jongste Ver-

bekomen, heeft tot het besluit geleid,
het doen drukken van den katalogus der

heelt
tot

in het bezit

onzer instelling zich bevindende boek-

werken.
Die katalogus

is opgemaakt, deels door onzen waardigen
den heer G. F. De Bruyn Kops, deels, wat
de latere aankoopen en geschenken betreft, door het lid
der Vereeniging den heer W. Schwertzel. Beide verdienen

bibliothekaris

daarvoor den dank der Vereeniging,

De katalogus
gedrukt

zal

is

zijn

,

thans
zal

ter perse

aan ieder

lid

gelegd.

Nadat

hij

af-

der Vereeniging een

exemplaar er van kosteloos worden aangeboden.
De direktie vleit zich ook, dat het voor de Vereeniging
bestemde gebouw nog in den loop dezes jaars genoegzaam
gevorderd zal wezen, om er de bibliotheek in op te zetten,
ten einde
te

haar voor de leden en het publiek beschikbaar

stellen.

Korrespondentie.
Niet

minder dan

in vroeger jaren heeft de direktie ge-

door uitgebreide en levendige korrespondentie, betrekkingen te onderhouden en aan te knoopen met de

tracht,

autoriteiten

en

instellingen,

welker verkeer met de Ver-

eeniging nuttig te achten was voor de belangen, hetzij van

de wetenschap en hare praktische toepassingen in het

gemeen,

hetzij

van onze

instelling in het bijzonder.

al-
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Gelijk de Vereeniging steeds bereid

gevraagde adviezen

te

gevonden

is,

aan haar

mogt zij ook dezelfde bewaar de direktie voorlichting

geven,

reidvaardigheid ondervinden

,

verlangde.

Zoo mogt

zij,

op daartoe gedane aanvraag, over meeraard voorlichting en

dere punten van wetenschappelijken

behalve van meerdere bestuursleden ter
van de besturende leden buiten Batavia, de
HH. G. De Groot, D. W. Rost van Tonningen en W.
De Vriese, van de adviserende leden de HH. H. A.
II.
Bernstein, F. Junghuhn, J. E. De Vrij en wijlen H. Zollinger, van het lid korrespondent den heer J. E. Teysraad bekomen,

hoofdplaatse,

mann en van
Von Gaffron,

de gewone leden de HH.
G.

Ilelfrich

en

J.

S.

Binnendijk, H.

G. Bernelot

Moens.

Onder de van de Vereeniging uitgegane adviezen aan
de regering of aan de hoofden van departementen breng
hier slechts in herinnering, die, M^elke tevens in het

ik

Tijdschrift der Vereeniging zijn openbaar

gemaakt en han-

delen over de doelmatigheid van ijzeren gebouwen in deze
gewesten, over het in Patjitan aan de baai van Panggoel

ontdekte
ten,

marmer en over

geschikt tot

het

zelfs tandigheden in deze

vervaardigen

gewes-

van tusschenproppen

voor vuurmonden.
De Keizerlijke Duitsche Akademie van Natuuronderzoekers had van de Vereeniging inlichting gevraagd betreffende

het al of niet

voorkomen op Borneo van menschen met

staarten.

De Vereeniging, na daarover rapporten te hebben ingewonnen van meer in het bijzonder met Borneo bekende
leden, de HH. H. Von (Gaffron en G. Helfrich, heeft die
vraag uitvoerig, doch in ontkennenden zin beantwoord.
De .direktie van 's Rijks Museum van Natuurlijke historie
te

Leiden heeft de hulp en medewerking der Vereeniging
bij het verzenden van verzamelingen uit deze

ingeroepen

gewesten naar Nederland.

De Vereeniging

heeft

die hulj) en

medewerking

toege-
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ze^d en ook reeds verleend door zending naar China van
benoodigdheden voor liet verzamelen en bewaren van voor-

werpen

uit

de natuurlijke geschiedenis en door het doen

ververschen eener verzameling, uit Japan voor

's Rijks Museum bestemd.
Ook was de medewerking der Vereeniging ingeroepen
door naturalisten in Frankrijk, aan de Kaap de Goede

Hoop, op Bourbon en in Siam, ten einde in ruiling van
met personen welke zich in deze gewesten op het daarstellen van verzamenatuurhistorische voorwerpen te treden

,

lingen toeleggen.

De

direktie heeft

aan die verzoeken voldaan, door me-

dedeeling er van in het Tijdschrift der Vereeniging.

Nieuwe betrekkingen zijn aangeknoopt met de Wetterauer
gesammte Naturkunde te Hanau, met
het Geographisch Verein te Darmstadt, met de Universiteit
te Jena, met het Indisch Genootschap te 's Gravenhage,
met het Koninklijk Instituut voor de land-, taal- en volkenkunde van Nederlandsch Indië te Delft, het Keizerlijk
Geographisch Genootschap te Weenen, en de Literary and
Gesellschaft für die

Philosophical Society of Manchester.

De betrekkingen tusschen de voornaamste wetenschappelijke

instellingen

voornamelijk

in en

buiten

Nederlandsch Indië

zijn

onderhouden door de wederkeerige toezen-

ding van de door de Vereeniging en die instellingen uitgegeven wordende geschriften.
Van wege onze instelling worden thans haar Tijdschrift

en hare Acta geregeld verzonden aan de volgende genootschappen en redaktiën.
In Nederlandsch Indië.
Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen, te
Batavia.

Vereeniging ter bevordering der Geneeskundige Wetenschappen
in Nederlandsch Indië, te Batavia.

Nederlandsch Indische Maatschappij van Nijverheid,

te Batavia,
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Koninklijk

van Ingenieurs, Afdeeling Oost-Java,

Instituut

te

Soerabaja.
Maatscliappij

tot

Nut

van het Algemeen

in

Oost-Indië,

te

Batavia.

Redaktie van de Java-Bode, te Batavia.
Redaktie van het Bataviaasch Handelsblad, te Batavia.

lu Nederland.
Koniuklijke Akademie van

wetenschappen,

te

Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij der wetenschappen, te Haarlem.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen, te Utrecht.
Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte, te

Rotterdam.
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, te Utrecht.
Koninklijk

Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra,

te

Amsterdam.
Bibliotheek der Hoogeschool te Leiden.

Redaktie van het Tijdschrift de Gids, te Amsterdam.

Redaktie van de Algmeene Konst- en Letterbode, te Haarlem.
Redaktie
's

van

het

Tijdschrift

voor

Nederlandsch

Indië,

te

Gravenhage.
Openbare Bibliotheek der stad Arnhem.
Indisch Genootschap te 's Gravenhage.
Koninklijk Instituut voor de

Nederlandsch Indië,

taal-, land-

en

volkenkunde van

te Delft.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

te

's

Gravenhage.

In het Buitenland.

Académie impériale des sciences de

Muséum

1'Institut, te Parijs.

d'Histoire naturelle, te Parijs.

Société Géologique de France, te Parijs.
Société Impériale des sciences naturelles, te Cherbourg.
Académie des sciences, arts et belles-lettres, te Dijon.

Académie Royale des sciences,

arts et belles-lettres dcBelgique,

te Brussel.

Académie Royale demcdécine, te Brussel.
Academia Caesarca Leopoldino-Garolina naturae curiosorum,

te

Jena.

Kaiserlich-künigliche Akademie der Wissenschaften, te Weenen.
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Kaiserlich-kÖnigliche Geologische Reichs-Anstalt,
Kaiserlich-königliche Geographische Gesellschaft

te
,

te

Weenen.
Weenen.

Zoölogisch-botanische Verein, te Weenen.

Königlich-Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften,

te Praag.

Königlich-Baierische Akademie der Wissenschaften, te München.

Verein fur Vaterlandische Naturkunde, te Stuttgardt.

Senckenbergische Natiirforschende

Gesellschaft,

te

Frankfort

aan de Main.

Wetterauer Gesellschaft
Universiteit

fïir

die

gesammte Naturkunde,

te

Hauau.

te Jena.

Geographische Verein, te Darmstadt.
Königliche Gesellschaft der Wissenschaften, te Goettingen.
Königlich Preussische Academie der Wissenschaften, te Berlijn.

Redaktie van het Archiv

fiir

Naturgeschichte, te Bonu.

Société de Physique et d'Histoire naturelle, te Genève.

Naturforschende Gesellschaft, te Zürich.
Kongelige Danske Yidenskabernes Sellskab,

te

Koppenhagen.

Naturhistorisk Forening, te Koppenhagen.

Kongelige Suenska Vetenskaps Academiën, te Stokholm.
Académie impériale des sciences, te St. Petersburg.
Sociéte impériale des naturalistes, te Moskou.

Academia Reale

delle scienza

,

te Turin.

Reale Academia delle scienza e belle lettere, te Napels.
Academia Reale dos sciencias, te Madrid.

Academia Reale de sciencias, te Lissabon.
Royal Society, te Londen.
Literary and Philosophical Society of Manchester.
Zoölogical Society, te Londen.

Royal Astronomical Society,
Linnean Society, te Londen.

te

Londen.

British Association for the advancement of science, te Londen.
Wernerian Society of natural history, te Edimhurg.
American Academy of natural science, te Philadelphia.
American Academy of arts and sciences, te Boston.
Smithsonian Institution, te Washington.
New-Orleans Academy of sciences, te New-Orleans.
Asiatic Society of Bengal, te Calcutta.
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Programma.
Het programma
uitgesclireven,

voor het jaar

18S9
punten nieuw. Verre
heantwoording gesteld

der Vereeniging,

was voor

weg de meeste vragen

,

slechts enkele

daarin ter

dagteekenden reeds van vroegere jaren, en alhoewel vele

punten daarvan achtereenvolgens werden
de wenschelijkhcid bestaan

dacht

Ook

,

daarop

bij

toegelicht, hleef

voortduring de aan-

te vestigen.

in het afgeloopen jaar

zijn

weder bijdragen

verd ter vokloening aan meerdere der in het

bekend gemaakte desiderata.
Talrijke opgaven zijn gevoegd

bij

gele-

programma

de door de

Vereeni-

ging reeds geboekte, betreffende aardbevingen en berguitbarstingen in deze gewesten.

Eene nieuw scheikundig onderzoek van vulkanische asch
geleverd door het lid den heer K. W. Van Gorkom,
en zulks naar aanleiding van een' aschregen in Oostelijk
Java en op het eiland Madoera, veroorzaakt door de uitbarsting van den Lamongan op den 28q February 18o9.
Nieuwe ampo-soorten zijn der Vereeniging geworden van
door het lid den heer A. H. G. Blokzeyl.
Bali
Het heeft niet ontbrokeu aan scheikundige onderzoekingen, de strekking hebbende, te geraken tot de ontdekking
van nieuwe alkaloïden, doch zij hebben tot dusverre niet
is

,

geleid tot zoodanige ontdekking.

De belangrijke bevinding van ons adviserend lid den heer
De Vrij opzigtelijk het voorkomen en de mate van kinine
,

boompjes van de kinaplantsoenen op Java, behoort
niet regtstreeks tot dit onderwerp.
De studie van de tweevleugelige insekten en van de spinin de

nen van deze gewesten, met zoo uitstekend gevolg ondernomen docr onzen Doleschall, is door diens overlijden afgebroken.

Meerdere toezendingen hebben plaats gehad van soorten
van tripang, van verschillende eilanden. Die soorten maken thans een bijzonder onderwerp van studie uit van een
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onzer medeleden, zoodat eenige uitkomsten daarvan binnen kort mogen worden te gemoet gezien.
Nieuwe bijdragen zijn geleverd, door het lid den heer
Anderson, tot de nadere kennis van het voorkomen en
verblijven van levende visschen in holothuriën.

Nieuwe bijdragen zijn evenzoo geleverd tot de kennis
van de geographische verbreiding der vogels over de eilanden van Nederlandsch fndië.

van Nieuw-Guinea

gels

berg,

is

thans ter

van het

,

arbeid

l^en

}:rerse.

De uitkomsten van

het onderzoek van een aantal nieuwe

soorten van polypcn uit de familie der

opgenomen

over de vo-

den heer Von Uosen-

lid

in het 20^ deel

Pennatulina,

zijn

van het Tijdschrift der Ver-

eeniging.

De Vereeniging had verlangd cene zamenstelling van de
uitkomsten,

tot

dusverre verkregen door het

scheikundig

onderzoek van minerale wateren in Nederlandsch

Indië.

Alhoewel aan dat verlangen, in den gestelden zin, niet
is voldaan, is het zulks toch in een' anderen zin, in dien
namelijk, dat talrijke bijdragen zijn geleverd

eene na-

tot

dere kennis dier wateren.

Geldmiddelen.

De geldmiddelen der Vereeniging bevinden

zich in een'

voor de tegenwoordige behoeften voldoenden toestand.

Op

het

einde

van het

Sedert hebben tot op

1

1858

vereenigingsjaar

zich aan saldo in kas eene

som van

/'

bevond

2418,10.

January dezes jaars de volgende

uitgaven plaats gehad.
Tijdschrift en Acta, cirkulaires enz.

Bibliotheek en instrumenten

.

.

.

.

.

.

/

12772,72

"

1542,02

»

1502,00

»

285,57

»

854,82,5

Sekretariaat, oppasser, vrachten, briefpor-

ten, enz.

Vergaderingen, advertentiën en diversen.

Kosten van inning der kontributiën en
teekeningsgelden, enz

Totaal

in-

/ 16,557,15,3
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Daarentegen

is

ontvangen, aan

in hetzelfde jaar

Inteekeningsgelden en verkoop van Tijdschrift

en Acta
Vrij wil üge kontributiën

van leden.

.

.

.

Diversen
Subsidie

van het gouvernement
Totaal.

Aan

.

.

/

9747,30

»

2517,00

»

454,00

»

4000,00

/ 16,498,50

saldo in kas op den IQ January dezer jaars bevond

som van / 2579,46,5,
Het evenwigt tusschen uitgaven en ontvangsten is behouden kunnen blijven, dank zij der toelage, door het gouvernement met zoo schatbare welwillendheid verleend. Zonzich eene

der die toelage zouden de werkzaamheden der Vereeniging

binnen engere grenzen moeten

zijn

beperkt geworden,

of

men

zou buitengewone offers van de leden hebben moeten vorderen, waartoe wij allen zeker wenschen, dat nim-

mer zal behoeven worden overgegaan.
De rekening en verantwoording van den

thesaurier is,

overeenkomstig de wetten der Vereeniging onderzocht door
eene kommissie

uit de HH.
De Bruyn Kops, en in orde bevonden.
dank der Vereeniging gebragt
zij de

van direkteuren, bestaande

Steenstra Toussaint en

Onzen
voor den

thesaurier
ijver

het beheer van

en naauwgezetheid, in

de

hare ge dmiddelen weder aan den dag gelegd.

Personeel.

Het jaar

1859

is

niet voorbijgegaan zonder groote ver-

liezen voor de Vereeniging.

Twee liarer meest uitstekende bevorderaars, de adviserende leden Doleschall en Zollinger hebben de rei wederom vergroot der doo len, wier naam in de wetenschap niet
zal verloren gaan,

wier herinnering

bij

de Vereeniging steeds

levendig zal blijven.

Het
ijver

Tijdschrift en

en van het

de Acta

zijn

nut, waarmede

zij

de

getuigen van

voor de

den

wetenschap
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werkzaam

zijn

maar ook buiten de werken der

geweest,

Vereeniging hebben

beide

zij

den kring der wetenschap

uitgebreid en ook daar zijn in meerdere wetenschappehjke
tijdschriften en afzonderlijk uitgegeven

legde de bouwstoffen

hebben

die

,

tot

zij

bijdragen

nederge-

den tempel der wetenschap

bijgebragt.

geheimen van de plantenwereld
heeft ontsluijerd, waren DoleschalFs ontdekkingen niet minder talrijk in de belangwekkende wereld der ongewervelde dieren.
Zollinger bezweek door den invloed van hetzelfde klimaat,
dat wel zijne zoo geliefde planten in hare duizende vormverscheidenheden koestert, maar het leven des menschen
Gelijk Zollinger zoovele

keerkringsgewesten

dezer

— Doleschall

verkort;

welke

hij

hetwelk

viel

als het offer

eener ziekte, voor

van het keerkringsklimaat,
echter niet meer heeft vermoogd dan zijn kosthoopte

herstelling

baar leven enkele jaren

te verlengen.

Beiden ontvielen der wetenschap in de volle kracht van

den mannelijken
Het
Alle

is

leeftijd.

helaas niet anders in deze gewesten.

medeleden, welke de dood ons,

onze uitstekende

onzer Vereeniging en der wetenschap heeft ontrukt, alle
zijn

zij

in de

jeugd of in

de kracht des levens van ons

weggenomen.

Van

Ileyningen,

niet of naauwelijks

Van

der Pant, Doleschall, hadden nog

den dertigjarigen

leeftijd bereikt,

toen

de dood een einde maakte aan hunne nuttige nasporingen.

Schwaner, Smits,

S.

H.

De Lange, een tweede

onzer voortreffelijkste leden

,

drietal

oprigters en medebestuurders

onzer instelling, zagen nog geen vier decenniën over zich heen

gaan

,

hun nuttig werken voor altijd werd afgebroken.
van Garnbee, Fromberg en Zollinger, niet het

toen

Melvill

hadden naauwemeer dan veertig zonnen beleefd, toen ook aan hunne

minst verdienstelijke onzer triumviraten
lijks

,

voortreffelijke nasporingen door ons aller eindlot een grens-

paal werd gesteld.
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Zoo wordt steeds gedund de

rei

mannen, van wie

der

onze instelling haren glans ontleent.

En ware het niet, dat steeds in hunne plaats andere mannen waren te voorschijn getreden bezield door hetzelfde
heilige vuur, begaafd met dezelfde talenten, toegerust met
eene niet mindere mate yan kennis, het lot onzer instel,

ling zou niet twijfelachtig zijn geweest.

Maar Nederlandsch

Indië

van 1860

is

niet Nederlandsch

Indie van den tijd onzer jeugd.

De keur van mannen geroepen om de wetenschap in
Nederlandsch Indië door hunne nasporingen uit te breiden,
,

zal er

nimmermeer ontbreken.

Want
is,

zal

zoolang het
zij

stelsel

der regering

zelve steeds behoeven

blijft,

wat het thans

de voorlichting van de

mannen onzer wetenschap, omdat de wetenschap
tuur diep grijpt in de stoffelijke belangen
tiging eene eerste voorwaarde is voor de

,

der na-

welker behareinduitkomsten

van het koloniaal bestuur, eene einduitkomst, welke zich
oplost in de cijfers van het batig saldo.
En wanneer de tijd mogt aangebroken zijn waarin de
ontwikkeling dezer gewesten zal toelaten een stelsel van
,

te huldigen, waaraan evenredigheid tusschen uitgaven en inkomsten ten grondslag wordt gelegd, dan zal
de maatschappij zelve dezelfde behoefte aan die mannen

bestuur

hebben als thans de regering.
Voegt het ons alzoo met weemoed terug te zien op onze afgestorvenen, er ligt geen grond in tot zorgen voor de toekomst.
Behalve het verlies van de adviserende leden Doleschall
en Zollinger, had de Vereeniging te betreuren het verlies
van het honorair lid zijne excellentie den viceadmiraal J.
,

F. D. Bouricius, die op zijne terugreis naar het vaderland,

op de hoogte der Kaap-Verdische eilanden overleed.
Ook twee korresponderende leden in het buitenland, de
heeren

Thomas

Ilorsheid en

J.

\V. ilooker, beide groote na-

natuur van de zuidaziatische gewesten en eilanden, ontvielen der Vereeniging door dendood.

men

in de geschiedenis (k;r
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En evenzoo overleden ook twee
J. W. E. Arndt en J. Motley.

qcaa

one leden de heeren
,

Dr.

Van Arndt

is

in het Tijdschrift onzer instelling

gebleven eene bijdrage over de schedels van

bewaard

verschillende

volkstammen van den Indischen Archipel, terwijl hij op
nog andere wijze voor de Vereeniging en de wetenschap
nnttig is geweest door zijne zoölogische verzamelingen van
verschillende eilanden, welke hij met belangeloosheid der
Vereeniging ter onderzoeking heeft afgestaan.
te

Hij overleed

Timor-koepang in de maand Mei des vorigen jaars.
Ook James Motley was geen vreemdeling in de weten-

schap.

Zijn arbeid over de zoogdieren, vogels en kruipen-

de dieren van Laboean en de noordwestkust van Borneo,

onder zijnen naam en dien van den heer Lewis Llewellyn
Dillwyn te Londen openbaar gemaakt onder den titel van
Contributions tot the natural history of Labuan

and the
van blijvende waarde, en ook
voor de Vereeniging bestemde hij een' arbeid over de giftplanten en getah-pertja-boomen van zuidoostelijk Borneo,
welke, nader bewerkt door ons medebesturend lid den
adjacent coasts of Borneo,

hoogleeraar
zal

De

is

Vriese, in het Tijdschrift der

En

worden opgenomen.

zeer

Vereeniging

zeker zou Motley nog

veel tot de betere kennis der natuur van zuidoostelijk Bor-

neo hebben bijgedragen

was

,

zoo

hij

niet

een der eersten ge-

van den opstand van Bandjermasin.
Sedert de laatste algemeene vergadering zijn de direkteuren de HH. J. J. Groll en A. W. P. Weitzel, wegens
vertrek naar Europa, uit het bestuur der Vereeniging gevallen

als slagtoffer

treden.

Uit aanmerking van de groote diensten, door beiden aan
de Vereeniging bewezen, heeft de direktie gemeend hun
het Honorair lidmaatschap te moeten opdragen.

De heer Groll is sedert in Indië teruggekomen en heeft
weder, als vroeger, zitting genomen als lid der direktie.

Ook het honorair lid de heer W. M. Smit is na zijne
terugkomst in deze gewesten weder tot bestuurder gekozen
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en

heeft

hij

tijdens

als

zoodanig de plaats weder ingenomen, welke
vorig verblijf in deze gewesten sedert het

zijn

jaar 1834 bekleedde.

Nog eene derde plaats in het bestuur is ingenomen door
den heer H. L. Janssen, die daartoe in Maart des vorigen
jaars werd gekozen, terwijl eindelijk ook nog het oud bestuurslid de heer R. F. De Seyff, weder als werkend bestuurslid

De

opgetreden.

is

titel

Adviserend Lid

van

in het vorig jaar toege-

is

kend aan het gewoon lid de heer Dr. H. A. Bernstein, te
Gadok, als een bewijs van de erkenning door de Vereeniging, van zijne belangrijke diensten, haar en der wetenschap bewezen.

Tot Honorair

werd ook nog benoemd de Graaf Francis

lid

de Castelnau, de beroemde reiziger van Zuid-Amerika, thans

konsul van Frankrijk

Bangkok

te

Tot aanvulling van het
in het Buitenland

is

,

dertigtal

in Siam.

Korresponderende leden

de keus gevallen op den heer

W. Von

Haidinger, te Weenen.

Verscheidene gewone leden der Vereeniging zijn naar
Nederland vertrokken en hebben plaats erlangd op de lijst
der gewone leden buiten Nederlandsch Indië. Zij zijn de

HH. Dr. J. K. Van den Broek, H. C. Hoogeveen, Dr. P.
L. Onnen, D. F. Schaap, Mr. H. J. W. Van Lawick van
Pabst,

J.

C.

Smits,

J.

S.

Stapert en E.

J.

Stapert.

Talrijk zijn de keuzen geweest van nieuwe lidmaten der

Vereeniging.

Anthon,
J.

Zij

zijn

die

C. F. Boudriot, P.

F. R. S.

van
J.

de

HH. H.

J.

Alken, H.

G. Beyerinck, G. H. Beer,

Bossche, W. J. Van den Broek, N. G.
Bruyn van Rozenburg, C. Gastens, F.

Van den

Boeckholtz,

P.

B.

G. Van Gattenburgh, W. A. Duvelaar van Campen,
H. Chevallier, P. F. Couperus, P. H. VanDiest, P. J. Ermeling, T. H. Eisinger, H. C. Van Eybergen A. Fraser, J.

M.

,

W. Van Gorkum, C. G. C. Greiner, E. C.F.
Happé, K. F. Holle, C. F. W. Hunnius, H.C. Hoogeveen,
J. F. A. Harstecn, K. W. Hamilton of Silvertonhill, J. A.

J.

Gaade, K.
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James,

De

L.

J.

Radhen Adipati

Jeeger, J.H. G. Jordens,

Kerta Nata Negara, A. A. M. M.

Keuchenius,

J. J. KeuM. Van Laren, W. Lange,
Van der Linden, Mr. A. Loudon, J.C. Bernelot Moens,

chenius,
J.

J.

De Lannoy,

C.

F. H. C. Van Motman
Meysenheym Knipscheer,
,

P.

Dr.

Th.

F. N.

H. MacGillavry, A. A.
Nieuwenhuizen, L. B. Van

Polanen Petel, C. IL Palm, A. F. H. Van de Poel,
L. G. Pompe van Meerdervoort L. F. Praeger,

J.

,

M.

C. E.

Rees,

W.

Piiesz, J.

O.

Van

B. Schreuders,

Van Thienen,
Negoro, G.

J.

Le Rutte,

J.

Schwertzel,

J.

J.

W.

Van

E.

Jklir
J.

P. Schlosser, R. Sclierius,

P. Severijn, E. J. Stapert, S. Stapert, G.

A.

H.

Thepass,

Uhlenbeck, G.

J.

F.

Riemsdijk,

Pangeran

J.

Tjondro

Ario

Umbgrove, Dr. G. Uylen-

broek, L. O. De Visser, Dr. C. L. Vlaanderen, H. E. De
Vogel, C. Vriesendorp, L.
beelim, Chs Wiggers,

J.

J.

C. W. WalWolterbeek en

W. De Waal,

C. Wilsen, A. A.

R. Wijnen.

Het personeel der Vereeniging bestaat thans
den,

t.

uit

349

le-

w.

Beschermheer, Z. M. de Koning.

Honorair beschermheer

1

17

Besturende leden.
Adviserende leden.

4

Honoraire leden

8

Konesponderende leden

...

in Nederland.

Korresponderende leden in het Buitenland
Leden Korrespondenten in Nederlandsch Indië.

.

Gew^one leden in Nederlandsch Indië.
Gewone leden buiten Nederlandsch Indië.

.

50

.50
.

4

.

.224

.

.51

Te zamen
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Gedurende het jongste Vereenigingsjaar is het aantal
leden toegenomen met 59.
Bij
de nieuwe verkiezingen van funktionarissen in het
bestuur voor het jaar 1860, zijn de keuzen gevallen op
dezelfde heeren, welke reeds bijzondere waardigheden in

liet

bestuur bekleedden.

De betrekkingen van

President,

Vicepresident, Thesaurier, Bibliothekaris, Direkteur van het

Museum,

Sekretaris en Hoofdredakteur, blijven alzoo
vertrouwd aan de titularissen van het vorige jaar.

toe-

Besluit.

van Vereeniging en zamenwerking dien wij
van eene eenigzins gevorderde beschaving en omvang, waarin niet één of meerden

In

beleven,

dere

tijd

er geene maatschappij

is

wetenschappelijke

instellingen

zijn

in het leven ge-

roepen.

Die instellingen

zijn

zoo oud als algemeen.

Geen der beschaafde
stoken

en

zelfs

in

staten van

Europa

is

er van ver-

de landen, waar priesterinvloed der

wetenschap zooveel mogelijk een' slagboom stelt, worden
de instellingen van wetenschappen zelfs door de regeringen gehandhaafd.
Het

is,

M.

H.,

omdat de wetenschap

heiliger

is

dan eene

kerkleer.

Het
stellige

is,

omdat de menschelijke geest haakt méér naar
dan naar onbewijsbare stellingen van de

kennis

hoofden eener sekte.
Het is, omdat de

mensch, aardsch

als hij

is,

het nut

der wetenschap voor zijn zijn op aarde dagelijks aanschouwt,
terwijl

de

dogmen eener kerk

slechts voedsel geven

aan

zijn geloof.

Het is, omdat de wetenschap is eeno hoogere magt, door
de Voorzienigheid den mensch bereikbaar gesteld ten einde hij de krachten en de eigenschappen der natuur zou
,

kunnen aanwenden ten nutte van zijn aardsch bestaan.
Het is, omdat de wetenschap duurzamer is dan de brukrachten, die haar soms bedreigen.
Het is voorts nog, M.H., omdat de regeringen zelve
haar niet kunnen missen, zelfs niet daar, waar zij de rampen des oorlogs over de volken brengen.

tale

De wetenschappelijke instellingen in eenig rijk zijn geworden de maatstaf van zijne beschaving,
niet omdat
zij
die beschaving hebben te voorschijn geroepen, maar
omdat zij er het uitvloeisel van zijn en wederkeerig op hare
bevordering hebben ingewerkt.
Toen de wetenschappen waren herleefd, gevoelde men

—

om

allengskens de behoefte

voor ze

te

scheppen steunpun-

ten van werking.
Zij

hadden behoefte

aan eene associatie, aan eene

or-

ganisatie.

Even als in het maatschappelijke leven vele ondernemingen niet zouden kunnen slagen door de pogingen en de
middelen van op zich zelve staande personen, zoo ook is
het, en in niet mindere mate, in het wetenschappelijke.
Groote

ontdekkingen

,

van

welke thans de geheele be-

schaafde menschheid de zegeningen geniet, zouden achterAvege

zijn

uitgelokt

indien zij niet waren voorbereid of
werken of door de ondersteuning van

gebleven,

door

de

genootschappen.
Belangrijke en kostbare werken, sieraden der volken, in

wier boezem ze verschenen, zouden nooit tot openbaarheid
zijn

gekomen, zoo niet de kosten der uitgave door genootwas gedragen of althans de uitgave er van bij

schappen

de betrokkene regeringen bewerkt.

omvatteden de wetenschappelijke genootalle takken van kennis.
Ieder meer beschaafd land had zijne akademie of genootschap, maar ook slechts eene enkele akademie of een
In vroeger

tijd

schappen in den regel

enkel genootschap.

Toen echter de wetenschappelijke beweging in de volken was opgewekt en de wetenschap niet meer slechts de
eigendom was van enkelen, maar meer en meer het deel
werd der volksmenigte, bleek, niet alleen dat voor de meeste
een eenig genootschap niet meer voldoende was
maar ook, dat de bestaande behoorden gesplitst te worden

volken

in verschillende

afdeelingen, naar de vakken van kennis.
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Het was het groote beginsel van verdeeling van den arAdam Smith zoo meesterlijk ontwikkeld, maar

beid, door

reeds sedert de oudste tijden naar de behoeften in praktijk
gebragt.

Dat beginsel werkt, zonder dat men zich daarvan altijd
bewust is, niet minder in wetenschappelijke dan in andere
instellingen.

In deze gewesten, door velen zoo gaarne als in alles exceptionele beschouwd,

Zóó waar

is

is

het niet anders.

het, dat wetten in de zedelijke natuur altijd

en overal gelden, even

als

de wetten der stoffelijke wereld.

Tot vóór het jaar 1778 werd in deze gewesten niet gevoeld
de behoefte aan eenige instelling, der wetenschap gewijd.

Een

zeventigtal jaren

later

bleek reeds behoefte te be-

aan méér dan een enkel,

staan

alle

wetenschappen om-

vattend ligchaam.

Daarin lag de geboorte, behalve van die van andere

instel-

lingen, ook van die onzer vereeniging.

De

nijverheid,

de

geneeskunde, de natuurwetenschap-

hebben alle hier thans hare eigene altaren, welke
vroeger in den tempel van het Bataviaasch Genootschap
van kunsten en wetenschappen te eng waren geplaatst,
en ook de regtswetenschap heeft hier thans haar eigen

pen,

zij

—

orgaan.

Vraagt men, of die eigene altaren en organen inderdaad
waren de uitdrukking van de behoeften des tijds, dan beantwoorde men zich die vraag zelf, na kennis te hebben
genomen van wat de jaren van 1830 tot 1860 in Nederlandsch Indië hebben voortgebragt.
De Nederlandsch-Indische Maatschappij van nijverheid
gaf uit vijf deelen van haar Tijdschrift.

De Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen deed in Nederlandsch Indië zeven deelen van
haar Tijdschrift het licht zien.
Van

het

jaargangen.

Rogt

in

Nederlandsch

Indie verschenen tien
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Onze Vereeiiiging bragt tot openbaarheid twintig deelen
van haar Tijdschrift en zes deelen van hare VerhandeHngen.
Dat maakt te zamen ongeveer vijftig lijvige boekdeelen.

En

alle

evenzeer

geschriften

periodieke

die

bloeijen thans

nog

als vroeger.

En nu

het Bataviaasch Genootschap van kunsten en we-

tenschappen

de oudere zuster,

,

men zou

bijkans zeggen,

de eenige moeder van de zoo even genoemde instellingen?

Genootschap

dat

Heeft

door de verdeeling van den

ar-

beid verloren, in glans, in aanzien, in werkzaamheid

Wie
dat

mogt beweren

dat

,

neme ook kennis van hetgeen

genootschap in hetzelfde tiental jaren verrigtte en

hij

dan ontwaren, niet alleen dat het zes lijvige deelen
van zijne werken het licht deed zien, maar ook dat het
bovendien uitgaf, wat het voor 1850 nooit had gedaan,
zal

een eigen Tijdschrift, gewijd aan de

kunde van Nederlandsch

Indië,

taal-,

van welk

land- en volkentijdschrift

thans

reeds negen deelen het licht zien.

Dat genootschap alléén publiceerde méér in de laatstr
van zijn bestaan, dan het had gedaan in de meee
dan een halve eeuw, die zijn jongst decennium is vooraftien jaren

gegaan.

De

hebben alzoo den groei van den moederstam

loten

niet geschaad.

Tien jaren bijkans

zijn

vcrloopen sedert de stichting on-

zer Vereeniging.

Het

thans niet meer de vraag

is

,

of

zij

een blijvend bestaan, maar wel deze, of
blijven,

aan den omvang harer roeping

voedsel heeft voor
zij

te

bij

magte

zal

beantwoorden.

Ik moet mij duidelijker uitdrukken.

De Vereeniging omvat in haren werkkring de exakte
en de eigenlijke natuurwetenschappen.
Tot nog toe is haar dat mogelijk geweest, maar telken
jare

toch

is

uitbreiding

gegeven moeten worden aan de
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om

door haar

uitgegevene werken
met den noodigen spoed

turen

eene

Zal

verdere

tot

de aangebodene

openbaarheid

te

schrif-

brengen.

van onzen arbeid noodig

verdeehng

wezen?
Zal het noodig worden, even als in vele staten van Eu-

ropa, te stichten afzonderlijke genootschappen voor de exakte en de natuurhistorische wetenschappen?

Zullen

eenmaal wis- ea sterrekunde, natuur- en

hier

scheikunde, geologie en botanie, zoölogie en anthiopologie,
hare afzonderlijke genootschappen hebben?
in eene nog meer verwijderde toekomst,
oude Europa, vereenigingen ontstaan, uitsluitend gewijd aan slechts één tak eener enkele wetenschap,
aan de flora of fauna van een enkel onzer archipelagische
gewesten, aan de vogelkunde alléén, aan de weekdierkunde alléén, aan de insektenkunde alléén?

Zullen

even

hier,

als in het

Wenschen

wij

van den hoogen

Maar

dat,

want het

zal

de terugkaatsing

bloei der maatschappij

die tijd, indien

hij

komen

zijn

van deze gewesten.

zal, zal die zijn

onzer

verre naneven.

Naderbij echter,
ziening

mogen

wij

verwachten,

is

eene her-

der bewerktuiging onzer instelling, hare splitsing

aan elke van welke zal zijn opgedragen
van eene enkele Avetenschap of van eene
groep van verwante wetenschappen.
Daarmede zoude de Vereeniging een nieuw tijdperk zijn
in

afdeelingen

de

behartiging

,

in getreden.

Het zij mij vergund, MH. nog een blik met U te werpen op den ontwikkelingsgang onzer instelling.
Wèl leeft zij nog slechts een tiental jaren, maar haar
leven is ook geweest dat eener tropische natuur, immer
frisch
Zij

elk

en bloeijend, zonder herfst of winter.
heeft hare tijdperken met spoed doorloopen en in

nieuw

tijdperk in kracht

gewonnen.
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Het eerste tijdperk van haar bestaan zou men kunnen
noemen dat der worsteling of tegenkanting.
Toen eenige weinigen tot de oprigting der Vereeniging
besloten, bestond er weinig vertrouwen op hare duurzaam-

heid en nog minder op het slagen har er pogingen.
heeft er zich niet aan gestoord.
Bewust van hare krachten toonde zij spoedig door hare
werken, welke kiemen van bloei zij in zich verborg.
De belagchers werden spoedig benijders.
Die nijd was de eerste roem, welken de Vereeniging inZij

,

oogstte.

De

toespelingen,

beschimpingen

de

de blijken, dat

zij

welke

men

zich op haar veroorloofde,

met welke men haar vereerde, waren
den weg naar het doel met goed gevolg

was ingeslagen.

Want

het

is,

zooals een verdienstelijk schrijver zegt, dat

schimpen en smalen de lagere uitdrukkingen

zijn

van be-

wondering.

Zonder andere eigene middelen dan de ijver harer toen
nog weinig talrijke leden, ja zelfs zonder als zedelijk ligchaam door het gouvernement te zijn erkend, heeft de
Vereeniging zich baan gebroken, en binnen twee jaren tijds
had zij zich het vertrouwen der regering in die mate verworven, dat hare

erkenning

en

zedelijke

ondersteuning

volgden.

Daarmede trad zij het tweede tijdperk van haar bestaan in.
Haar derde tijdperk kan gerekend worden aangevangen
Die uitgave
te zijn in 1836, met de uitgave harer Acta.
toch was het gevolg van een' toevloed van bijdragen, grooter

dan de Vereeniging

bij

magte was

deelen van haar tijdschrift op te

in de twee jaarlijksche

nemen en

zij

wees alzoo

aan, den aanvang van een' nieuwen stand van zaken.
Thans reeds zijn Acta en Tijdschrift te zamen naauwelijks voldoende als hare organen voor het publiek en zoo
zij er in de beide laatste jaren toe moeten overgaan,
een deel meer van het Tijdschrift en een deel meer van

heeft

de Acta

geven dan in de oorspronkelijke be-

jaarlijks uit te

doeling lag.

Het vierde tijdperk der Vereeniging, dat, w^aarin
thans beweegt, zou

men kunnen noemen

zich

bescherming.

lijke

Het

hier

is

de plaats MH.,

instelling heugelijke

tenis, dat Zijne
nis

zij

dat der Konink-

te gedenken de voor onze
en voor ons allen vereerende gebeur-

Majesteit onze geëerbiedigde Koning, ken-

genomen hebbende van het door de Vereeniging

rigte

,

ver-

Hoogstdeszelfs goedkeuring daaraan heeft willen hech-

ten door de verklaring van de aanvaarding over haar van

het Beschermheerschap.

Deze gebeurtenis is niet alleen heugelijk, maar
van hoog gewigt voor onze instelling.

Want,

zij is

ook

naast hare vereerders en bevorderaars ontbreekt

het ook nog heden niet aan benijders en belagers.

Er zijn er, die er naar hebben gestreefd en nog streven,
haar terug te brengen tot een' ondergeschikten tak van een
ander genootschap; en er zijn er nog, en deze zelfs onder
hare

vrienden,

die,

eene

in

niet

ver

verwijderde

toe-

—

komst, voor haar vreezen een tijdperk van teruggang;
en, waar de zedelijke moed ontbreekt is zeker het gevaar niet hersenschimmig

,

want het

ligt in

de moedeloos-

heid zelve.

Maar de verleende koninklijke bescherming zal de eene
verlammen en de andere partij het hoofd doen

partij

opheffen,

voor

wie

even

als

zij

zal

zijn

een blijvende spoorslag

haar beheeren, haren glans onverzwakt

te

be-

waren.

Ik acht mij gelukkig,

ben mogen

spreken

als

MH., dezen avond weder
gelastigde

eener

te

instelling,

hebdie

een zoo glansrijk verleden achter zich heeft en die, ik twijfel er niet aan, eene niet minder glansrijke toekomst te ge-

moet

gaat.
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Met zelfvertrouwen dan ook die toekomst ingetreden.
De band der wetenschap houde ons als altijd vereenigd,
even als die der vriendschap, welke tien jaren lang onafgebroken in den boezem der Vereeniging heeft voortgeduurd
en waaraan, ik leg er een bijzonder gewigt op, voor een
zoo groot gedeelte zijn toe te schrijven de uitkomsten welke
van onze instelling hebben gemaakt, wat zij thans is.
,

NAAMLIJST DER

LEDEN

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEÜERLANDSCH
OP DEN 1»

INDIE.

Maart 1860.

DATUM VAN OPPJGTING
Oprigiers der

19

JULY

1830.

Vereenif/iinj.

II. Groockewit Hz., C. de Groot, P. J. Maier,
Baron Melvill van Garnbee f 1856, C. M. Sciiwaner f
1851, H. D. A. Smits f 1855.

P. Bleeker, J.

P.

Beschermheer.

ZIJNE MAJESTEIT

DE KONING DER NEDERLANDEN

Honorair Beschermheer.
Z. ExR.

Mr. A.

DUYMAER VAN TWIST,

J.

H^ GK.,

m

K.,

President.

Dr. P.

>^ K.,

^

R., R.

5.

bleeker.
O.

IJ.

K., R.

5.

(3.

R. A.

Vicepresident.

Dr. A.

J.

steenstra TOUSSAINT.
R.

O. F.

J.

Sekretaris.

G.

A.

DE LANGE.
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Besturende Leden.

Datum van benoeming.

Dr. P. Bleeker, >^ K.,
K.,

O.

ï\. o.

te Batavia.

...

De Groot

C.

....

Maier

P. J.

ï

IJ. K.,

A

O. R.

J.

G. R. Steinmetz

D.

W. Rost van Tonningen
Groll, #R., m P- ^.1^
O. St. A

J.

Dr. A.

J.

.

D. Steenstra Tous

saint, R. O. F.

J.

De Lange.

G. A.

G. F. De.

W. M.
R. F.

.

Bruyn Kops.

Smit, >^ R.

De

Seyff

#

,

R. 4

M.

Th. Reiche, >f

W.

F. Versteeg.

Dr.

J.

Dr.

W.

Oudemans

A. G.

H.

De

@R

Vriese,

R. O. G.
B. E. J. H.

R

.

.

.

.

Becking.

H. L. Janssen.
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Honoraire Leden.
Datum van benoeming.

Bernard Hertog

Z. H. Karel

van Saksen Weimar

^

senach,

*^ Gk., Gk. L.

W.

O.

V.,

O.W.

O. G., O.
R. O.

Z. L., O. H. L.,

Andr.,

Dr.

W.
W.

@

Bosch,

N.,

.

.

's

Gravenhage. 6Febr. 1851.

»

Arnhem.

»

's

Gravenhage. 19 July 1854.

»

's

Gravenhage.

6

»

O.

H. St
Z. Exc.

te

Plaat,

>^ K., R. 2

K.,

O.

.

R.

Van der

Z. Exc. E. G.

@

St. Al.

O. Z. A.

A.,

O.

V. E.,

St. A.,

K., O. R. A.,

St.

Ei-

^ Gk.,

Gk.,

Jkhr F. V. A. Rid-

der DeStuers, ^
^ Gk., K. O. L.
^ R. R. O. M.

Gk.,

V. E.,

5,

J.

B. Ritter

Urbair, R. 2 O.

Mr.
A.

K.

V

P.

Myer, w^

W.

Fr.

R.

.

7 Ang. 18o7.

@ K.
^ R.,

R.

,

.

.

21 Mei

18o8.

»

Pola.

»

Leiden.

»

Maastricht.

24 Febr. 1859.

»

Singapoera.

50 Maart

28

«

Castelnau,

L. V. E.

O.

R.

Gk.,

^

4,

Graaf De
K.

IJ. K.,

Weitzel,

P.

^

L.

Von Wullerstorf

.

.

v

Korresponderende Leden in Nederland.
(Wettelijk aantal 50).

Dr.

L.

C.

Blume, t§

R. O. L.

Dr.

.1.

G.

R.,

S.

V.

R-,

E. enz.

Van Breda

>^ K.,

.

.

.

.

te

Leiden.

15 Jan.

Haarlem.

15

1852.

#
.

»

»

»
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Datum van

Dr.

Van der Hoeven, |^

J.

O. P.,R. O. Z. L. te Leiden.

R., R.

@ R.
@ R.
Miquel, @

Dr. F. Kaiser,

.

Dr. R. Lobatto,

.

W.

Dr. F. A.

G.

Dr.

K.,

O

VanRees,@R.,>^K.

@

Dr. G. Simons,
Dr.

.

R.

Mulder, f^

J.

>^ G.
Dr. R.

.

W.

R.

®

.

.

#

Vrolik, >^ K.,

R.,

R. 4

Dr. C. H. D. Ruys Ballot,

....

Dr. P. Harting,

Dr. H. Schlegel,

Jkhr Dr. Ph.

@

bol,

.

.

.

Von

F.

R., K.

.

Sie-

W.

O.

V. enz

Mr. P. Elias,
J. L. C. Schroeder van

Dr.

der Kolk,
Dr. F.

J.

@

R.,

>^ K.

Stamkart,

.

.

Dr. F. C. Donders, >^ K.,

#
Dr.

R-.

S
Dr.

Van den Broek,

K.

J.

i^-,

A. Herklots,

J.

.

.

.

.

.

R.

.

.

.

.

.

Dr. L. Ali Cohen,
Dr.

Muller,

S.

@

Dr. S. Bleekrode,

W. M. Van

Dr. A.

®

R.,

>^ R-

Dr. C. Mulder,

K.

Hasselt,
.

•

.

....
^

R.

Hasskarl, >^ K.,

®

Dr. H. G.
J.

.

R.,

Van

Hall,

......

benoeniinf

084
Datum van benoeming.

@

Verdam,
R.,
F. W. Conrad,^K.,>^K.,
R. O. W.,
Dr. C. A. J. A. Oudemans,

Dr. G.

J.

.

.

te

.

.

28 Jan. 1858.

Leiden.

Gravenhage. 28

»

\s

»

Amsterdam.

Korr esponder endc Leden

»

15 Junv 1858.

in hel Builcnland.

(Wettelijk aantal 50).
Calcutta.

17Febr. 1853.

A. Decandolle

»

Genève.

17

»

»

P. Flourens

»

Parijs.

17

»

»

Th. Cantor,

J.

te

Von

Liebig

»

München.

17

»

»

F.

Maury

»

Wassington.

17

»

»
»

W.
R.

Owen

»

Londen.

17

»

F.

Schönbein

»

Basel.

17

»

»

Bonn.

16

»

1855.

»

Leuven.

28

»

1856.

"

Parijs.

28

»

»

"

Parijs.

28

»

«

Berlijn.

28

»

»

F. H. Troschel
P.
J.

J.

P.

A. A.

G.

C.

Van Beneden.
Dumas

.

.

Duméril
Ehrenberg.

...»

M. Faraday

»

Londen.

28

»

»

R. H. Göppert

»

Breslau.

28

»

»

J.

Hyrtl
Leverrier

U.

J.

C.

F.

A.

Mousson

P. P.

Von

Martius.

Ch. Lyell
A. Quételet

Reichenbach

L.
J.

Stcenstrup

A. Valencienncs.

L. Agassiz.

W.
F.

Struve

F. E.

Weenen.

28

»

Parijs.

28

»

»

»

München.

28

»

»

»

Zürich.

28

»

»

»

Londen.

28

»

»

»

Brussel.

28

»

»

»

Dresden.

28

»

»

»

Koppenhagen. 28

»

"

28

»

"

12

»

1857.

...»

...»

De Beaumont.

"

»

Cambridge
»

...»

Gucrin Méneville.

Parijs.

.

te

(Mass.)

Pulkowa.

12

Parijs.

8 Okt.

Parijs.

15 July

1858.
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Sir

Ilocl.

Miirchison.

.

.

Buitenzoiv;.
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Datum van benoeming.
A.

F. Jansen,

J.

O.

G.

I.

J.

Loudon

J.

N. Stevens.

R., K.
te

.

.

H. H. Ilaase.

J.

G.

C.
S.

19

»

»

.

»

Djokdjokarta. 19

»

»

.

»

Salatiga.

19

»

»

Padang.

28 Febr.

Salatiga.

.

.

Jcz

R. Everwijn.
.

W. Hubers van
C.

J.

Bosch.

.

Assenraad

.

.

.

C. G. Hardenberg.

L.
J.

Lindman,

^

G. T. Bernelot

R.

4.

Moens

Dr. E. H. H. Muhlert
J.

O.

Van Polanen

D. Sigal.

.

Petel

.

Dr. G. A. M. M. M.
lenrieder.

E. F.

J.

Van

.

.

D. G. Noordziek.
J.

J.

Goetzee

Z. Exc.

#
f.

B.

.

der Moore.

Dr. E. Tall.

J.

.

.1.

»
»

»

»

Muntok.

28

«

»

Banjoemas.

28

»

»

»

Sambas.

28

»

«

»

Serang.

«

Willem

I.

28

»

»

28

»

18156.

»

»

Ternate.

28

"

Makassar.

28

»

»

Soerabaja.

28

»

»

Exped. Boni. 28

»

»

»

ManEdo.

»

Poerwakarta. 28

»

»

«

Montrado.

28

»

»

2o

Maart

»

28

»

Palembang.

»

Pankalpinang. 26 Juny

»

Batavia.

9 Oktob.

Tjandjoer.

9

»

»

Bandjermassin. 9

»

»

»
»

.

»

»

.

»

Batavia.

9

»

»

.

»

Manado.

9

»

»

3.

.

»

.

Quartero, ^!

R

van Kempen,

H. Von Rosenberg.
C.

»
»

Van S wie ten ,#R

R.

G. P. Brest

28

Djokdjokarta. 28

El

.

Van Kappen

A. Bierwirth.
G.

Von

»

18515.

»

»

.

W. F. Mogk
Van Deventer

C. Helfrich.

18 o 4.

Batavia.

Van Oven.

J.

19 July

»

A.Meis,^GO.,t^R.,^
D. M. Piller.

Makassar

.

W. Schönberg

.

^R
.

Muller.

Van Vollenhoven.

»

Batavia.

9

»

»

Pasoeroean.

9

»

»

»

Djokdjokarta. 25

«

»

»

te
«

Paidohi.

25

Gheribon

28

Tjandjoer

2 8

»

Dec.
»

»
»
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Datum van benoeming.

Mr. D. C. A. Graaf van Ho.te Samarang.
R.
gendorp,

^

.

.

B. H. Egberts.

Dr.

K. Ploem.

J.

J.

.

And ree Willens

H. M.

H. Walbeehm.

A. C.

.

Edeling.

J.

A. Hendriks.
P. Knuttel

E.

.

.

.

Bant
Schultze.

F.

.1.

P.

Van

Dijk.

D. Eeknia.

.

.

P.

W. A. Ludeking.
Van Bleiswijk Bi

J.

H. A. B.

E.

Sonneman

Be

bentisch

Den Dekker.

J.

F.

J.

W.

W

.

Boelandt.

#

H. Baat,
G. C. E,

H. F. G.

.

^ B.,

E. Kroesen,

B. 4.

Moesman
Van Helsd gen

G. A. Veltman.
E. F. Meijer.

W
L.

.

Koek.
L. P. D.

.

.

.

.

.

Niepce

H. Fievez
J.

F. Heckler, B.

J.

H. Donleben,

A. Baron

#R

Sloet tot

tenborgh.

W. Beijen.
W. Schrödcr

A.

.1.

.

.

Van Bloemen AV

Old
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Datum van benoeming.
A.

De Vos

J.

H. Tobias, R. O. L.

te Batavia.

E.

v.

C. Pies

Lans

P. C.

10 Dec. 18u7.

»

Riouw.

24

»

»

Buitenzorg.

24

»

»

Makassar.

28 Jan.
11 Febr.

J.

Bigg

»

Jasinga.

J.

G. C. Ross

»

Nieuw-Selma. 22 April

Anderson.

...»

»

18158.
»

Nieuw-Selma. 22

»

»

Benkoelen.

22

»

»

Batavia.

22

»

»

Oenarang.

22

»

»

Batavia.

24 Juny

»

Makassar.

24

»

»

)>

Salatiga.

24

»

»

G. G. Schonck

»

Soerakarta.

15 July

»

C. L. Schröder

»

Soerabaja.

15

»

»

Batavia.

15

»

Pajakombo.

19 Aug.

Dr. A.
J.

A.

W.

G.

J.

H.

J.

Opliuysen.

Tuckerman.

F. H.

.

»

.

»

James
Lion

E. A.
F.

J.

W. Van

A.

Lange

W. Dolge

Storm van

F. J. P.

E. F.

's

M. Helmkampf.

Brummer
Van
D. A. Van

»

Gra-

...»

@R.

vesande,

»

.

.

»

»
»

»

Atapoepoe.

19

»

>»

F. A. C.

Kervel.

.

.

»

Anjer.

19

»

»

H.

der Goes.

.

>»

Banda-neira.

9 Sept.

Gombong.

9

»

»

Batavia.

9

»

»

Rembang.

23

»

»

Bodjonegoro.

23

»

»

Bodjonegoro.

23

»

»

Rembang.

14 Okt.

»

Batavia.

14

»

»

Priaman.

14

»

»

»

O.

F. H. Deissner

»

Mr. R. V. Heyliger.
F. Ketting Olivier.

H. A. F.

De

Vogel.

...»
...»
...»

Radben Adhipati Tirto Noto.
J.

G.

W.
W.

H.

Fredzess,

.

H. Diepenhorst
C. P. C.

Steinmetz,

@

R.,

:^ R. 3
G. F. Nauta,

W.

Sijthoff.

G. Kolff

Pasoeroean.

28

»

»

Pontianak.

28

»

»

Djembrana.
Ngawi.

28 Nov.

»

Batavia.

»

^

R.,

A. H. G. Blokzeyl.
F.

»

...»
@ R.

Cordes.

.

# R. 4
...»
.

»

.

.

28
9 Dec.
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Datum van benoeming.
C. Serie
J.

E. Akkeringa.

A. H.

.

Bisschop Grevelinck

F. R.

J.

G.

Van Delden.
Sulthan Oemar Ka

J.

Z. H.

Huysers.

INI.

.

maloedin

Patti.

25 Dec.

Banka.

25

Pasoeroean.

T erna te.

^

I808.

«

»

25

»

»

25

»

»

Palembang.
Sambas.

25 Jan.

1859.

Radhen Toemmenggong Ario
Tjondro Negoro
K.

W. Van Gorkom.

.

M. N. Keuchenius.
N. Nieuwenhuizen,
R

A. A.
F.

^

C. F. Boudriot.

G. F.

.

F.

Riesz.

J.

M.

C. E.

LeRutte

P. J. G. Beyerinck.
J.

H. G.

Jordens

W. Walbeehm
Jkhr J. L. C. Pompe

C.

A. F. H.

G.

J.

.

Van de

C. H. Palm.

.

J.

C. Bernelot

»

»

»

»

50

»

»

Born. Westk. 50

»

»

>'

»

Tjikoppo.

50

Pengaron.

50

Soerabaja.

14 April

»

Batavia.

14

»

»

Batavia.

19

»

»

»

»

Desima.

14

»

»

Wonosobo.

28

»

»

12 Mei
12

»

»

Padang.

12

»

»

.

Boni.

12

»

.

Patti.

12

»

Probolingo.

12

»

Salatiga.

12

»

Kediri.

12

»

T. H. Eisinger.
.

Bandjermasin 50
50

Kediri.

De Vogel

R. Wijnen.

»

Padang.

R. Scherius.

H. E.

»

.

Van Thienen

C. Castens.

50

»

Poel.

.

G. H. Beer.

»

Buitenzorg.

»

a

Meerdervoort, R.O.St.A
B. Schreuders.

10 Maart

Tjikadjang.

.

W. Hunnius

J.

25

Batavia.

.

K. F. Holle.

Serang.

Buitenzorg.

.

Moens

Telokbetong. 12
Batavia.

9

Demak.

25

»

»

»

Juny

»

»

»

Pangeran Ario Tjondro Ne

;9i

F.

H.C. VanMolman,

^

^R

Mr. A. Loudon,
R.
J. Van
der Linden, >^
L.

J.

W. De Waal

.

.

.

R
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Datum van benoeming.

James

A.

J.

W.

Schwertzel
scheer

W. Lange
N. G. Boekholtz
J.

C.

P. B.
J.

P.

»

»

w

Samaraiig.

8

"

»

»

Batavia.

8

»

"

22

»

»

Bodjonegoro. 22

»

»

»

Wilsen
Bruyn van Rozenburg.
Ermeling

H. Chevallier
H.

8

...»

M. Van Laren.

P.

8 Dec.

Batavia.

»

Alken

J.

22

»

»

»

22

»

»

»

Soerabaja.

22

»

»

Batavia.

12 Jan.

Negara
E. C.

F.

@

Happé,

R.,

R. 3

L.

Praeger

F.

Anjer.

9 Febr.

»

9

»

»

»

Lebak.

9

»

»

»

Palembang.

9

»

»

»

Batavia.

9

»

»

#

Gewone Leden huilen Nederlandsch
Dr. P. L.
Dr.

Onnen

D. F. Schaap,

E.

27 Dec.

J.

K.

®

R

13Nov.

Van den Broek, >^

15 Dec.
R.

.

.

.

W. Cramerus

A. A.

Reed

N.

H. Kollmann

J.

J.

L. H. Deeleman,
G. A.

C.

If.

C.

A.

»

9 Nov.

1853.

9

16

»

»

19July

Lindgreen

# R.

Bensen
G. Sleuerwald,

De Brauw,

®

4

@

R., R.

Z. O.

R.,

#

3.

R.

.

1852.

17 Febr.

16 Febr.

W. Van Ommeren
J.

1830.

15 Maart 1851.

Van Bloemen Waanders

H. L.
Dr.

Indië.

Hartzfeld,

J.

»

18G0.

Serang.

»

...»

C.

Tjiriengin.

Kehoemen.
Gombong.

»

De Lannoy.
Radhen Adhipati Kerta Nata
J.

18o9.

Meysenheym Knip-

A.

A.

Ngawi.

te

19

»

1854.
»
»

:

.

19

»

.

.

19

»

.

.

28 Febr. 1855.

»
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Datum van benoeming.

Dr. D. L.

Van Ilattum

@

H. K. Jansen,
J.

C.

W. Baron Van

J.

C.

J.

Smits,

28 Febr. 1855.
19 July

R

@

liecckcica tüt VVaiiën. 28 Dec.

R.,

^

l\.

3,

^

R.

.

.

Dom Luis Auausto d'Almelda Macedo, K. O.C.
W.

Poohiian,

#

R

C.

S.

A.

Tburkow

12

o.

ü.

Dr. G. Frauenfeld, R.

3.

O.

W. Van

liawick

H. C. Hoogeveen
S.

Stapert

E.

J.

Stapert,

C.

J.

Umbgrove

»

21 Mei

Dr. F. Hocbstetter, R.

J.

»

12 Febr. 1857.

Dr. K. Scherzer

Mr. H.

2G Jun

26

G. G. Couperus

»

28 Febr. 185G.

IJ.

K.

IJ.

K.

...
...

van Pabst.

.

21

»

23 Sept.

28 July
8 Sept.

Koning

1858.

21

22

»

8 Dec.

»

1859.
»
»

»

ALGEMEENE VERGADERING,
GEHOUDEN DEN 14n FEBRUARY 18G0, TEN HUIZE VAN DEN HEER
Bleeker.

Tc{Tenwoorcli.cï ziin:
ZlJl

De Direktemen de HH.
P. Bleeker, President.
B. E. J. IL Begking.

H. L. Janssen.
G. F. De Bruyn Kops, Bihliolhckaris.
M. Th. IIeighe Thesaurier.
W. M. Smit.
,

G. A,

De Lange,

De gewone

W.

J.

Sehrelaris.

leden.

Van den

Broek.

J.

C. Bernelot Moens.

J.

G. X. Broekmeijer.

A.

W.

Kinder de Camareg(j.

E, Netsciier.

A. SCHARLEE.
C. Vriesendorp.

Terwijl

de

heer

Kloppenburg de vergadering

als

gast

bijwoont.

De notulen

der

laatste

algemeene vergadering worden

voorgelezen en goedgekeurd.

Na

de aanwezige heeren

meene vergadering

te

welkom

hebben

in deze

gelieeten

,

Tiende Alge-

gaat de President

over tot het voorlezen van het Algemeen Verslag van de
werkzaamheden der Vereeniging gedurende het afgeloopen
genootschaps-jaar.
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Genaderd

tot liet

hoofdstuk

')

Personeel"

poost

bij

eeni-

ge oogen blikken.

Daarna hervat hij zijne lezing, een besluit het verslag
met eenige beschouwingen betreffende de levenskracht der
Vereeniging en hare waarschijnlijke

met de toenemende behoefte

toekomst, in verband

in deze gewesten voor weten-

schappelijke uitingen.

bij

Nadat het verslag is uitgebragt, betuigt de Vergadering
akklamatie haren bijval.
Na het sluiten der Yergadering wordt de verdere avond

in gezellig verkeer doorgebragt.

De

Sekretaris,

G. A.

DE LANGE.

BERIGTEN VAN VERSCHILLENDEN AAED.

ViiIkaniscJie

verscJtijnselen

in den

IndiscJien

ArcMpel.

—

Den 2lsten Mei 1859 is te Atapoepoe eene
TiMOR.
aardbeving waargenomen in de rigting van het z. w. naar
het n. o., w^aardoor echter geene ongelukken zijn aangerigt.

son

Door de weinige regens gedurende de jongste westmoesis

de djagong-oogst op het

eiland Rotti hier en daar

mislukt.

(Javasche Courant 20 Aug. 1859 No. 67).

— In

den avond van 28 Juny, omstreeks half
negen ure, is te Kema een hevige schok van aardbeving
waargenomen, die zich tegen middernacht herhaalde, in
de rigting van het oosten naar het westen, vergezeld
van eene zeebeving, waardoor een der gouvernements
kruisbooten, in 2^ vadm. water ten anker liggende, door
de afloopende zee aan den grond geraakte. Onderscheidene minder hevige schokken hadden daarna plaats.
Manado.

—

Den 5den en 28sten Mei jl. zijn te Larentoeka
TiMOR.
twee aardschokken waargenomen, de eerste in eene horizontale rigting van het z. o. naar het n. M^ welke 3"
aanhield; de laatste in eene vertikale rigting.

(Javasche Courant 51 Aug. 1859 No. 70).

Banda.

— Gedurende

de maanden

Juny en July hebben

zich vijf aardbevingen doen gevoelen.
In den avond van den 20sten July, omstreeks 8 uur, is
op den Voorwal van het eiland Groot-Banda en te Lon-

397
tlioir

een geluid gehoord,

kanonschot, zoodat
de

batterij

niet

ongelijk

men meende,

dat

aan dat

de Voorzigtigheid op Banda-neira

Zulks bleek echter eene

vergissing te

van een

het wachtschot van

zijn

werd.

gelost
gevs^eest,

toen

eenige minuten later dit schot v^erkelijk gelost w^erd.

In-

tusschen was onmiddellijk na het bedoelde geluid het water begonnen te wassen en liep op tot
iets boven den
stand van gewoon hoog water.
Daarna viel het weder
langzaam terug, om vervolgens nog tweemalen even langzaam te rijzen en te dalen, waarna het zijn' gewonen stand
hernam en ebbende bleef, gelijk het vóór deze ligte zeebeving was. Opmerkelijk is, dat van dit alles op Bandaneira en op den achterwal van Groot-Banda niets is waargenomen.
De weersgesteldheid w^as gedurende dien tijd zeer afwisselend en kenmerkte zich door sterke winden uit het
en z. o., soms overgaande tot stormvlagen. In de
o.
eerste helft der maand July gingen deze winden vergezeld
van vele regens. Op sommige perken zijn eenige nolenen andere boomen omgewaaid, doch overigens is door dit
stormachtige weder geene schade aangerigt.
(Javasche Courant 5 September 1859 N». 71).
Ternate.
De weersgesteldheid was gedurende de maand
July ongestadig. Van den 17den tot den 24sten had men
harde westelijke en z. w. winden, vergezeld van zware stortregens, die aan sommige te veld staande gewassen veel
schade veroorzaakten en onder anderen een 200tal jonpe
kakao-plantjes, door de bevolking van Tidore in het distrikt

—

Kay-esse geplant, vernielden.

Den

Isten,

2den en 3den July hadden

gestadig aard-

schuddingen plaats.

Den 27sten July werd een zeer sterke schok
Den 29sten daaraanvolgende, des namiddags

gevoeld.
te 3

ure

ll>

minuten, werden Ternates

ingezetenen hevig verontrust
door eene zware en langdurige aardschudding, waarbij de

grond golvend op en neder ging; op enkele plaatsen ont-
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stonden scheuren, die zich echter onmiddellijk weder sloten

en slechts een spoor nalieten, als had men met een scherp
werktuig in den bodem gegroefd. Deze aardbeving werd
dadelijk gevolgd door eene zeebeving, waarbij het water
hetwelk zich op deszelfs laagsten stand bevond, tot 3 voeHet ter reede liggende barkten boven hoog peil opliep.

schip Vriendschap raakte

met

even aan den grond, terwijl

het wegloopen van het water

men aan boord van

oorlogsstoomschepen Suriname en Bali eene

's

Konings
waar-

trilling

nam, als of eene menigte volk het want opliep.
Ook te Tidore en Makian is deze aard- en zeebeving
waargenomen.

Den

geheelen

dag en nacht voelde

men

bij

herhaling

aardschuddingen, en ook den oÜsten en 51 sten bleef zulks,

hoewel minder hevig, voortduren.
Belangrijke

schade

is

echter niet aangerigt; alleen zijn

eenige huizen hier en daar gescheurd en de bijgebouwen

van het residentiehuis eenigzins beschadigd.
(Javasche Courant 17 Sept. 1859 N».
Manado.
bij

— De

weersgesteldheid bleef in de

voortduring ongestadig.

doorstaande

z.

o.

73).

maand

July

Instede van droogte bragt de

wind aanhoudende zware regens aan, als
van de westmoesson. In de laatste

w^are het in het felste

dagen van July hielden de regens op.
Een 16 tal aardschokken zijn gedurende de maand July

waargenomen, waaronder
hevigheid oveitrof.

die

van den 29sten de overige in
des namid-

De bedoelde aardbeving had

dags ten 1 uur en 50 min. plaats, en hield gedurende vijf
minuten met zooveel kracht aan, dat dezelve alles dreigde
omver te werpen: zonder stilstand duurden de schuddingen
tot 4 uur en 50 min. des namiddags voort; des avonds en
des nachts had men echter eenige tusschenpoozen.
Bij deze gelegenheid had er te Kema eene sterke zeebeving
plaats.
Eene op het strand aldaar staande loods, waarin onderscheidene goederen van eene in reparatie zijnde kruisboot
geborgen waicn, werd door de golven medcgesleept.
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De door deze menigvuldige aardschuddingen
schade

is

niet belangrijk te

aangerigte

noemen, en bepaalde zich

tot

het breken van losse voorwierpen en kleine beschadigingen

aan gebouwen en woningen,
(Javasche Courant 21 Sept. 1859 No. 76).
De weersgesteldheid was in de
Suimatra's Westkust.

—

maand September

over het algemeen overal gunstig.

Op

den 25sten en 26sten July werden, inzonderheid in de residentie Tapanoeli, een paar schokken van aardbeving gevoeld in de rigting van het westen naar het oosten. In den
nacht van den 9den July brak over het distrikt Si Pirok
een storm uit het noordwesten los, die veel schade aan
daken, huizen en te veld staande gewassen veroorzaakte.
(Javasche Courant 12 Oktob. 18o9 No. 82).
Ternate.
Gedurende de maand Augustus jl. was het
weder wederom zeer guur en regenachtig.

—

De wind woei

bijna onafgebroken sterk uit het zuid-oos-

ten en voerde regenbuijen aan, die zeer hevige banjers de-

den ontstaan, en vele rivieren aan den overwal ten derde
male in dit saisoen buiten hare oevers deden treden.

Ook werden in genoemde maand weder enkele
ken van aardbeving gevoeld.
De berg rookte niet sterk, en soms in het
De aard- en zeebeving van den 29sten Jvily

ligte schok-

geheel niet.
jl.,

werd

in

meerdere of mindere mate door den geheelen archipel waar-

genomen. Vooral in de residentie Manado heeft dezelve
zich doen gevoelen (zie ons nummer van 21 September 11.
no. 76.)

Ook

te

Boalemo,

te

Mondono en

te

Bangaai, welke plaat-

sen op eenen aanmerkelijken afstand van Ternate gelegen
natuurverschijnsel zich met onverzwakt
hebben doen gevoelen en de bewoners van die
streken met eene ongekende vrees bezield te hebben.
Te Bangaai wareu eenige aan het strand geplaatste

zijn,

schijnt dit

geweld

te

huizen weggeslagen.

Eenig

vee

(geiten

en

schapen)

,

benevens eenige han-
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waren

(Iclsjjoeclcrcn

die

bij

^^elcfjenheid

wefjgespoelil.

(Javasche Courant lö Oktob. 1859 No. 85).

13,^jjj)^^.

— Op

den

Uden

en oOsten Augustus

zijn

weder

aardscbuddingen waargenomen. De weersgesteldheid kenmerkte zich gedurende de geheele maand Augustus door hevige winden uit het oosten en zuid-oosten, van tijd tot tijd verDeze Avinden hebben wel vele
gezeld van regenbuijen.
vruchten doen afvallen, maar desniettemin

is

de stand der

noemen.
(Javasche Courant 22 Oktob. 1859 No. 85).
Niettegenstaande de z. o. wind sterk doorwoei,
Manado.
bleef de regen gedurende de maand Augustus jl. aanhouden.
In de eerste helft dier maand hadden dagelijks, en soms

kultures bijzonder gunstig

te.

—

twee of drie malen daags,

tot

later

is

dit natuurverschijnsel

ligte

aardbevingen plaats;

slechts enkele keeren

waar-

genomen.
(Javasche Courant 26 Oktob. 1859 No. 86).

Patjitan.

— Reeds

is

vermeld, dat door de geheele

af-

deeling, in de strekking van het zuiden naar het noorden,
vrij

hevige

heeft het

aardschuddingen

verschijnsel zich

zijn

waargenomen.

Sedert

nu en dan herhaald, en waren

daaronder de zwaarste schokken, één op den 8sten Oktokort vóór middernacht, en de tweede in den namid-

ber

dag van den 20sten daaraanvolgende, ongeveer ten 1/2 ^
Juist in die oogenblikken was men aan boord van
vire.
het in de baai liggende Nederlandsche schip Ottolina, gevoerd door J. J. Prange, bezig een tui-anker achteruit
te

brengen.

De

daartoe gebezigde sloep, welke anker en

en dus zwaar beladen was, konde voor de
met korte deining bewogene zee niet spoedig genoeg rijzen, te minder daar de gedeeltelijk buiten boord hangen-

ketting

inhad

de ketting, ten gevolge der gelijktijdig door het vaartuig

ondervondene stootende beweging van zelf met snelle vaart
uitliep, en was daarvan het ongelukkige gevolg, dat de
sloep water inkreeg en als in een oogenblik onder de
,

bemanning, ten

getale van

13

man

wegzonk.
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Door spoedig aangebragte hulp mogt het gelukken elf
te behouden, maar de pogingen om ook de bei-

personen

de anderen

te

hunne

zijn zelfs

redden bleven vruchteloos en
lijken niet teruggevonden.

Overigens verdient nog vermelding, dat

hebben opgemerkt,

dat de

diepte

tot

men meent

der baai

schepen gewoonlijk ten anker komen

w^aar de

dusverre

ter

te

plaatse,

sedert de
hebbende aardbevingen is afgenomen. Waarmoet zulks aan opheffing van den bodem wor,

plaats gehad
schijnlijk

den toegeschreven.

November

(Javasche Courant 5
MiiNAHASSA.

—

In

heerschte overal
plaatsen

de eerste helft der maand September

droogte; later vielen

weder zware regens.

voortduring plaats,

18.59 No. 89).

op

onderscheidene

Aardbevingen hadden

aanvankelijk

dagelijks en zacht,

tusschenpozen meer voelbaar.

vervolgens

bij

waren het

sterkst

De

bij

doch

laatste

op den 19den des middags ten half één
ure, den 21sten des morgens ten tien ure en den 27sten
des voormiddags ten half elf ure.

—

De berigten over July en Augustus luiden
De gezondheid liet weinig te wenschen over.
De weersgesteldheid was heilzaam voor den landbouw. De
aardbevingen, welke gedurende de even genoemde maanden
GoRONTALo.

zeer gunstig.

in de Minahassa plaats vonden werden ook daar waargenomen, maar in minder sterken graad;
daarentegen
vernam men gelijktijdig te Gorontalo, zware onderaardsche
geluiden, veel overeenkomst hebbende met kanonschoten.
Den 21sten werd de hoofdstad gedeeltelijk door een bandjir
,

—

onder water gezet, doch weinig schade aangerigt.
(Javasche Courant 9 November 1859. No.
Pasoeroean, 2 Nov, 1859.
afdeeling

Malang, residentie

Men

November 1859, het volgende:
De berg Keloed die sedert jaren
,

DL. XXI

schrijft

Pasoeroean

in

,

90.)

ons van Batoe,

onder datum

1

volmaakte rust ver26
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weder leekenen van werkzaamheid

kecrd heeft, begint

te

^even.

Omstreeks
dezer

heeft

middernacht

men

te

ook op andere plaatsen,
lijk

van den 29sten op den SOsten

Ngantang en, zooals
als te

ik later

Poedjon en

Sisir,

vernam,

zeer duide-

een orideraardsch gebrul van dien berg Avaargenomen

hetwelk eerst tegen 4 ure des morgens

De zwaar bewolkte
gelijk

met zekerheid

is

geëindigd.

onmo-

lucht maakte het dien nacht
te

bepalen of ook eene kleine eruptie

heeft plaats gehad, hetgeen ik echter niet geloof.

Ook was

den volgenden morgen niets aan den berg te bespeuren.
Hoe het zij, deze omstandigheid is daarom niet vanbelang ontbloot, omdat de uitbarstingen van den Keloed
meestal om de 10 a lö jaren plaats hadden en plotselijk
en hevig waren,
eener

wijderd

—

terwijl volgens die

berekening het

nieuwe uitbarsting misschien

niet

Men

deelt ons

ver-

ook mede, dat de Bromo steeds aan

is.

(Batav. Handelsblad 12 Nov.

Sümatra's Westkust.
zijn

tijdstip

meer

is.

het werken

11.

ver

— Gedurende

de

18ü9 No.

91).

maand November

vele regens gevallen, die eenige schade

aan brug-

gen en wegen toebragtcn, maar zeer heilzaam waren voor
de rijstvelden, met welker bewerking en beplanting men
overal druk bezig

is.

morgen van den 21 sten dier maand is ter hoofdPadang een vrije hevige aardschudding waargeno-

In den
plaats

men,

die

van een opmerkelijk dofrollend geluid vergezeld

ging.

(Javasche Courant 10

—

December lSo9 No.

99)

Banda.
In den avond van den 2östen September is een
schok van aardbeving gevoeld, welke zoo hevig was, dat
zij den indruk maakte, alsof eene onwedersiaanbare kracht
de eilanden Groot-Banda en Neira van plaats wilde doen
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De

verantleren.

zee stoof daarbij

met vreesseüjk geweld

te-

gen het zuidelijke strand van Banda-neira op, om vervolgens weder zachtkens tot haren gewonen stand terug te
keeren.

Deze schok heeft evenwel geene schade aangerigt.
Ternate.

— Gedurende

nate het weder
zuidelijke

bij

winden zeer

Den 2den en

de

maand September was op

afwisseling drukkend

warm

Ter-

of door zware

koel.

September werden ligte schokken
van aardbeving waargenomen. De berg van Ternate rookte
21sten

slechts bij tusschenpoozen.

(Javasche Courant 26 Nov. 18U9 no. Ou.)
Bezoeki.

— Sedert eenigen
^

dat de in deze

tijd

hebben geruchten geloopen,

residentie gelegen berg

Raun

,

die geacht

wordt vroeger een vulkaan te zijn geweest, op nieuw kenteekenen van Averking door het ontlasten van rook gaf.
Een onderzoek heeft deze geruchten waar bevonden; men
heeft echter tot nog toe geene uitw^erping van vuur waargenomen.
(Javasche Courant 14 Dec. 1849 No. 100)
Manado. Aardbevingen werden steeds, doch in ligten graad
waargenomen. Dit natuurverschijnsel herhaalde zich sedert
de maand Juny 1859 bijna dagelijks in meerdere of mindere mate.
«

Door hevige regens

trad op den 5den

en 6den Novem-

ber de rivier Wawesing in de afdeeling Belang buiten hare
oevers, ten gevolge waarvan de hoofdnegorij ongeveer ter
hoogte van een voet overstroomd werd. Eene nieuwe monding der rivier echter, die zich weldra vormde en Avaar-

door het overtollige water een' uitweg vond, deed sjioedig
het omliggende land weder droog vallen.
Banda.
vrij

— Den

ISden

Oktober werd eene korte,

hevige aardschudding

waargenomen

maar

in de rigting van
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de vuurberg wierp
noord-westen naar zuid-oosten
gedurende de geheele maand meer dan gewoonlijk dikke
rookwolken uit.
Gedurende Oktober waaiden tamelijk sterke winden uit
het zuid-oosten en oosten, van tijd tot tijd vergezeld van regen.

het

;

Gedurende dien

tijd

des jaars heerscht doorgaans droogte,

windstilte en sterke hitte.

Ternate.

— Den

17den en 3 Osten Oktober, alsmede

8sten,

Uden

en 16den November hadden wederom op Ternate eenige schokken van aardbeving plaats, die echter
geene schade hoegenaamd aanrigtten. Die van den 8sten

den

Oktober werd te Ternate omstreeks te 2 ure in den namiddag gevoeld en was niet bijzonder hevig. Te gelijker
tijd werden echter op het zoogenaamde achterland (oostkust
van Halmaheira) zeer sterke schokken waargenomen en te
Khouw was de golving van den bodem zoo hevig dat men
Verter naauwernood op de beenen kon blijven staan.
scheidene op palen gebouwde woningen der Alfoeren stort,

ten

aldaar in,

ningen

terwijl

gabba-gabba en

op den beganen grond gebouwd

,

zelfs
,

planken wo-

de schokken niet

weerstonden.
(Javasche Courant 4 January 1860 No.

Banda.

vember

— In

is

1.)

den nacht van den 7den op den 8sten No-

eene korte, maar tamelijk sterke aardschudding

gevoeld.

Manado.

— Het

weder,

maand November

jl.

reeds

werd

in

ongunstig

gedurende de

de daaropvolgende

maand

nog ruwer en onstuimiger. Op den 1 Oden December barstte
eindelijk boven deze residentie een geweldige, zich soms
tot orkaan verheffende storm los, welke gedurende drie
dagen aanhield. De schade, daardoor aan de aanplantingen,
woningen,
dend.

Van

bruggen en wegen toegebragt, is niet onbeduihet jonge miloegewas, hetwelk zich pas tot

vruchtgeving

gezet

had

,

is

in

de meeste distrikten een

40S
derde gedeelte,

in andere de helft en in enkele distrikten
twee derde gedeelte omgewaaid en verloren gegaan. Door

de aanhoudende en zware regens, het omwaaijen van hoornen

en

afvallen van zware takken,

hebben ook de koffijEen' geruimen
tijd
was de gemeenschap langs sommige hoofdwegen gestremd door het omvallen van zware boomen, welke groote
aardkluiten en zelfs rotsmassa's in hunnen val met zich
medesleepten. Het met geweld langs hellingen afstroomende
het

tuinen

en

hier

daar belangrijk geleden.

water deed hier en daar groote gaten en scheuren ontstaan,
die veel tijd en arbeid tot herstelling zullen vereischen.

De kap van de nienwe groote brug nabij Ratahan werd
met stijlen en al weggerukt, en op een' afstand van meer
dan

nederlandsche

vijftig

De

groote brug nabij

ingestort.

in

ellen

Talawaan

Ruim 250 huizen

het ravijn geworpen.

(distrikt

zijn

Tonsea)

is

geheel

in de verschillende dis-

omgewaaid terwijl de kerken von Remboken, Posso
en Lilang, welke laatste nog niet geheel voltooid was, zijn
De kerk te Tondano heeft belangrijke schade
ingestort.

trikten

,

bekomen, en

voorkoming van ongelukken, ten spoemoeten worden afgebroken. Ter hoofdplaats
hebben de kakao- en noten-aanplantingen der
zal, ter

digste geheel

Manado

Ook is hier en daar
bruggen en wegen en aan enkele
openbare gebouwen, doch niet van zoodanigen aard, dat
er buitengewone middelen van herstel vereischt worden.
De zee was bij die gelegenheid zeer onstuimig en liep zoo
hoog, als nog niemand ooit had Avaargenomen.
De weg

partikuliere landeigenaren veel geleden.

schade

toegebragt

langs het strand
zeehoofd,
zien

der

is

hetwelk

aan

dan ook geheel vernield, doch het nieuwe

men

ieder

oogenblik vreesde

te zullen

bood goeden weerstand aan het geweld
Rehalve het verlies van eenige dekplanken

verbrijzelen,

golven.

en van een der trappen, bekwam het geene schade. Vier
menschen verloren door het omvallen van boomen, waardoor
ze

getroffen of door het instorten van huizen,

ze bedolven werden, het leven.

Men mag

waaronder

dus zeggen, dat
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dit opzigt

in

reden had

de ramp minder groot

is

geweest, dan

men

te vreezen.

Na den loden December begon het weder
werd in de laatste dagen der maand zelfs

en

te

bedaren

zeer fraai

de zee bleef onstuimig, en de branding was vaak
volkomene windstilte zeer hevig. Zoo liep in den nacht
van 23 op 26 December, en in den vroegen morgen van
dien dag, de zee te Kema zoo hoog (een ongewoon verschijnsel daar ter plaatse op dien tijd des jaars), dat dezelve tot op het dak der steenkolenloods no. III sloeg en

alleen
bij

zelfs

De

de

verder

pallissaden

staande
bij

steenkolenloods

gen, en de grond, achter hetzelve,

dat

geene

het

als het

II

bereikte.

werd weggespoeld, zoo-

steunpunten meer had aan het strand, en

ware op zich

Op den

no.

het nieuwe zeehoofd Averden weggesla-

zelf stond.

lOden, loden, 17den, 20sten en 24sten Decem-

ber werden ter hootdplaatse en elders in de ISIinahassa eeni-

ge

ligte

van den

schokken van aardbeving waargenomen, doch die
1 7den heeft zich in de negorij Belang, des avonds

ten 8 ure,

vrij

zwaar doen gevoelen, en was van eene

ligte

zeebeving vergezeld.
(Javasche Courant, 8 February 18G0, No. 11.)

Bexkoelex. In den avond van den 4den January
hoofdplaats Benkoelen een

vrij

van aardbeving gevoeld,
(Javasche Courant 11 February 1860 No.
Ba^^da

is

ter

hevige, horizontale, schok

Op den 29n December

18u9

is

12.)

eene korte maar

zeer hevige aardbeving gevoeld.

(Javasche Courant 10 Maart 1860 Nó. 20).

407
Overzigl van de verriffdngen van de ingejiieurs van

het

mijnwezen in Ncderlandsch Indië.
Sumatra's Westkust.

Van

— De

ingenieur

der

5tle klasse

P.

den loop der maand Mei het verslag
omtrent zijne reis van Padang naar Siboga ten einde, en
bereidde zich voor tot het aanvangen der onderzoekingen
in het zuidelijk deel der Padangsche bovenlanden.
Den
21sten Mei begaf genoemde ingenieur zich naar Singkara
en van daar naar Paningahan, waar hij een tijdelijk verblijf deed opslaan, digt bij het aan den dag komende der
Dijk

bragt

koperader.

in

De ingenieur Van

Dijk bezocht voorts de kloof

Pinghay en vond tot diep landwaarts in niets dan
kalktuf en kalksteen. Het kopervoerend gesteente, de chlorietschiefer, van Paningahan strekt zich dus niet tot hier uit.
der

—

Westerafdeeling van Borneo.
Te Wang-phin-san werd
gedurende de maand Mei voortgegaan met het drijven van
den gang in de rigting der ader tot over eene lengte van

De ader bevatte op eenige punten
was over het algemeen arm. Den 9den
Mei vertrok de ingenieur 11. Everwijn van Wang-phin-san
naar Mandhor, ten einde te Salothong een onderzoek naar
Hij begon met ter genoemde plaatse
kopererts uit te voeren.
een put te doen zinken, waarbij hij groote moeijelijkheden
ondervond door het vele water en den verweerden toestand,
Het werk
waarin de daar aanwezige graniet verkeert.
werd onafgebroken voortgezet en op den 25sten Juny had
ruim

27

ned.

men de
men op

ellen.

doch

kopererts,

diepte

een

van

ongeveer 17 ned. ellen bereikt, toen

graniet van

zoodanige hardheid

stuitte,

dat

de tot dus ver gebruikte gereedschappen niet meer bruikMen begon onmiddellijk een' smidswinkel
baa^' Avai'en.

den aanmaak van nieuwe. Dit zal slechts
veroorzaken, en op 20 a 25 ned.
el diepte gekomen, zal men kunnen aanvangen met het
drijven van een' gang om de koperader te snijden, waarop

te zetten tot

eene korte

vertraging
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van men de

met hetgene aan de oppervlakte werd

rigting,

gevonden, ten naastenbij kent.

Te Wang-phin-san had
zelve

de oppervlakte

(adit)

geveer 54 ned.

el

en

inmiddels de gang in de ader

niets belangrijks opgeleverd.

had

bevatte, toen

De dwarsgang van
hij

uit

eene lengee van on-

bereikt, fijne adertjes

van koperglans

ijzerpyriet.

Te gelijker tijd werden door den ingenieur Everwijn te
Liongkon onderzoekingen ingesteld, aanvankelijk met ongunstige uitkomsten.
Zij werden evenwel voortgezet om
te zien of er genoegzame gegevens zijn, om aan dit onderzoeken meerdere uitgebreidheid te geven.
Eiland Banka.
bragt

gedurende

—
de

De adspirant-ingenieur P. H. Van Diest
maand Juny het onderzoek aan de

Simpana ten einde. Over hare geheele uitgestrektwerd eene regelmatige ertslaag aangetroffen; de tinerts is echter over het algemeen in zoo geringe hoeveelheid en zoo fijn, dat slechts enkele plekken met eenig
voordeel kunnen bewerkt worden.

rivier

heid

Bureau van het mijnwezen

te

Buitenzorg.

— Den 14den

begaf de ingenieur der 1ste klasse voor de mijnen
De Groot zich andermaal naar het land Bolang in de
C.
adsistent-residentie Buitenzorg ^), om de koollaag in de
July

onderzoekingsgaanderij te gaan

opnemen en

tevens

om

op

twee plaatsen, waar, naar zijne gegevene aanwijzingen, het
aan den dag komende van kolen door de heeren Van Motman
was opgespoord, deze te gaan zien.

Het

onderzoek in

taat, dat de koollaag

de dwarsgaanderij leverde tot resuleene totale zwaarte heeft van 1,090

waarvan echter slechts 0,699 ned. el zuivere kool
het dekkende dezer koollaag is van slechte hoedanigheid,
zijnde een koolhoudende kleisteen; weke, onaangebroken,
genoegzame vastheid heeft, doch aan de lucht blootgesteld,
ned. el

')

,

Zie Nutuurk. Tij.lsclir. Ned. Ind. Dl. 18 p. 452.
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zoo

de gaanderij zigtbaar was, zaraentrekt en zich
schelpvormige stukjes afscheidt en ver-

als in

in kleine

daarbij

brokkelt;

het

dragende

een' tamelijken

ingenieur

zoek

meerdere

Op

en zou

vastheid

aanwijzing van den

De Groot hadden de heeren Van Motman

onder-

naar het voorkomen van kolen aan de
Tjisela, alwaar het uitkomende eener kool-

doen

laten

overzijde

bezit

vloer opleveren.

der

werd aangetroffen; de bovengrond was echter niet
voldoende weggenomen om over deze laag te kunnen
oordeelen.
Dit was ook het geval p. m. 1 paal n. n. w.
van het landhuis te Nangong, waar insgelijks eene koollaag aan den dag uitkomende was aangetroffen.
De onderzoekingen worden voortgezet.
laag

Den 23sten verliet de ingenieur der 1ste klasse, belast
met de leiding der dienst van het mijnwezen De Groot,
vergezeld

Buitenzorg

van den adspirant ingenieur J. P. Schlosser,
om zich in het belang der gouvernements en

,

partikuliere

,

kolen-ontginning, naar de Zuid- en

Oosteraf-

deeling van Borneo te begeven.

Den 28° vertrokken genoemde
van

Z.

mijn-ingenieurs aan boord

M. stoomschip Ardjoeno van Batavia.
(Javasche Courant 26 Oktob. 1859

Sumatra's Westkust, Padangsche Bovenlanden.

ingenieur der 3de

klasse

P.

Van

No.

86).

— Aan den

Dijk werd een

vrij zui-

ver monster aluin

en aluinsteen van Soempoer, distrikt
Batipoe, door den kontroleur ter hand gesteld.
Bij het
bezoeken der vindplaats, in den loop van Juny, bleek
dien
digt

ingenieur,
bij

dat aan den regteroever

de bazaar van dien

naam

,

als

der

Soempoer,

overkorsting van een

lavakonglomeraat een weinig aluinsteen voorkomt, die evenwel lang aan de lucht moet verweren, alvorens door uitlooging aluin te kunnen leveren.
Alhoewel men hier, door
geregeld de zich vormende korst af te breken en aan verwering bloot te stellen, regelmatig aluin zou kunnen fa,

briceren, acht de ingenieur

Van

Dijk de te verkrijgen pro-
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duktie niet van veel belang, opidat de

vindplaats te wei-

en aan den regen blootgesteld is, welke
de zich vormende aluin wegvoert en doet verloren gaan.
Verder bezocht genoepide mijningenieur: het koolschienig

uitgestrekt

aan den dag komt, zonder
het voorkomen van exploiteerbare koollagen in de nabijheid te vermoeden; en de
goudmijn nabij Pandjalangan aan den weg van het fort Van
der Capellen naar Singkara. Deze mijn bestaat uit eene
hellende schacht, beneden eindigende in eene gaanderij.
Een laagje rolsteenen, waarin afgeronde stukje^ ijzererts
voorkomen, is de aanwijzpr van het goud, en om zoo te

ferlaagje,

dat

zeggen

,

Batoe-tiga

bij

daar aanleiding

te

vinden

om

de ader die gevolgd wordt..

Eene geregelde ont-

ginning, op grootere schaal dan de tegenwoordige, zou hier
voordeelige resultaten beloven,

Den

oOsten Juny betrok de ingenieur

Van

de kloof van Paningahan

Dijk zijn

tij-

en maakte een'
aanvang met het onderzoek der kopervoerende ader.
delijk verblijf in

,

—

De ingenieur der 5de
Wester-Afdeeling van Borneo.
R. Everwijn, bragt de maand July afwisselend te

klasse

Wang-phin-san, Salothong en Liongkong door.
Te Wang-phin-san ging men voort met het drijven van
den gang op 55 ned. el diepte naar de zijde van het gebergte, doch op den ..... July ontmoette men zoo veel water,
dat de gangen in korten tijd onderliepen, en het niet moDe ingenieur deed
gelijk was ze weder droog te krijgen.

daarom den 7den, op ongeveer 19 ned. el diepte, een'
nieuwen gang openen naar dezelfde rigting. Op circa 5
ned. el van den put werd een adertje gevonden, gemiddeld 0,1 ned. el zwaar, loopende van o. naar w, met
,

van z. Dit adertje
bevatte hoofdzakelijk ijzerpyriet, doch ook eenig rijk kopererts.
Ongeveer 2 ned. el verder werd een tweede adertje
eene helling van 2 op

1

in de

rigting

gevonden, gemiddeld 0,08 ned.

el

zwaar, en bevattende

tweede adeitje verdween op

Dit

redelijk jjocd kopererts.

korten afstand van den fjang {geheel in de kleisteenrots.
Het eerstgevonden adertje zal nader onderzocht worden.

Dp

had gednrende de maand July

adit

niets belangrijks

opgeleverd.

De put

Salothong was nog niet tot eene genoegzame

te

om

diepte gevordeid,
'

Eiland Banka.

eene gaanderij

— De

te

kunnen beginnen.

aspirant-ingenieur P. H.

Van

Diest

deed gedurende de maand July twee putten in de rivier
Koedeij en een put in de rivier Paija graven, waarbij bleek,
dat beide terreinen rijk aan erts en allezins gescl^ikl voor

ontginning

zijn.

maand

In het laatst der

vertrok het werkvolk naar het

Mapor, en begon daar de noodige paden voor de

distrikt

opname en

het onderzoek

te

kappen.

(Javasche Courant 5

November

18I>9 N".

Sumatra's Westkust, Padangsche Boveivlanden.

maand July Averden door den
P. Van Dijk te Paningahan vier

—

89).

In den

loop der

ingenieur der 5de

klasse

verschillende ader-

snijdingen (costeenings) uitgevoerd, in den

graven, en

zoo

belangrijkste
el

punten

eenige

het

dezer

gesteente

vaste

loop-

bestaat, moest gesneden worden.
De
sneden werd over eene lengte van 60
geopend; daarvan werden 42 -ned. el tot op het

koperader,

ned.

vorm van

zoodanige rigting, dat het verlengende der

in

uitgegraven
3

ned.

;

het overige gedeelte werd op

diep,

el

zonder dat de vaste rots

bereikt werd.

Door deze Averken
van

de

ader

in

de

bleek, dat het aan
rivier

den dag komende

niet in onafgebroken

verband

met het aan den dag komende aan het hoog gelegene,
bergpad naar de koffij tuinen, maar dat het aderstuk in de
staat

rivier,

aan de westzijde,

hoogstwaarschijnlijk
zijde,

de zijde van

is

d.

i.

naar de

verstoord,

het

zijde

van het gebergte

terwijl het

naar de oost-

meer van Singkara,

in de diepte
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De

voortloopt.

erts

boven

aan

adervormig verspreid in een'

is

steente,

en

ter

helling

zwaarte
zeer wel

het bergpad uitkomende
band of laag van het ge-

van p. m. 5 ned. el, terwijl rigting
overeenkomen met die van het ader-

stuk in de rivier

De

ader, die in de diepte

moet onderzocht worden, kan

aan de oostzijde der verstoring alleen door een' put getrofHare rigting is op de plaats, waar zij bloot
fen worden.
nabij 143o met 40» dieping naar de noordoostzijde.
ligt,
Men begon eene schacht te graven met het vooruitzigt op
eene diepte van ruim 20 ned. el de ader te treffen, doch
men heeft hierin het indringen van water te vreezen.

De nieuwe gang naar de
van het gebergte op 19 ned. el diepte, door den ingenieur R. Everwijn te Wang-phin-san geopend, leverde aanvankelijk niets belangrijks op, toen men op den 23sten Augustus zoo veel water ontmoette, dat binnen weinige uren de gangen geheel onderliepen, en men genoodzaakt was het werk te
Westerafdeeling van Borneo.

zijde

Men begon

staken.

daarop terstond met het in orde bren-

gen der twee oude putten, en zal trachten deze droog te
maken, om dan verder op 15,6 ned. el den reeds bestaanden gang naar de zijde van het gebergte voort te zetten.
Bij

het drijven der adit was niets belangrijks voorgekomen.

te Salothong vorderde wegens de buitengewone
van den graniet slechts weinig; den 29sten had
16 ned. el. Men is toen begonnen
hij eene diepte van
eene gaanderij te drijven tot nadere onderzoeking van het

De put

hardheid

terrein.

Eiland

Banka.

Nadat de

noodige wegen in de verschil-

welke het gebied der rivier Mapor uitmadeed de adspirant-ingenieur P. H. Van
waren,
gekapt
ken,
Diest in den loop van Augustus de soengi Lekok en ajer
Bebangkoening, beide takken der Mapor, onderzoeken.
In soengei Lekok werd de erts over het algemeen fijn, onlende

valleijen,

regelmatig verspreid en tot ontginning weinig geschikt ge-
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vonden.

Het

riviertje

Rebang-koening heeft daarentegen

eene meer regelmatige ertslaag en belooft voor exploitatie
een' gunstigeren uitslag.

Genoemde ingenieur

hield zich overigens bezig

opmeten van verschillende

met het

mijntjes in hetzelfde terrein en

onderzocht den stand en de vooruitzigten van eenige mijnen
in de

afdeeling

Mapar

Blinjoe, die sinds jaren

met nadeel

werken.

Bureau van het mijnwezen te Buitenzorg. Den 21 sten
September kwam de ingenieur der 3de klasse O. F. ü.
J. Huguenin, na het eindigen zijner kommissie op het eiland Batjan, te Batavia en den 26sten daaraanvolgende te
Buitenzorg aan, om daar tijdelijk aan scheikundige onderzoekingen werkzaam te zijn.

De ingenieur der

De

Groot, die met den adkommissie naar de Zuiden Oosterafdeeling van Borneo was vertrokken, kwam den
den lOden Augustus te Bandjermasin aan. Den 14den vertrokken beide ingenieurs naar de mijn Oranje-Nassau, waar
zij tot den 9" September verbleven. Gedurende dien tijd werd
de stand van zaken op de mijn gekonstateerd en maatre-

spirant-ingenieur

J.

1ste klase

P. Schlosser in

genomen om, zoo zoo ver de daar bestaande omstandigheden en de staat van verdediging van het etablis-

gelen

sement

dit toelieten

de exploitatie der kolen weder

te doen
vóór het einde van den opstand,
van produktie niet kan verkregen worden.
,

voortgaan, waarbij echter

het gewone

cijfer

,

Toen genoemde ingenieurs

hunne terugkomst
vernamen, om zich
eersten tijd naar de mijnen Delft en Julia Hermina
noeng Djalamadi en Kalangan te begeven keerden
bij

djermasin de onmogelijkheid

te

Ban-

in

den

te

goe-

zij naar
den 3den Oktober te Buitenzorg aan.
(Javasche Courant 9 Nov. 1859 No. 90).
,

Java terug en

kwamen

Sumatra's Westkust. Padangsche bovenlanden.

— De schacht

Paningahan door den ingenieur der 3de klasse P. Van
Dijk wordt gegraven, had den 15den Augustus eene diepte

die te
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van 8,5 ned. el. De eerste 2 ellen gaat zij door
verder door verweerden chlorietschiefer, en zij
eindigt in harden geheel gaven schiefer.
Op genoemde
bereikt

rolsteenen,

diepte

werd het verder zinken voorloopig

uitgesteld tot de

aankomst van vier werklieden, door den gezaghebber
mijnwerkers

Sidjoendjoeng als

geëngageerd, die

de

vaii

ver-

zekering en het verder zinken van den put zullen uitvoeren.
Uit eene exkursie in de kloof van Paningahan bleek, dat

de strook chlorietschiefer, die

daar aan

langs het bergpad aan den linkeroever

breedte heeft van

eene

naauvselijks

den dag uitkomt,

gemeten,
1000 ned. ellen eii
dei- rivier

spoedig voor goed door kristallinischen kalksteen ver-

vrij

vangen wordt.

In dit

kalkgebergte ontspringt een aan-

Van Dijk koos daarvan eeiié, tet
van 100 ned. el boven het aan den dag komende
der koperader, en begon daaruit eene waterleiding aan te

tal

bronnen.

De

ingenieur

hoogte

leggen, die de strook chlorietschiefer over hare gehcele breedte

zal

snijden.

in kalksteen

Op

het einde der

maand was men,

altijd

werkende, daarmede naauwelijks 50 ned.

gevorderd, daar

men

zeer bemoeijelijkt

steenblokken, over den ongelijken

el

werd door groote kalk-

bodem

verspreid liggende.

—

Westerafdeeling van Bor.neo.
Op den 2den September
begon men te Wang-phin-sau met het droog maken der
oude werken en was daarmede op den 7den gereed. Na het.
^

doen van ecnige herstelHugen zette men den reeds vroeger
begonnen gang naar de zijde van het gebergte voort, en
was daarmede tegen het einde der maand gevorderd tot op
Tevens werd de vroeger
12,8 ned. el afstaml van den put.
aangevangen dwarsgang vervolgd; hij had bij het einde
Door aan
der maand eene lengte van 14,7 ned. el bereikt.
beide putten dag en nacht door te werken, kon men tot
nog toe het water meester blijven. Aanvankelijk hadden
de werken
In

M^einig^

de gaanderij

erts bereikt.

belangrijks opgelevei'd.
(e

SoioLliong bad

men

no{)

geen koper-
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— Het onderzoek naar

Eiland BankA.

gebied der rivier

Mapar werd

in de

tinerts in het stroom-

maand September

voort-

gezet.

maand

In de tweede helft der

ingenieur P. H.

Van

vergezelde

de adspirant-

Banka op diens
over Toboali naar Tempilang, ten

Diest den resident van

verzoek, op eene reis

,

einde den toestand en de vooruitzigten der mijnstreek

daar

Na

al-

van dezen togt vertrok
hij met den resident naar Muntok, om van daar naar zijn
werk in Soengei-liat terug te keeren.
(Javasche Com\ant 12 Nov. 1859 No. 91).
te

onderzoeken.

Eiland Banka.

—

de terugkomst van den adspirant-

Bij

Van

afloop

was in de rivier
Mapor, met goed gevolg
een put gegraven. De uitkomst daarvan was zeer gunstig,
en heeft in verband met de vooraf gedane boringen de
geschiktheid van dit terrein voor ontginning bevestigd.
ingenieur P. H.

Diest te Soengei-liat

Rebang-koening, in het landschap

,

,

Van de overige valleijen, welke tot het stroomgebied der
Mapor behooren, werden nog in den loop van Oktober de Soengei Plawan en Doegoel onderzocht. De eerste

rivier

eene zeer goede uitkomst; de tweede daarentegen

leverde

bleek nagenoeg geen erts te voeren.

De

adspirant-ingenieur

Van

Diest hield zich in die streek

verder met opmetingen en geognostische nasporingen bezig,

en keerde in het

laatst

van Oktober, door de mijn-

streek Doeren, naar Soengei-liat

terug.

(Javasche Courant 7 Dec. 18o9 No. 98)

Sumatra's Westkust.

rende

de

— Padangsche

maand September werd

kloof van Paningahan geheel ten einde gegraven.
laatsten

om

Gedu-

bovenlanden.

de waterleiding in

dag dier maand ontbraken alleen nog

de

Op den
vijf

goten

het water over smalle ravijnen te leiden; daartoe zul-

len zware

bamboe- of

uitf;eholde

stammen «ebruikt worden.
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De schacht werd door de werklieden, van Sidjoengdjoeng
tot op de gegravene diepte met bamboe verze-

aangekomen
kerd, maar

,

schiefergesteente waren
merkbaar verder door te dringen. De ingenieur Van Dijk onderrigtte hen in het maken van mijngaten, doch ook deze wijze van werken ondervond oponthoud
in het tamelijk harde

niet in staat

zij

wijl

de

boren,

telkens

stomp geslagen, gedurig naar Pa-

dang-pandjang moesten worden gezonden,

smeed en gehard

te

om

daar uitge-

worden.

De ingenieur Van Dijk nam verder de aansluiting van
den chlorietschiefer met den kalksteen op, en hield zich
overigens onledig met het doen vervaardigen van een waterrad en stampwerk voor den kopererts.
Wester-Afdeeling van Borneo.
de ingenieur der 5de klasse R.
drijven

van den gang naar de

— Te Wang-phin-san ging
Everwijn,
zijde

voort

met het

van het gebergte en

den dwarsgang. De eerste was tot op een' afstand van
den put van ongeveer 16 ned. el, en de laatste tot op eene
lengte van 19 ned. el gevorderd, zonder dat men eenig
kopererts had gevonden.
Op den 21sten Oktober besloot men het werk te Wangphin-san te staken, wegens de groote moeite en kosten
voor het droog houden der mijn, en het zeker vooruitzigt
van op die diepte geen kop er erts te zullen aantreffen.
Te Salothong werd een adertje kopererts (koperpyriet)
gevonden; op den 22sten Oktober begon men daar een

nieuwen put

te zinken.

werd door den ingenieur Everop ongeveer 1^ uur gaan van Mandhor, nabij de
vroegere goudmijn Sakanak of Skanak, op twee plaatsen
In het begin van Oktober

wijn,

kopererts gevonden.

Op

de eene zag

hij

slechts eene ge-

ringe hoeveelheid koperglans; op de tweede, die slechts

minuten gaans daarvan verwijderd

is,

5

komt eene ader voor,

welker hoofdbestanddeelen chloriet en kwarts

zijn,

en

die,

behalve ijzerpyriet, koperpyriet, in kleine hoeveelheid zink-
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De

blende bevat.

verweerde toestand van het

sterk

om

maakte het onmogelijk

rein

nader

de plaats

ter-

in korten tijd

onderzoeken.

te

December 18o9

(Javasche Courant 7

van Borneo.

Wester-afdeeling

— De

No. 98.)

put, dien

men

in

het laatst van Oktober te Salothong begon te zinken, had

op den
ned.

Op

te

diepte van ongeveer 15,6

begon

die diepte

twee dwarsgangen

graniet

der

November eene

28sten

ei bereikt.

te drijven,

men

om

in

den vasten

het terrein na-

onderzoeken.

Gedurende den 16den en 17den November deed de ingenieur der 5de klasse R. Everwijn een togt naar de kleine
chinesche kampong Snaman, op ongeveer 5 uur gaans
noordwaarts van Mandhor gelegen, met het doel om het

Snaman

gebeigte

men

in

te

Van de kampong komt

bezoeken.

omstreeks 20 minuten aan den voet van het ge-

bergte en heeft dan IY3 uur noodig

De

om

Het gebergte bestaat uit

te bereiken.

den hoogsten top
en zandsteen.

klei-

van eene Avit- en rood-bonte kleur, komt
aan den voet van het gebergte zeer sterk ontwikkeld voor; hooger op vindt men eene voortdurende
afwisseling van kleisteen-, kleizandsteen-, zandsteen- en
konglomeraatlagen, de laatste als weinig belangrijke tuskleisteen,

vooral

schenlagen.

aan

Vroeger bestond

ook
alle,

Op
rots;

den

voet van

het

en

gebergte

daarop een aantal goudontginningen, die thans bijna
als

het

te

weinig

gebergte

op

den

top

komt

de oppervlakte een gang

en 2 ned.

opleverende,

voordeel

men

werkte

el breedte.

zelfs
is

verlaten zijn.

voornamelijk in de vaste
eene plaats voor, waar uit

gedreven van 60 ned.

Het schijnt

,

el

lengte

dat op de meeste werk-

plaatsen fyne goudhoudende aders van kwarts en ijzerpyriet

het

hoofdgesteente

doorsneden, en dat deze

bij

ont-

ginning nabij de oppervlakte eenige voordeden opleverden

doch
I»L.

reeds
xxi

op geringe diepte

te

arm werden.

Op

,

gconc
-''
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enkele

plaats

werd door den ingenieur Everwijn eene

ge-

regelde ader van eenig belang aangetroffen.
Bij het bezoek eener kleine goiidontginning op ongeveer
een half uur gaans van Sanaman werden door genoemden
ingenieur, in een' diluvialen zandgrond, met een aantal
eenige stukjes koperpyriet gevonden.
kwarts-fragmenten
,

,

De

Mandhor

noodzakelijkheid van zijne tegenwoordigheid te

de ongunstige weersgesteldheid lieten op dien oogenblik geen nader onderzoek van den omtrek toe, hetgeen

en

zich evenwel voorbehoudt later uit te voeren.

hij

Eiland Banka.

— In

het begin van

adspirant-ingenieur P. H.

Van

November bezocht de

Diest enkele mijnen in den

omtrek van de kampong Rebo in welker nabijheid hij tinaderstukken van een pjk gehalte aantrof.
Het werkvolk groef een' put in de vallei der rivier Plawan. Niettegenstaande de zware regens, gelukte het, door
,

groote inspanning, de erts-laag te ontblooten, die door zwaar-

(ruim 2 voet) en door rijkdom aan

te
te

erts

de gedane moei-

wel beloonde en de ontginbaarheid dezer vallei bevestigde.
Voorts werden eenige wegen naar nabij liggende rivierals

tjes,

ook naar de heuvels Besar of Mapar en Lesingwelke laatste door den adspirant-ingenieur

toengal gekapt

Van

,

Bureau van het mijnwezen
der 1ste klasse C.
gezeld

het

de

land

Bolang

zich in
J.

P.

— De ingenieur
December,

ver-

Schlosser, naar

en aangrenzende partikuliere landen in

Buitenzorg,

om

in verband tot elkander,
te

het aan den dag

komende

op

te

nemen en

zoo moge-

beoordeelen, of verdere werkzaamheden tot onder-

zoeking wenschelijk

zijn.

Djamboe is oj) vijf plaatsen, niet ver van
landhuis Nangong het uitkomende van kolen gevonden

Op
het

Buitenzorg.

kolen op de verschillende tot nu toe ontdekte plaat-

sen,
lijk

te

De Groot begaf

door den adspirant-ingenieur

afdeeling

van

werden.

Diest geognostisch onderzocht

het land

,

,

419

waarvan

twee aan het riviertje Tji-Doraas, twee andere
van daar meer naar den weg van Nangong naar
Djamboe en de vijfde aan dien weg was gelegen iets beneden
den nieuwen kalkoven vari den heer P. C. Van Motman.
Op de eerste plaats, aan de Tji-Domas, komt eene regelmatige koollaag voor, welke eene zwaarte heeft van ruim
0,70 ned. el, rigting 60^, helling 40°, diepende naar 550^.
niet ver

,

,

,

Op de tweede vindplaats komt wel is waar eene koollaag
van dezelfde zwaarte voor, doch over de breedte van welligt
•

ned.

5

el,

waarop

ontbloot

zij

hebben twee verwer-

is,

pingen plaats, waardoor de rigting en dieping, daar geno-

men,

normale kunnen worden aangemerkt.

niet als de

De derde

vindplaats vertoont wel fragmenten eener kool-

laag, die waarschijnlijk tot de op de eerste en tweede vind-

plaats

aangetroffene

behooren

laag

,

doch het terrein

is

daar geheel verstoord.

De

kolen, op

de

genoemde

hebben eene ongelijke breuk
soms plat schelpvormig.

Op

de

vierde

van ongeveer

De

drie plaatsen aangetroffen,

van kleisteen. Zij
soms vlak en regthoekig

digt, zuiver, zonder afscheidingen

zijn

kool

komt eene

plaats

0,45

dezer laag

ned.
is

,

el

laag aan den dag uit

zwaarte, diepende naar

556''.

van geheel andere geaardheid dan

de vorige, uiterst schieferig en sterk vergruizend.

weg naar Djamboe,

De

vijfde

vindplaats, aan den

toont

geene

koollaag; het zijn daar slechts eenige kolen-

snoertjes

5

in

het

kleigesteente

ter

ver-

zwaarte van hoogstens

a 4 ned. duim.

Van deze

men

in

vindplaatsen nabij het landhuis Nangong

komt

eene enkele klimming en daling over de helling

van goenoeng Tjiogrek naar de vindplaats van ParakantiDe afstand is
ga, waar de kolen het eerst zijn ontdekt.
p. m. 2 paal, nagenoeg westwaarts op. Niet ver van de kampong Tjiogrek werd, bij eene nieuw gegravene waterleiding,
een fragment eener koollaag in aanraking met een zeer
verweerd trachiet gesteente aangetroffen.
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Op

het land Janlappa

,

nabij de grens

van het

hmd

Bo-

den heuvel Malimping. Men heeft hier geene laag zuivere kool van eenige
zwaarte, maar dunne koollaagjes, van elkander gescheiden
door klei, tot eene gezamenlijke dikte kool en klei van +
0,39 ned. el, hellende onder een' hoek van + 15'^ naar 17l>o.
Op het land Bolang waren drie vindplaatsen te onderzoeken over. Op de eerste treft men aan eene grijze klei
met overvloedige kwartskorrels, die ook op de meeste bovenvermelde plaatsen boven de kool ligt, doch hier komt
lang,

werd bezocht de kolen-vindplaats

daaronder
beide

koollaag

geene

andere

plaatsen

Togèh

het landhuis

of kolensnoertjes

voor, maar

nesten van kool in eene kleilaag.

kleine

slechts

in

,

Op

de

ongeveer een paal oostwaarts van

zijn

nog volstrekt geene kolen gevon-

den, maar wel koolhoudende gesteenten.
Eindelijk werd nog benoorden, doch nabij den weg van

Togeh naar Djamboe,

niet ver

van paal 18 van Buitenzorg,

eene plaats onderzocht, waar gezegd werd, dat kolen voorkwamen, doch ook daar werd niets aangetroffen, dan eene
kolen-klei, welke plantenafdrukken bevatte.

Tot dus
eene

werd

ver

slechts op twee plaatsen, te Paen aan de Tji-Domas op Djamboe,
koollaag aangetroffen.
Zoo als zij daar

Bolang

rakantiga op

regelmatige

werden bevonden

,

zij wegens te geringe zwaarte en te
van het dak en den vloer, niet met

zijn

slechte hoedanigheid

voordeel ontginbaar.

Het kookgehalte
slechts

47,87

59,74
pCt.

pGt.

Zij

kolen van Parakantiga bedraagt
en daarentegen beloopt het gasgehalte

der

bevatten 9,96 pCt. asch en haar specifiek

gewigt bedraagt 1,29.

Boven de vorming, waarin de kolen worden aangetrofkomt op verschillende plaatsen aan de Tji-Kaniki en
aan de Tji-Doerian, kalksteen voor, die overal, waar hij

fen,

werd ontmoet,
verzameld.
veerd, dat

nagegaan en waaruit eenige fossielen zijn
welke zoodanig waren gekonserbepaald konden Morden, Avijzen op het ter-

De
zij

is

fossielen,
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tiaire tijdvak

;

zij

bereikten

Imn maximum

en eoceenvorming.
Dit onderzoek wordt voortgezet, zoodra

in de

mioceen-

de w^eergesteld-

heid het zal toelaten en de voor het werk bestemde voor-

man

Reiffert, te Buitenzorg zal zijn

aangekomen.

(Javasche Courant 21 January 1860 No,

Sumatra's Westkust. (Padangsche bovenlanden.)

6.)

— Nadat

de waterleiding in de kloof van Paningahan voltooid was,

deed de ingenieur der 5de klasse P. Van Dijk, in de maand
Oktober 1859, drie sneden tot onderzoeking van het terrein

De

aanleggen.

eerste

werd,

bij

eene gedeeltelijke diepte

van ruim 8 ned. el tot op de vaste rots nedergebragt.
Over hare geheele lengte van ruim 40 ned. el werd geene
metaalader ontmoet.

De

eerstvolgende snede, rivier opwaarts, verkreeg geheel

el.
Door deze snede
werd eene ertshoudende ader ontbloot van 1 ned. el zwaarte,
welke evenwel voor ontginning niet in aanmerking komt.
De gangmassa bestaat voornamelijk uit zeer harden kalk-

voltooid eene lengte van ruim 90 ned.

steen,

waarin spaarzaam zeer

fijn gekristalliseerd

magnetisch

ijzererts is uitgescheiden, terwijl slechts in

enkele brokstuk-

ken een spoor van

te

ned.

el,

ijzer-

en koper-pyriet

ontdekken

is.

snede, die eene lengte verkreeg van ruim 100

De derde

werd

in de

maand November

geheel voltooid, zon-

der dat eenige ader werd aangetroffen.

Door deze werkzaamheden was alzoo bewezen, dat het
verlengde, naar de westzijde, van de ader, die in de rivier
van Paningahan aan den dag komt, boven het niveau der
rivier niet

De

tijdelijk

De

aanwezig

is.

schaft vorderde inmiddels weinig, hoofdzakelijk door

gebrek aan veiligheidslont.
Van Dijk maakte verder in November een'

ingenieur

aanvang met de voorbereidende werkzaamheden tot het onderzoek der ertsen van goenoeng Siboemboen Djanten. Hij
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bepaalde de plaats, welke in orde moest gebragt worden

om

het in vervaardiging zijnde stampwerk te plaatsen.

Hij

deed verder een pad aanleggen van Pasilian naar Padanggantang, ten einde

te

om

beproeven

den aanvoer van be-

noodigde houtwerken en andere materialen van Padang-

pandjang over Fort van der Capelien, Padanggantang en
pad te doen plaats hebben. De weg van Singkara over

dit

Soelitajer,

is,

even

als die

over

Samawang en

Boekit Kan-

doeng, wegens menigvuldige sterke klimmingen en dalingen, tot vervoer van zware lasten geheel ongeschikt.

Met

onderzoek

het eigenlijke

ingevallen regen weder een

zal

na het einde van het

aanvang gemaakt worden.

—

Gedurende de maand DeWëster-Afüeelign van Borneo.
cember 18ü9 hield de ingenieur R. Everwijn, behalve een
verblijf van eenige dagen te Pontianak, zich hoofdzakelijk
bezig met de leiding der werkzaamheden te Salothong.
Men was daar sedert den aanvang dier maand voortgegaan
met het drijven van twee gangen, ongeveer noord- en zuidwaarts of vertikaal op de onderstelde rigting der koperader
In den noordelijken gang, die tot op 5,5 ned.
was gevorderd, werden de werkzaamheden op den
25sten December gestaakt, omdat daar niet dan zeer harde
graniet zonder eenig spoor van kopererts werd gevonden.
In den zuidelijken gang, die met het einde der maand tot
op eene lengte van 6 ned. el was gevorderd, vond men reeds
op korten afstand van den put sporen van kopererts (koper-

loopende
el

lengte

pyriet), deels in kleine nesten of kristalholen, deels in fijn

verdeelden toestand door de rotsmassa verspreid. Dit bleef
steeds voortgaan, zoodat er eenige hoop bestaat, dat men

daar spoedig eene koperader zal snijden.
Verder werd aan den ingenieur E ver wijn een kopererts-

hand gesteld, afkomstig van
uur gaans zuidoostwaarts van de
Op den 215sten werd die
hoofdplaats Mandhor gelegen.
bezocht, en terstond vond
ingenieur
genoemden
plaats door

houdend

adersteentje

Tjoeng-hioeng-sam

,

op

ter
1

423
zulke

daarbij

hij

goede

van kopererts-aders, dat
vental

geschikte

aanwijzingen voor het aanwezen
hij

reeds op den 27sten

om

werklieden daarheen zond

een

ze-

een voor-

loopig onderzoek te beginnen.

Dit onderzoek gaf reeds na een paar dagen zeer gunsti-

want niet alleen trof men in den bovengrond vele rijke stukjes koper-p yriet aan doch men vond
ook in den kong (hier plaatselijk verweerde graniet) verscheidene koperertshoudende adertjes, welker *rigting bijna
ge uitkomsten,

,

overal

men

dezelfde

was.

Niet

alleen

aanzien, dat

laat zich

spoedig op die plaats gewigtige ontdekkingen zal doen,

doch bovendien is de ligging, door den korten afstand van
p. m. 20 minuten gaans van de Mandhor-rivier, bijzonder
gunstig voor eene ontginning.
Eindelijk werden nog aan den ingenieur Everwijn aangeboden eenige monsters kolen, gevonden aan de riviertjes Kandal en Raja beneden Soehaid of Swait aan de Kapoeas-rivier,

boven Sintang.

doelde monsters
schiefer,

niet

om

ongeschikt

Het

anders
als

bleek

evenwel, dat be-

waren dan

brand materiaal

koolhoudende
te

worden

ge-

bruikt.

—

Bureau van het mijnwezen te Biiitenzorg.
Op den
18den January kwam de ingenieur der 5de klasse H. F.
E. Rant van de Zuid- en Ooster-afdeeling van Borneo te
Buitenzorg

aan,

werwaarts

was

tijdelijk

hij

opgeroe-

pen.

(Javasche Courant 11 February 1860 No. 12.)

Wester-afdeeling
door den

van Borneo.

ingenieur

R.

— Te

Everwijn,

Salothong werden
gedurende de maand

January, de werkzaamheden in den zuidelijken gang tot op
eene lengte van 9 ned. el voortgezet.
Op den afstand van
6.7 ned. el

lengte

van

van den put
4.2

ned.

cl

nam
talk-

het gesteente

dat over eene
en veldspaath-rijk, hier en
,
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daar ook kalkhouclend was en kopererts bevatte, weder
langzamerhand het karakter van graniet aan, en de sporen
van kopererts verdwenen.
Om deze reden werd de zuidelijke gang niet verder
voortgezet, maar begonnen een gang te drijven in oosterigting

lijke

op

4

ned.

el

Men vond

van den put.

in

dien gang steeds sporen van kopererts, doch in geene behoeveelheid.

langrijke

Men

verder spoedig overgaan

zal

van den put, dewijl het mogelijk
dat de gevonden kopererts zich op grooter diepte tot eene
dieper

het

tot
is,

zinken

enkele ader koncentreert.

Te Tjoeng-hioeng-sam werden
De

in

den verweerden

drie geregelde kopererts-houdende

niet

losse

zandgrond, die daar voorkomt, maakte het onderhet oogenblik eenigzins moeijelijk, dewijl door

voor

zoek

gra-

adertjes gevonden.

buitengewone

droogte

in

de

maand January en

daaruit

gevolgden lagen waterstand, die zandgrond niet kon weggespoeld worden.

V.

verweerden

den

In

graniet

te

Nji-thoe-hong trof

chlorietader aan, loopende in de rigting van

eene
o.,

en hebbende eene zwaarte van

p.

m.

men

40*^

0,6 ned.

n.
el.

Deze ader bevat koperpyriet, echter in geene belangrijke
hoeveelheid.

In eene goudmijn

waarts

van

bij

Seh-pie, en in eene andere, noord-

Tjoeng-hioeng-sam, werden koperpyriet hou-

dende adersteenen aangetroffen

,

echter

arm en van weinig

beteekenis.

De
een'

ingenieur Everwijn vond
hoop steenen, afkomstig

bij

het riviertje Dajak onder
,

uit eene vroeger in de na-

bijheid bestaande goudmijn, eenige zeer rijke stukken ko-

waaronder enkele van meer dan eene vuist
Het terrein is geheel vlak en overdekt met lossen
zandgrond en men kon genoemden ingenieur de juiste
plaats ook niet opgeven, van waar de erts af komstig was

perpyriet,
grootte.

aangezien

sedert

meer was gewerkt.

meer dan 20 jaren

in die streken niet

Eiland

— Gedurende

Banka.

de maand January werden
Mapor naar de rivier Tengkalat gedistrikt Marawang, op verzoek van den

eenige wegen van uit
kapt,

en

in

het

administrateur

aldaar,

eenige onderzoekingen

in

Op den loden February
Akkeringa, van

op nieuw zijne
nieur op Banka.

het belang der tin-exploitatie,

met den tsjam

uitgevoerd.

aanvaardde de ingenieur

J.

F.

kommissie naar Billiton teruggekeerd
betrekking als eerstaanwezend mijninge-

zijne

—

Den 20sten
Bureau van het mijnwezen te Buitenzorg.
February kwam de voorman A. L. Reifert te Buitenzorg
aan, ter beschikking van den ingenieur, belast met de
leiding der dienst van het mijnwezen.
(Javasche Courant 10 Maart 18t>9 K». 20.)

Werkzaamheden van

het personeel der geographische

in Nederlandsch

dienst

Indië.

Gouvernements besluit van 14 Juny 1858, no. 29,
was bepaald, dat bet personeel van de geograpbiaanvankelijk door middel van den elektromagdienst
sche
Bij

A.

art.

netiscben telegraaf bepalen

tusscben

Batavia,

zoude bet

Weltevreden,

verschil

in

lengte

Cberibon, Samarang

en

Soerabaja.

Aan

dit besluit is

in

bet

afgeloopen jaar

voldaan, dat bet lengte-verscbil van

in

zooverre

Weltevreden, Cberi-

bon en Samarang met Batavia bepaald is zoodat nog slechts
overblijft de bepaling van bet lengteveiscbil van Soerabaja
met Batavia. Eene poging om dit lengteverschil onmiddellijk met den elektromagnetischen telegraaf te bepalen, is
door de invallende vs^estmoesson verijdeld geworden die
oorzaak was, dat de onmiddellijke elektrische gemeenschap
langs den telegraafdraad eens opgehouden hebbende, zich
,

,

meer herstelde. De lengte verschillen tusscben de overige
opgenoemde plaatsen, waarvan Weltevreden slechts een
tusschenstation uitmaakte, zijn thans met eene hooge naauw-

niet

keurigheid bepaald, even als de geographische breedten, zoodat nog slechts noodig was eene naauwkeurige kennis van

de lengte van Batavia,

om

de ligging der genoemde plaat-

sen definitief vast te stellen.
Beeds waren door de geographische

den heer

S.

H.

De Lange en den beer

ingenieurs,
G. A.

wijlen

De Lange

in

de jaren 1851, 1855 en 1854 eene menigte waarnemingen
gedaan ter bepaling van de lengte van Batavia. Deze waar-

nemingen waren:
10. Waarnemingen van de doorgangen der maan en

be-

paalde sterren door den meridiaan.
2». Waarnemingen van gelijke hoogte der maan en eener ster.
50.

Waarnemingen van sterbedekkingen.
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bovengenoemd besluit was in art. E bepaald, dat
waarnemingen de lengte van Batavia met de meeste naauwkeurigheid zoude worden afgeleid daarbij gebruik
makende van de korresponderende waarnemingen in Europa.
Aan deze opdragt is alsnu door den hoofdingenieur
van de geographisclie dienst voldaan, en de naauwkeurigheid van het resultaat is nog verhoogd, doordien hij zelf
in het afgeloopen jaar nog een aantal sterbedekkingen onder gunstige omstandigheden heeft waargenomen en ook
deze in de berekening heeft opgenomen, terwijl bovendien
Bij

uit deze

,

—

de maan-plaatsen voor al deze bedekkingen uit de onlangs
verschenene maan-tafels van Hansen met veel zorg
geleid.

Op

zijn af-

deze wijze hebben ten slotte de sterbedekkin-

gen de voornaamste bouwstof voor de bepaling der lengte
van Batavia geleverd, en thans behoort Batavia onder die
plaatsen, welker lengte zoo naauwkeurig bepaald is, als slechts
met weinige plaatsen op den aardbol het geval is.
Het tweede gedeelte van hetgeen in hetzelfde artikel E
van het bedoelde besluit was opgedragen namelijk de lengte
van Manado uit de waarnemingen der heeren De Lange in
het jaar 1832 aldaar verrigt, moet nog uitgevoerd worden,
hetgeen vermoedelijk in den loop van dit jaar of de volgende westmoesson zal geschieden.
Er was voorts in artikel B en C besloten, dat, zoodra
,

zich daartoe door het beschikbaar zijn eener rijksstoomboot

de gelegenheid voordeed, de ligging zoude bepaald worden

van eenige uitgekozene punten op de kusten van Sumatra
en Borneo, en in het tusschengelegene vaarwater. Hiertoe heeft echter tot nog toe de gelegenheid ontbroken.
Eindelijk verdient vermelding, dat eerst door den wd.
geographischen ingenieur Jaeger en daarna door de bij de
,

geographisclie

dient

gedetacheerde

onderofficieren Alberts

en Rosenkranz, de geheele residentie Samarang van signalen voorzien

is,

om, evenals de

residentiën Cheribon, Ban-

joemas, Bagelen en Kadoe, getrianguleerd

Door den hoofd-ingenieur was

te

worden.

in het vorige jaar tot het
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uitvoeren

dezer triangulatie een voorstel gedaan

om

rede-

nen, die later vervallen zijn. Hij oordeelde nogtans, dat
de bij de geographische dienst gedetacheerde onderofficieren
niet beter

overeenkomstig het doel hunner detachering werk-

zaam konden

zijn,

dan door het bouwen der signalen

in

de residentie, die door het militair departement was aangewezen, in afwachting dat zijne voorstellen, op last der
regering omtrent de voortzetting der triangulatiën ingediend,

zouden
Bij

zijn

behandeld geworden.

het uitkiezen der punten moet veel oordeel gebruikt

worden, en vroeger Averd

dit

ook door de ingenieurs zelve

gedaan; maar de hoofdingenieur oordeelde deze taak gerustelijkaan den adsistent-onderofficier Alberts te kunnen
toevertrouwen, die reeds sedert het jaar 1831
gulatie

was werkzaam geweest.

In de

bij

de trian-

maand Maart

is

de-

ze arbeid voltooid.

De hoofdingenieur van de geographische

dienst en de

wd. geographische ingenieur hebben zich op reis begeven,
ten einde de geographische ligging van de overige kustplaatsen

van Java

te

bepalen, die met Batavia door den

elektromagnetischen telegraaf verbonden

zijn.

(Javasche Courant 8 Oktober 18U9 No. 81.)

aangaande de

Bcrifjl

werkzaamheden

Geographische dienst van Mei

tol

van

hel

personeel der

en mei December 1859.

Het vorige berigt aangaande de werkzaamheden van het
personeel der geographische dienst eindigde met de mede-

deehng,

dat

de

hoofd-ingenieur

en de

v^^d.

geographisch

ingenieur zich op reis hadden begeven, ten einde de geo-

graphische

hgging van

te bepalen, die

de overige kustplaatsen van Java

met Batavia door den elektro-magnetischen

zijn,
zijnde de ligging van Cheribon
en Samarang reeds in het vorige jaar bepaald.
De wd. ingenieur had zich over zee met de benoodigde
instrumenten naar Cheribon begeven, terwijl de hoofd-ingenieur over land derwaarts was heen gereisd. Beiden

telegraaf verbonden

verbleven hier een paar dagen, ten einde de betrekkelijke
ligging

te

De Lange

bepalen

van

het triangulatiestation

der

II.H.

ten westen der stad en de observatieplaats van

den heer Jaeger ten oosten derzelve, waarop de bepaling
van het lengte-verschil, verleden jaar volbragt, betrekking
had.

De

hoofd-ingenieur bezocht hierop Tegal, Pekalongan en

Samarang,
breedte,

van welke plaatsen

als

het

zoowel

lengte-verschil

elektro-magnetischen

telegraaf

de geographische

met Cheribon door den

bepaald

werd.

De

laatste

kan als kontróle dienen voor de onmiddellijke bepaling van de lengteverschillen van Cheribon en Samarang
met Batavia, in het vorige jaar volbragt, Hierop begaf
zich de wd. ingenieur naar Samarang, terwijl de hoofd-

•bepaling

ingenieur zich verder oostelijk naar Patti

,

Rembang,

rabaja, Pasoeroean en Probolingo begaf, van

Soe-

welke plaatsen dus het lengteverschil met Samarang, alsmede de geoTerwijl
graphische breedte, naauwkeiirig bepaald werd.
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de

verder naar Bezoeki reisde,

hoofd-ingenieur

scheepte

wd. ingenieur zich denzelfden dag naar Soerabaja in
waarna dus de lengte-verschillen tusschen Bezoeki en
Banjoewangi met Soerabaja bepaald werden.
de

Na op die wijze de lengten van al de stations des elektromagnetischen telegraafs langs de noord- en oostkust van
Java bepaald te hebben, reisde de hoofd-ingenieur weder
westwaarts terug, ten einde gevolg te geven aan het gouvernements besluit van 27 July no. 22, waarbij bepaald was,
dat ook de geographische ligging der binnenkantoren des
telegraafs bepaald zoude Avoixlen.

Eerst echter bleek het, dat de

bepaling van het lengte-

Samarang en Soerabaja op nieuw moest
geschieden, daar de tijdsbepalingen van den heer Jaeger,
bij de vorige bepaling van dat lengteverschil volbragt, minder goed met elkander overeenstemden, dan wenschelijk
was, vooral in aanmerking genomen, dat de lengten van
Bezoeki en Banjoewangi zouden rusten op die van Soerabaja, en het dus van belang was, dat ook delengte dezer plaats zoo naauwkeur^g werd vastgesteld, als de beverschil tusschen

schikbare hulpmiddelen het toelieten.
De hoofd-ingenieur begaf zich nu naar Kediri, vandaar

naar Madioen, vervolgens naar Soerakarta en eindelijk naar
Ambarawa, op welke plaatsen ook kantoren van den te-

De ligging dezer plaatsen werd dus
legraaf gevestigd zijn.
met naauwkeurigheid bepaald. Ambarawa was het laatste
station,

waarvan de

lengte

op

deze expeditie gevonden

werd.

De

hoofd-ingenieur was namelijk gedurende de reis ge-

waar geworden, dat

zijne

oogen door het vele observeren

aangetast waren.

Te Ambarawa aangekomen,

besloot hij

in het naburige

Samarang geneeskundige hulp

in te roe-

van den geneesheer ontvangen raad
luidde, zich voorloopig zoo veel mogelijk^ van alle inspanning der oogen te onthouden, reisden zoowel de _^hoof(lpen,

en

ingcnieur

vermits

als

de

de

wd.

ingenieur naar

Batavia

terug, ten
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einde

over

De

tot
te

de

bcrckeninfj

der

verzamelde waarnemingen

gaan.

vjil.

ingenieur

is

hiermede thans reeds aanzienlijk

gevorderd, doch de hoofd-ingenieur moest spoedig ook

zij-

ne berekeningen staken, daar het bleek, dat zijne oogen
nog niet tegen de hieraan verbondene vermoeijenis bestand
waren. Gelukkig, dat eene beterschap, die zich in de
laatste dagen ten gevolge van nagenoeg absolute rust open,

hoop geeft, binnen kort de
waarnemingen weder te kunnen hervatten.

baarde, den hoofd-ingenieur
herleiding zijner

Nog verdient vermelding, dat, behalve van de reeds opgenoemde plaatsen, ook nog van eenige andere de geographische ligging door den hoofd-ingenieur bepaald is.
Deze plaatsen waren gedeeltelijk dezulke, die ofschoon
geen telegraaf kantoor bezittende, toch het eind eener dagreis waren; gedeeltelijk dezulke, die, buiten de route liggende, voor de bepaling harer ligging opzettelijk bezocht

Onder de

eerste kathegorie

zijn.

behooren Toeban, tusschen

Rembang en

Soerabaja; Soemberwaroe, tusschen Bezoeki
en Banjoewangi; Modjokerto, tusschen Soerabaja en Kedirie; en Salatiga, tusschen Soerakarta en Ambarawa. Tot
de tweede soort behooren Porong, eene plaats, gelegen

aan den zuiderarm derBrantas, wier noordelijke arm door
Soerabaja stroomt; de top van den Lawoe, die voor de
nog uit te voeren triangulatie van Samarang met een signaal voorzien is, en eindelijk Magettan en de passangra-

han Tawang-ardjo gelegen tusschen Madioen en den top
van den Lawoe.
De breedten van al deze plaatsen werden op dezelfde
wijze bepaald als die der overige, namelijk door hoogten
van sterren nabij den meridiaan, terwijl de lengten bepaald
werden door overbrenging door middel des chronometers
van den tijd der naaste stations, Avaarvan de lengte door
den elektromagnetischen telegraaf bepaald was.
,

(Javaschc Courant 11 Fcbruary 1860 No. 12).

Sinlang.

Groiiilicrzafcking in

Volgens beri(jten uit het Spouksche (afdeeling Sintang
nabij

Skadouw)

men

lengte

is

aldaar een stuk

grond van 200 vade-

en in een meer veranderd,

verzakt

vadem

eenige plaatsen loO

dat op

De grond brokofschoon deze plek bewoond

diepte heeft.

kelde zoo langzaam weg, dat,

geene menschen daarbij het leven hebben verloren
en verscheidene Dajahs hunne goederen nog hebben kun-

was

,

nen redden.
(Javasche

Courant 24 Dec. 1859 No. 105).

Zijdeteelt in

Te Djambat Akar

BenJcoelen.

(Maras) vond de adsistent resident een

zijdeworm, waarvan de vlinder den

en van wiens

zijde

naam Telembang

draagt,

de vrouwen aldaar bruidkleedjes weven.

Deze wormen worden met dawon kertan gevoed. De zijde
wordt door de inlanders blaauw geverwd met timbok gedang of timbok pipit. Eene roode kleur weten zij daaraan
en eene donte geven met den wortel van de mangkoedoe
,

ker-roode kleur met
deelten van

een mengsel,

genoemden wortel en Ys

bestaande uit
gedeelte

Ys S^'

van den bast

van de kajoe sibasah.
(Javasche Courant 9 Nov. 18'59 No. 90.)
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Tegenwoordig

de HH. Direkteuren.

zijn

P. Bleeker, President,

A.
J.

J.

D. Steenstra Toussaint

,

Viccpresidenl

,

Groll,

H. L. Janssen,
P.

J.

Maier, DireJdeur van

hel

Museum^

M. Tu. Reiche, Thesaurier,
W. M. Smit,

W.

F. Versteeg,

G. A.

De Lange,

en het gewoon
1.

De notulen

lid

Sekretaris

de heer H. Von Gaffron.

der vorige vergadering worden voorgele-

zen en goedgekeurd.
2.

De

thesaurier berigt, dat hij, overeenkomstig het be-

slotene in de vorige vergadering, geweigerd heeft de beta-

van eenen wisselbrief, op de Vereeniging getrokken
te Leiden
en dat de houder daarvan hierop notarieel protest heeft doen

ling

door den boekhandelaar P. H. Van den Heuvell
aanteekenen.

Aangenomen voor
DL. XXI

berigt.
-^
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De

j3rcsicleiit

breiifjt

de volgende brieven en

l)escheiden

ter tafel.
5.

Brief van het Lid der Vereeniging den Luitenant kolonel

E. G. F.

Happé, dank zeggende voor

zijne

benoeming

tot ge-

en zich verbindende tot de gewone kontribiitie.
Gesteld in handen van den thesaurier.
4. Brief vanden lieerH. J. Lion, aanbiedende zijn ontslag als

vv^oon lid

Lid der Vereeniging daartoe genoopt door omstandigheden,
Vereeniging bekend

bestuur der

het

bij

voorondersteld.

Het bestuur de omstandigheden, op welke gedoeld wordt,
wel kunnende gissen meent dat ze niet zijn van dien aard,
,

dat ze de aanbieding van ontslag noodzakelijk maken.

Wordt

mitsdien besloten zulks den heer Lion te kennen

geven

,

hem voor te stellen
wen als niet gedaan.
en

zijn

verzoek

om

te

,

ontslag te beschou-

Meteorologische Avaarnemingen van het Lid der Ver-

5.

eeniging den heer K. F. Holle,

te

Tjikadjang, zamengetrok-

ken door het bestuurslid den heer

Wordt

B. E. J. H. Becking.

ter plaatsing in het Tijdschrift

der Vereeniging

bestemd.
Brief van den heer Netscher, resident van Pekalongan,

6.

aanbiedende eenige ertssoorten uit het distrikt Sawangan
verzoekende te mogen weten het oordeel van het bestuur
der Vereeniging omtrent de waarde dier ertsen.

Wordt verstaan
Groot

ter

zake het Bestuurslid

den heer De

raadplegen.

te

7. Brief van den heer Romswinkel
te Batavia, ten geleide
van een geschenk, bestaande in eene fraaije kapel.
,

Wordt

verstaan het geschenk

te j^laatscn in

en den heer Romswinkel den dank der direktie
8.

het

museum

te betuigen.

heer S. D. Hoedt uit Amboina, ten
van een kognossement van eene kist met natura-

Brief van den

geleide

doorhem voor de Vereeniging afgezonden.
De heer Bleeker neemt op zich later over die voorwer-

liën,

,

pen
over

te
te

berigten en den heer Hoedt de

brengen.

dank der

direktie
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Brief van

9.

heer

adviserend Lid

het

der Vereeniging den

Altheer, ten geleide van de navolgende artikelen,

J. J.

volgens nota van den toezender, luidende:

Eene stopflesch, bevattende de aardlagen van Banka,
magtigheid (de ertslaag is nooit lager dan
50 40 voet onder den beganen weg).
2.
Een zakje met genetri-pitjes. Deze zijn vs^aarschijnlijk afkomstig van Elaeocarpus angustifolius of lauceolatus.
Met warm water goed schoon gemaakt en met
lijnolie een weinig opgewreven, zien zij er zeer aardig uit,
worden dan in zilver of goud gemonteerd, en als knoopjes
over hemden, jassen, vesten, enz. veel gebezigd.
Een
1.

in hare relatieve

—

jeugdig

plantje

is

in mijn bezit,

verre geene bloemen
5.
4.

maar het draagt

tot

dus

zoodat ik de soort niet bepalen kan.

,

Een paar soorten van eikels.
Een monster gom-elastiek en

getah-pertja, afkomstig

van Soengei-liat.
5.

Eenige koeboeng- vellen

,

die

men

zegt dat als bont-

werk hooge waarde hebben. De koeboeng is, zooals bekend is, eene soort van Galeopithecus. Te Muntok komt
zij niet voor, doch wel in de distrikten bijv. in Marawang.
6. Gedroogde planten, als herbarium, van:
Rieang. b Kendang-rawan. c Maliean padi. d Keta
rt.
koong. e Gellang. f Tarah-api. g Aandoong. h Mitjier. i Aangsoeka-oetan. k Mesangga.
7.
a.
b.
c.
«/.

c.

f.
IJ.

/

Bidara-mehra.

m

Bidara-poeti.

Gedroogde vruchten en andere plantendeelcn
Ketahoong borang, bladen en vrucht.
»
riemba bladen en bloemen.

van

,

»

hidjoe.

»
sampang.
Bloemen van Madang-balo.
Vruchten van Toelang, en
»
van Rottan nanga.

Wordt verstaan de voorwerpen, voor zoo
plantenrijk behooren

met verzoek

,

verre ze tot het

aan den heer Binnendijk

ze te bepalen.

te

zenden,

436
10. De president biedt der Vereeniging aan een paar
exemplaren van het portret van den mede-oprigter der Vereeniging wijlen den heer Smits.
11. Jirief van het Lid der Vereeniging den heer Pompe
van Meerdervoort te Desima, ten geleide strekkende van
eenige voorwerpen uit de natuurlijke historie, waarover de
,

heer Bleeker toezegt

te

zullen berigten.

van het Lid der Vereeniging den heer Von
Rosenberg van de Zuidkust van Ceram almede ten geleide
van eenige voorwerpen uit de natuurlijke historie, ten aan12. Brief

,

zien van welke

de

president dezelfde toezegging doet als

boven.

De voorwerpen

zijn

evenwel

bij

de Vereeniging nog niet

ontvangen.
15. Brief

van het Honorair Lid der Vereeniging den heer

met de onderscheiM. de Koning der Vereeniging heeft aangedaan in de aanvaarding over haar van het Beschermheerschap.
14. Brief van het Bestuurslid der Vereeniging den heer
Rost van Tonningen, bevattende de betuiging zijner ingenomenheid met de onderneming van den heer Krajenbrink
ter zake van het aanleggen van een' proeftuin van Suikerrietsoorten
en zijne belofte, daarin, zooveel hij vermag,
medewerking te verleenen.
Wordt met genoegen vernomen.
Weitzel, zijne gelukwenschen aanbiedende
ding, welke

Z.

,

15. De president berigt, dat het artikel betreffende de kinakultuur op Java van de heeren Junghuhn en De Vrij is

afgednikt, en dat

hij

op verzoek van den heer Junghuhn
aan Z. Exc. den
en de overige exemplaren aan de

50 exemplaren daarvan heeft gezonden

gouverneur generaal
schrijvers.

Aangenomen voor
1

6.

notifikatie.

Brief van het Lid der Vereeniging den heer Wolff, te

Sambas strekkende ten geleide van eenige naturaliën.
De heer Smit neemt op zich, daarover een berigt uit
,

brengen.

te

437
11. Brief uit Malang van het Lid der Yereeiiiging den
keer Greiner, meldende de verzending van ecne kist met

natuurvoorwerpen, voor de Vereeniging bestemd.
Aangenomen voor notifikatie.
18. Brief van het Hd der Vereeniging den heer Praeger,
handelende over de schedels, blijkens notulen der vorige
vergadering, der Vereeniging ten geschenke gegeven.

Aangenomen voor
19. lirief

notifikatie.

van het Lid

der Vereeniging

den

heer

Van

Ophuysen,te Benkoeien. ten geleide van eenige natvu-aliën.
De heer Bleeker neemt op zich daarover berigt uit te
brengen.

den kapitein adjudant Iloffman, welke
Padang van eene kist met
naturaliën gezonden door het Lid der Vereeniging den
heer Ludeking, van Fort de Koek, en hare doorzending naar
Batavia aan de Vereeniging.
21. Brief van den heer Ludeking, bevattende de opgave
van den inhoud der bovengenoemde kist.
Wat de daarin voorkomende reptiliën betreft, deze zijn
reeds door den heer Bleeker onderzocht en hij heeft ze
bevonden te bestaan uit 18 soorten, t. w.
20.

Brief van

berigt geeft van de ontvangst te
,

Reptiliën uil de omstreken van Fort de Koek.
1

Varanus

bivittatus

Dum.

2 Hemidactylus frenatus Cuv.
3

>'

platurus Blkr.

4

)'

Ludekingi Blkr.

5

Gymnodactylus agamensis Blkr.

6 Heniiphyllodactylus typus Blkr.
7

Chelomeles sumatrensis Blkr.

8 Typhlina Ludekingi Blkr.
9 Calamaria

monochrous

Blkr.

10 Coryphodon korros DB.
11 Enicognathus javanicus Blkr.

12 Elaphis sumatranus Blkr.
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ir>

Tropidonolus irianguligerus Schl.

14 Deiulrophis picta Boie.

15 Bothrops

viritlis

Wagl.

16 Polypedates leucomystax Tsclmdi.
17 Megalophrys

montana Kuhl.

18 Epicrium glutinosum Wagl.

Onder deze 18 soorten bevinden
beschrevene,

t.

zich weder 3 nog on-

Typhhna Ludekingi

yv.

Blkr, Calamaria

monochrous Blkr en Elaphis sumatranus Blkr. De heer
Bieeker deelt mede, dat hij de kenmerken dier soorten vermeld heeft

in

in vorige vergadering reeds ter tafel

zijn

gebragt artikel over de reptiliën-fauna van Sumatra.

Nopens de mollusken belooft de heer Smit
te

berigt uit

zullen brengen,

22. Brief van de Société impériale des naturalistes de
Moscou, strekkende ten geleide van eenige geschriften, door

dat Genootschap in het licht gegeven.

De

bibliothekaris der Vereeniging zal

de goede ontvangst daarvan

worden uitgenoodigd

te berigten.

23. Brief van den resident der Preanger- regentschappen
handelende over de vroeger reeds besprokene en toegezegde
exemplaren van tripang-soorten afkomstig van de Zuidkust

van Java.
Aangezien de Vereeniging deze tripang nog niet heeft
ontvangen Moordt verstaan zulks aan resident te kennen te
,

berigten.
24. Brief van het Adviserend lid der Vereeniging

Altheer uit

Muntok

spring-vischje,

den heer

aanbiedende eene teekening van een

,

waarvan

hij

met

veel moeite een

exemplaar

meester w^as geworden.

De heer Bieeker

mede

deelt

dat het behoort tot Perioph-

thalmus chrysospilos.
23.

Brieven

van

heeren Frauenfeld

de

Weenen aanzoek doende om van Java
,

en

Felder, te

eenige natuur-voor-

werpen vooral insekten te mogen ontvangen.
26. Een briefin de enffelsche taal van het Lid der Vereeni,

,
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ging Dr. Scherzer, gedagteekentl Trieste, 24 December 1859

en luidende

als volgt.

have great pleasure in informing You that the Imperial
Austrian Expedition of Circumnavigation of which I enjoyed
» I

the

honour

last, after

to be a member, has safely arrived home in August
having visited during the whole cruise 21 dif-

ferent places, viz: Gibraltar, Madeira, Rio

Good Hope,

of

ISicobar-islands

Cape

Janeiro,

Paul and Amsterdam, Ceylon, Madras,
Singapore, Batavia, Manila, Hongkong,

St.
,

Canton, Macao, Shanghae,
Stewart islands

and

islands

,

Sydney

,

Pouynipet (Caroline islands),
Auckland (New Zealand) Society,

Chile.

» The serious political state of affairs in Europe
which
we learned only at our arrival in Valparaiso, decided the
Commander in Chief of the imperial Expedition Commodore
B. De Wuellerstorf, to give up all further projects ofexplo,

,

ration

and

to return

direct to Europe.

This resolution,although caused bythe nobleand anxious
desire to be present and ready when the threatened country
should want to call him and those entrusted to his lea»

dership to another field of activity,

—

yet could not fail
produce, especially amongst the naturalists on board,
some disappointments, for it destroyed all our hopes
with respect to the continuation of our most interesting cruise.
to

I applied to Commodore Wuelmight be permitted to return home with
one of the Royal Mail Steamers by the way of the Isthmus
of Panama, under the condition to wait at Gibraltar for
»

In this sad disposition

lerstorf,

that

1

who sailed on the
round Cape Horn.

the arrival of the frigate Novara

of

May

direct for the straights

,

ll'h

» This request was granted to me with that kindness and
obhgingness which the members of the scientific commission were witnessing during the whole cruise from the part

of the

ded

Commander

me

the most

number of

in Chief of the Expedition

favourable

opportunity

to

,

and

see

affor-

a great

interesting places along the West-Coast of South
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x\merica

,

betw een Valparaiso and

than a fortni^jht at

Lima and

to

Panama

,

to

be moreover

spend more
ren-

aljle to

der yet some services to science, while the Novara herself

was ah'eady under sail on her way home.
» At Gibraltar Imet againthe frigate and returned on board
of her to Trieste where Ave all safely arrived on the 26^'»
of August a. c.
,

»

The

wliole cruise lasted 849 days

,

out of AvhichUöl days

have been spent at sea and 298 days on shore. The number of miles sailed during this period amounts to 60,914

Our

english miles.

different collections of objets of natural

kingdoms of nature, are conmore than a hundred large cases and
be prepared, arranged and exhibited in

history, embracing all three
siderable; they

are

fill

now about

to

the „Augarten", one of the former Imperial

summer-resi-

dences at Vienna.
w

Commodore Wuellerstorf

,

as well as the different

mem-

bers of the scientific commission on board the Imperial
gate, are

now

rary material

,

busily engaged in publishing the rich

fri-

lite-

Avhich they have gathered with the kind as-

sistance of their learned

friends in the different

parts of

and they are most generously supported in their endeavour by the Imperial government and
H. I. R. Highness the Archduke Ferdinand Maximilian, under whose noble auspices the Expedition was undertaken.
» The nautical
astronomical meteorological and magnetithe globe they visited

,

,

,

and results in fact every thing relative
to the physical geography of the sea, shall be published
by Commodore Wuellerstorf himself or under his supercal observations

,

intendence.
»

With regard

to

the different branches of natural history,

by mess"- Frauenfeld
and Zelebor, the geological part by Dr. Hochstetter, the
botanical and medical part by Dr. Schwarz.
» My own department embraces ethnograpy and political
economy; in short, man, in all his relations to the exter-

the zoological part shall be published
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nal world.

have been moreovei' entrusted with the

I

piibli-

cation of the tlescriptive part of our cruise, compiled from
the extensive Journals of the

Commodore and my own.

book, Avritten in a popular style and intended for

This

a large circulation, will be illustrated witli several hundred
drawin^js

from more than two thousand sketches
artist, and is intented to be transla-

selected

album of our

of the

ted into different languages.
It

»

the wish of H.

is

Maximihan

dinand

who have

rent parts of the world,

Novara-Expedition

much

so

and by

,

contributed to

copies of the popular

which

latter shall

R. Highness the

I.

Archduke Fer-

that all those gentlemen in the diffe-

have

success, shall be presented with

its

work

so heartily received the

their amiable concurrence

as well as of the

scientific

one,

be published in separate volumes, and most

probably completed in the course of three or four years.
" By
the above Communications You wil! perceive that'

my

task

i,s

a most difficult

request
I

am

You

to assist

me

in the different publications

about to prepare, by furnishing
with

sible

and complicated one, and

be surely kind enough to excuse,

this reason Avill

The

way

surest

any

for

letter,

me

strian

Admiralty at Trieste,

to

to direct

advance for

red
»

me

it

sta-

etc. etc. etc.

package, or

to the care

which

parcel to

of the Imperial Auwill also be so kind

the expenses that

all

newest

population, productions, com-

reach

is

as soon as pos-

place, together with the

comprising

tables,

mercial movement, exports, imports,
»

I

which

short account of the most recent events of

a

importance at your
tistical

me

for

when

may

have occur-

by the shipping and forwarding.
In conclusion

feel

most happy

,

to

in this part of the

You,

De

I

beg

I

can only repeat
be in any

w orld

to believe

,

me

noodigt

way

that

I

shall

always

of some service to

and expecting

to

You

hear soon from

Avith true esteeme."

natuuronderzoekers in deze
gewesten uit op bovenstaande uitnoodiging te letten.
direktie

alle
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27. Brief

eeniging,

van den heer De Groot, Besturend Lid der V^erexemplaren van de veel

terugzendende eenige

besprokene geologische kaart van Borneo.
Wordt verstaan daarin aanvankelijk te berusten.
28. Brief van den 1^ gouvernements sekretaris, aanbiedende een langs diplomatieken weg ontvangen boekgeschenk
van het Natuurkundig Genootschap te Basel.
Wordt verstaan dat Genootschap onder dankbetuiging
de ontvangst van genoemd geschenk te erkennen.
29. Brief van het Lid der Vereeniging den heer Kinder

de

Camerecq, aanbiedende een boekgeschenk aan de Ver-

eeniging.

Wordt verstaan

langs den gebruikelijken

weg den dank

der direktie daarvoor over te brengen.
30. Brieven betrekkelijk het rondzenden van inteekeningslijsten

op de werken der Vereeniging,

als:

van den adsistent

resident van Sambas, van den resident van

Djokdjokarta

van den resident van Riouw van den civiel en militair
(gezaghebber van Kadjang-Sindjai, van den resident van Banioemas, van den dirigerend officier van gezondheid in de 5''^
militaire afdeeling op Java, van den resident van Madoera
van den resident van Pasoeroean, van den adsistent resident
,

van Krawang van den hoofdintendant der militaire adminivan
van den adsistent resident van Priaman
stratie
den waarnemend resident van de Zuid- en Ooster-afdeeling
,

,

,

van Borneo en van den kommandant der o^ militaire afdeeling op Java.
Gesteld in handen van den hoofd redakteur en thesaurier.
31. Brief van den resident van Bandjermasin met /"Il 6,
kontributiën en inteekezijnde der Vereeniging wegens
ningen aankomende gelden.

Wordt
32.

gesteld in

Voorgesteld

handen van den
en benoemd

tot

thesaurier.

Gewoon Lid de heer

Van Gogh, Luitenant ter zee 1^ kl., en tot Honorair Lid
Jkhr Mr. F. L. W. De Koek, Direkteur van het kabinet des
konings, te 'sGravenhage.

J.
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53.

Ingekomen boekwerken.

Tables des comptes reiidus des séaiices de l'Acadéinie des sciences, Premier Semestre 1859, Tom. 48 Paris 4". (aangekocht).

Comptes rendus

hebdomadaires

MM.

des sciences par

24, 25, 26, Paris. Dec.

les

des

séances

secrétaires perpétuels.

1859

4".

(aangekocht).

Catalog des antiquarischen Bücherlagers
Halle 4859. 8°. (Entomologia).

Uitkomsten van

tw^ee beraestingsproeven

gen in de jaren 1857 en 1859, door

1860 Broch.

de

Bulletin

publié sous

1859 No.

8o,

1

la

de 1' Académie
Tom. 49 No. 25,

J.

A.

van

H.

W. Schmidt,

op suikerriet verkreKrajenbrink.

Batavia

(van den schrijver).
la

Société

rédaction

imperiale des Naturalistes de Moscou,

du Docteur Benard. 1858 No.

Moscou 1858, 1859

4°.

Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer
wichtige neue Erforschungen auf

2, 5,

4,

(van het Genootschap).
Anstalt über

dem Gesammtgebiete

graphie von Dr. A. Petermann. 1856

—

1859. Gotha.

4".

der

Geo-

(van den

heer Kinder de Camerecq)

Algemeene Atlas van Nederlandsch Indië, uit officiële bronnen
met goedkeuring van het gouvernement zamengesteld door
P. Baron Melvill van Carnbee (na diens overlijden vervolgd door
W. F. Versteeg). Batavia fol. (van den heer |,Kinder de Camarecq)
en

De
G. A.

Sekrelaris.

DE LANGE.

Personaliën.

Teruggekomen te Batavia van cene reis in den LinggaRiouw Archipel, het Lid der Vereeniging de heer J. H. G. JoRDENS, Inspekteur van het Boschwezen in Nederlandsch Indië.

Benoemd tot Ridder der Keizerhjk Oostenrijksche Orde
van Frans- Joseph, de Vicepresident der Vereeniging de heer
Dr. A. D. F. Steenstra Toüssaint, te Batavia.

Benoemd
sisclie

tot

Ridder der 3® klasse der Koninklijk Pruis-

Orde van den Rooden Adelaar, de President der

Vereeniging de heer Dr. P. Bleeker,

Aan de tweede Bonische

te Batavia.

toegevoegd als Chef
Geneeskundige dienst, het Lid der Vereeniging, de
heer E. A. Lange, Inspekteur van de hospitalen op de Buitenbezittingen, te Makassar.
expeditie

der

Geplaatst te Palimanang het Lid der Vereeniging de heer
A. H. KuNZE, Officier

van Gezondheid der

2^ klasse.

Bevorderd tot Dirigerend Officier van Gezondheid der
2e klasse

tevens

Inspekteur der Vakcine op Java en Ma-

doera, het Besturend Lid der Vereeniging de heer M. Th.

Reicue,

te Batavia.

Bevorderd

tot Officier

van Gezondheid der

Besturend Lid der Vereeniging de heer

1^ klasse, het

B. E. J. H.

Becking

,

te Batavia.

Als Bevelhebber der Tw^eede Bonische expeditie en
missaris

der Bonische

zaken

,

naar Boni

Kom-

vertrokken het

Lid der Vereeniging Z. Exc. de Luitenant Generaal J. Van
SwiETEN, Kommandant van het Indisch Leger.
Van Batavia naar Boni vertrokken de Ledeii der Vereeniging de HU. J. T. Van Bloemen Waanders, Majoor der

W.

Kock, Kapitein der Infanterie.
Bui tenzorg teruggekomen het Besturend
Lid der Vereeniging de heer Corns De Groot, Ingenieur

Artillerie

en

Van Borneo

te

44l>

Chef van het Mijnwezen in Nederlandsch Indië.
reis over Java te Batavia teruggekomen het

1^ klasse

Van eene

Lid der Vereeniging de heer E. Netsgher, Referendaris ter

Algemeene

Sekretarie.

Bevorderd
Ie

klasse,

Bleeker,

Van

tot

Dirigerend

Officier

van

President der Vereeniging

de

Gezondheid der
de heer Dr. P.

te Batavia.

Batavia naar Kediri vertrokken, het Lid der Vereeniging

de heer T. H. Eisinger, Officier van Gezondheid der 2e klasse.

Benoemd

Vice-president van den

tot

Raad van Neder-

landsch Indië, het Lid der Vereeniging de heer Mr. A. Prins
te

Batavia.

Benoemd

Lid in den Raad van Nederlandsch Indië

tot

het Lid der Vereeniging, de heer Jkhr Mr. H. G.

Van der

WiJCK, Resident van Soerabaja.
Geplaatst te Anjer het Lid der Vereeniging de heer H.
J. Alken, Officier van Gezondheid der 2e klasse.
Overgeplaatst van Batavia naar Bandjermasin het Lid der

Vereeniging de heer

W.

J.

J.

E.

Van Riemsdijk,

Officier

van Gezondheid der 2^ klasse.
Naar Nederland vertrokken de Leden der Vereeniging de
HH. D. F. Schaap, Oud Gouverneur van Gelebes en onderhoorigheden,
fanterie, H. G.
S.

J.

Smits

G. J.

Luitenant-kolonel der In-

Hoogeveen, Oud-Inspekteur van Finantiën,

Stapert, Gezagvoerder, Mr. H.

Pabst, Oud-Resident
Officier

bij

over Batavia

der Vereeniging de heer

van Gezondheid der

Benoemd

J.

W. Van Lawick Van

Rembang, en

G.

J.

Umbgrove.

M. Marine.

Z.

Van Anjer

van

tot

2*^

J.

naar Boni vertrokken het Lid
G. T. Bernelot Moens, Officier

klasse.

Ridder der Orde van den Nederlandschen

Leeuw, het Lid der Vereeniging de heer

C. P. Brest

Van

Kempen, Resident van Djokdjokarta.
Belast met het Giviel gezag te Paulohi, Zuidkust van
Ceram, het Lid der Vereeniging de heer H. Von Rosenberg

,

Ambtenaar.
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Te Batavia aangekomen, het Lid der Vereeniging de heer
D. Eekma, Mihtair Apotheker.

Van

Batavia overgeplaatst naar Padang het Lid der Ver-

eeniging de heer G. A. Veltman, Mihtair Apotheker.

Van Borneo

te

Poerworedjo aangekomen het Lid der Ver-

Van Bentheim Teklenbürg Rheda.
w^aarnemend Resident van Banjoemas, het
Lid der Vereeniging de heer S. Van Deventer Jcz., Inspekteur van Finantiën.
eeniging de heer E. F. Graaf

Benoemd

tot

Bevorderd

tot

Inspekteur van Finantiën het Lid der Vereeni-

ging de heer D. G. Noordziek, Adsistent-resident van Patjitan.

Van

Batavia naar Makassar vertrokken het Lid der Ver-

eeniging de Ie Luitenant der Artillerie P. C. Lans.
Overgeplaatst van Ketimbang naar Batavia en te Batavia
aangekomen, het Lid der Vereeniging de Kapitein der Infanterie A. W. F. H. TUGKERMAN.
Benoemd tot de waarneming der betrekking van Resident van Soerakarta het Lid der Vereeniging de heer G.
C. ScHONCK Resident van Banjoemas.
Benoemd tot Kommissaris voor de zaken van Bandjerm?sin en aldaar aangekomen, het Lid der Vereeniging de
heer F. N. Nieuwenhuizen, Resident van Soerakarta.
Overgeplaatst van Tandjong naar Borneo's Westkust en
bevorderd tot Officier van Gezondheid der 2^ kl. het Lid
der Vereeniging de heer C. F. W. Hunnius, Officier van
,

Gezondheid

Van

5e klasse.

Batavia naar Boni vertrokken de Leden der Vereeni-

ging de HH. L. O.

De

Visser, Officier van

Gezondheid 2e klasse

en G. IL Beer, Apotheker der 2^ klasse.

Van

Batavia naar Bandjermasin vertrokken het Lid der

Vereeniging de heer

J.

M.

C.

E.

Le Rutte,

Officier

van

Cjezondheid der 2e klasse.

Van Batavia naar Muntok vertrokken, het Lid der Vereeniging de heer Dr. C. L. Vlaanderen, Ambtenaar voor scheikundige onderzoekingen.

Te Batavia aangekomen
\V.

Lange

,

het Lid der Vereeniging de heer

Adsistent-resident.
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Uit Nederland

te

Batavia teruggekomen, het Lid der Ver-

eeniging de Luitenant-kolonel der Infanterie

W.

E. Kroesen.

Batavia teruggekomen het oud-Besturend Lid der Vereeniging de heer Dr. J. H. Croockewit Hz.,
Uit

Nederland

te

Ambtenaar voor scheikundige onderzoekingen.
Uit Nederland te Batavia teruggekomen, het Lid der Ver-

Yan Hengel, Predikant.
Nederland te Batavia teruggekomen en weder benoemd als Besturend Lid der Vereeniging, het Honorair

eeniging de heer F. U.
Uit

Lid der Vereeniging de heer

J.

Groll, Ingenieur, Chef der

gouvernements-telegrafen in Nederlandsch Indië.

Naar Buitenzorg met der woon vertrokken het Besturend
Lid der Vereeniging de heer Dr. J. A. G. Oudemans, HoofdIngenieur der Geographische dienst in Nederlandsch Indië,

Naar de Molukken vertrokken het Besturend Lid der Ver-

W.

eeniging de hoogieeraar

H.

De Vriese en

respondent der Vereeniging de heer

J.

E.

het Lid KorTeysmann, Ho-

norair Inspekteur der kultures.

Van Sintang

te

Batavia aangekomen het Lid der Ver-

eeniging de heer H.

Op

Von Gaffron,

verzoek eervol uit

houd van

Adsistent-resident.

lands dienst ontslagen

's

met

be-

op pensioen, het Lid der Vereeniging de
Luitenant-kolonel G. F. Nauta.
regt

Te Samarang van Borneo aangekomen
eeniging de Kolonel der Infanterie,

buitengewone dienst A.

in

Overleden

W.

te Batavia,

J.

het Lid der Ver-

Adjudant des Konings

Andresen.

het Lid der Vereeniging, de heer

Lange, Adsistent-resident.

Benoemd

tot

vaterlandische

Korresponderend Lid van het Verein für
Naturkunde in Württemberg te Stuttgart,

de President der Vereeniging de heer P, Bleeker.

Van

uit Nederland te Batavia teruggekomen en
de Militaire en Civiele geneeskundige dienst
Makassar, het Lid der Vereeniging de heer C. A. Ben-

verlof

geplaatst
te

bij

sen, Officier van Gezondheid der Ie klasse.

Benoemd

tot

Plaatselijken

Kommandant van Weltevreden
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en Rijswijk, het Lid der Vereeni^iug de Luitenant-kolonel

W.

der Infanterie

E. Kroesen.

Belast niet de Direktie der Geneeskundige dienst in de
eerste Militaire

Afdeeling op Java, de President der Ver-

eeniging de heer P. Bleeker, Dirigerend Officier van Ge-

zondheid der

Van de

2°

1^ klasse.

Bonische expeditie

Batavia teruggekomen het

te

Lid der Vereeniging, Zijne Excellentie de Luitenant
J, Yan Swieten, Kommandant van het Indisch
Van Boni naar Batavia vertrokken de Leden
eeniging de Kapitein der Infanterie W. Kock en
,

Generaal
Leger.

der Ver-

de heer

G. H. Beer, Apotheker der 2^ klasse.

Op

verzoek eervol uit

s'

Lands dienst ontslagen het Lid der

Vereeniging de heer J. Van der Linden, Resident van Tappanoli.

Bestemd voor de Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo,
de heer H. Von Gaffron, Adsis-

het Lid der Vereeniging
tent-resident.

Van Telokhetong
vertrokken

waarts

te

het

Batavia aangekomen en weder der-

Vereeniging

Lid der

de heer R.

Wijnen, Resident der Ijampongsche distrikten.
Van Pontianak te Batavia aangekomen het Lid der Vereeniging de Luitenant-kolonel der Infanterie G. F. Nauta.
Bevorderd tot Ingenieurs der 2e klasse bij het Mijnwezen, de Leden der Vereeniging, de HH. S. Schreuder, R,
Everwijn, H. F. E. Rant en J. E. Akkeringa, Ingenieurs
der 5e klasse

bij

het Mijnwezen in Nederlandsch Indië.

Uit Nederland van verlof te

Batavia teruggekomen het

Lid der Vereeniging de heer H. L. Van

Bloemen Waan-

ders, Ambtenaar.
Belast

met de waarneming der betrekking van Resident

van Soerabaja, het Lid der Vereeniging de heer A. W.
Kinder de Gamarecq, Inspektcur van Finantiën.
Van Boni te Batavia teruggekomen de Leden der Vereeniging de Majoor Dirigerend Officier van Gezondheid E. A.
Lange
en de

,

de Majoor der Artillerie
1^

J.

T.

Luitenant der Artillerie

Van Bloemen Waanders

P. G. Lans.
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Overgeplaatst van

Muntok naar Batavia

Lid der Vereeniging den
der 2e

heer

J.

J.

het

Adviserend

Altheer,

Apotlicker

kl.

Overgeplaatst van

Batavia naar Willem

vertrokken het Lid der Vereeniging de heer

Benoemd
Generaal

tot

J.

Benoemd

en derwaarts

W.

Roelandt

,

2e kl.

Apotheker der

Kommandeur

Vereeniging,

het Lid der

I

J.

der

Zijne

Van Swieten.
Kommandeur

tot

Militaire

Excellentie

Willemsorde
de Luitenant

2e kl. der Frederiks-ordc

Wurttemberg, de President der Vereeniging de heer

van
P.

Bleeker.

Van

Batavia naar Makassar vertrokken het liid der Ver-

de heer C. A. Bensen,

eeniging

der

Officier

van Gezondheid

Ie klasse.

Van Makassar naar Samarang
Vereeniging de heer Dr.

zondheid der

J.

overgeplaatst het Lid der

R. A. Bauer,

Officier

van Ge-

1^ klasse.

Verlof verleend tot herstel van gezondheid aan het Lid
der Vereeniging den heer Graaf van Bentheim Teklenburg

Rheda

,

te

Poerworedjo.

Van Batavia naar Soerakarta vertrokken en bevorderd
tot

Apotheker der 2e klasse, het Lid der Vereeniging de

heer D. Eekma,

Apotheker der 3^ klasse.

NAAMLIJST
VAN

INTEEKENAEEN
OP HET

NATUURKUNDIG TIJDSCHRIFT YOOR NEDERLANDSCH
INDIË,
(Vijfde Serie),
voor zooverre

Anemaet.

P. C.

Arriëns. T.

tot

W.

10 April 1860 bekend geworden.

4i>l

Pasoeroean.

Broekhuis. G. E.

Partikulier

Bosch. A. D.

Adsistent resident.

Bureau (Hydrographisch).
Bibhotheek A^an den Generalen staf.
Bibliotheek van de Genie-direktie.
Bibliotheek van het Geneeskundig Leesgezel-

Bandjarnegara.
Batavia.
Batavia.
Batavia.

Batavia.

schap.

Bibliotheek van

het Scheikundig laboratoBatavia.

rium.
Bibliotheek van de Geneeskundige dienst.

Batavia.

Bibliotheek van het Leesgezelschap Musis.

Batavia.

Bibliotheek

v.

het Hoofdbureau der Artillerie. Batavia.

Bibliotheekvan het Mijnwezen.
Binnendijk.

H.

Dr.

Bernstein.

Buitenzorg.

Adsistent Hortulanus Buitenzorg.

S.

Gadok.

A. Geneesheer
Offic.

Bol. P. A.

van Gez. 2e

kl.

Bentheim Teklenburg
Bheda. (Graaf Van} Besident

Brummer. O.
Boers.

W.

J.

Bleekrode

Jr.,

S.

Beugelink. H.

J.

Poerworedjo.

Offic. V. Gez. 2e kl.

Atapoepoe.

Oud Ambtenaar

Samarang.

Apotheker

2e klasse. Soerabaja.

Pasoeroean.

Machinist.

Couperus. C. G.

Makassar.

adr.

HH. Van Hoboken en Zoon

te

Botterdam.
Charlier. G.F.

Crab.

M. Van

J.

Cramerus. G. A.

van Gez. lekl. Bandjermasin.

Kontroleur

Pasoeroean.

S.

Partikulier.

Batavia.

Off. V. Gez. 2e kl.

Banjoewangi.

W. S.
W. H.

Cramer.
Cordes.

Offic.

dei

J.

Dessauvagie. H.

Ambtenaar.

Rembang.

Ads. resident.

Malang.

Mijningenieur.

Sum. Wk.

Diest. P. H.

Mijningenieur.

Banka.

Dewal. H.

Adsistent-resident

Dijk. P.

Van

Daalen. G.

Van
Von
C. E Van

Deissner. F. H.

Dolge. F.

W.

Riouw.

2e Luitenant
Offic.

V.

Gez. oe

Offic. V. Gez. Ie kl.

Meest. Cornelis.
kl.

Gombong.
Salatiga.

452
Diard. P.
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Gez.5ekl.Bor neo's Westkust.
Bandong.
Geneesheer

Van

Offic. V.

Van

Haastert. S. K.

Ambtenaar
Raad van

Haase. H.

Hora Siccama.
Hubeck.

Jkhr.J. F.

Ie

S.

Hartsteen.

Soemadang.

Partikulier

Holle. R. S.

Hengel. E.

Batavia.

Larentoeka.

Luitenant

Offic. V. Gez.

T. H.

S.

Salatiga.
Indië.

kl.

Larantoeka.

Offic. v. Gez. 2e kl.

Pajakomba.

Landhuurder.

Soekarta.

Hollander. Dr. H.

Geneesheer.

Batavia.

Hoogeveen. A. C.

Offic. V. Gez. 3e kl.

Bandjermasin.

Helfrich. C.

Offic. V. Gez. 2e kl.

Serang.

Helmkampf.

E.

F.

M.

W.

Hilling.

James. G. F.

Offic. V. Gez.

Janssen. H. L.

Ambtenaar

Jorritsma. Th.

2e kl. Batavia.

Batavia.

I.

Offic. V. Gez. 2e kl.

F.

Inspekt. Nat.

Junghuhn. Dr.
Kegel.

J.

Kinder
A.

.

Batavia.

Soerabaja.

Inspekt. V. Fin.
C. P. Brest van Resident

Djokdjokarta.

Muntok.

Ambtenaar
Keuchenius. Mr. L. W. C. Raad v. Indië
Kops. G. F. De Bruyn Partikulier.

Keuchenius.

J.

J.

A.

Koster. P. H.

Kraake.

W.
J.

Batavia.
Batavia.

Kolon. Gen. staf

Batavia.

Offic. V. Gez. ie kl. Batavia.

Kreijenberg E. G. F.

Kramer.

Bandong.

Camerecq

W.

Kempen.

Ond.

Partikulier

H.

de

Tjilatjap

Batavia.

Javasche Bank.

lodium-fabrikant

Soerabaja.

Djokdjokarta.

F.

Kervel. L. P.

Offic.

van Gez. 2e

kl.

Soerabaja.

Kunze. A. A. H.

Offic.

van Gez. 2^

kl.

Cheribon.

Klaring. A. E.

Partikulier,

Djokdjokarta.

Lans. P. C.

Luit. der Artill.

Batavia.

Van
Lammers van Toorcn

Adsistent-resident

Tjriengin.

Predikant

Samarang.

Laren. P. M.

burg. C. P.

Leesgezelschap Varia.

Makaissar.

454
Leesgezelschap, te

Pekalongan.

Lange. G. A. De

Oud. Ingen. Geogr. D. Batavia,
Leeuwen. Mr. B. F. Van Advokaat
Soerabaja.
Levyssohn Norman. Mr. H. D. Ambtenaar
Batavia,
Lindman. L.
Dir. Off. V. G. 2e kl. Soerabaja.
Luchtmans. G.
Offic. V. Gez. 5^ kl.
Soerabaja.

Krawang.

Landliuurder

Leyssius. F. E.

Mandt. Dr.

G. G.

W

Offic. V. Gez. 2e kl. Pelantoengan.

Maier. P. J.
Majoor leApoth.
Manuel. G. H.
Landliuurder.
Meeteren Brouwer Van Kontroleur

Mogk.

W.

G.

Offic. V. Gez. ie kl.
Offic. V. Gez. 2e kl.

Mülilert. Dr.

Millard.

Mac

J.

Gillavry.

W

Munnick. W.

Moens

J.

J. J.

J,

Moesman.

Nederland.

Madoera,
Pasoeroean.

G. G. E,

Apotheker 3e

klasse, Batavia,

Ambtenaar,
Offic.

v.

Gez. Mar.

Ophuysen. J. A. W. Van Adsistent-resident.
Oudemans.Dr. A. G. J. Hoofding. Geogr. D.
Geneesheer,
Ploem. Dr. .1. G,
Ambtenaar
Pool. W. F. G.
H.

S.

Quarles

Offic. v, Gez. fe kl.

Le

van

va

W.

Buitenzorg.

Tjandjoer,
Batavia,

Batavia.

Ufford.
Partikulier,

Oud

Raat, H,

D.

Batavia.

Benkoelen.

Vicepres. R. v, N. Indië, Batavia.

Jkhr D.
Rost

Bali.

Kadoe.

A, L, H, A.

Noordewier. G.

Piqué.

Batavia.

Onderschoutte Maoek Tangerang.

B.

Prins. Mr, A.

Muntok,
Manado.

Partikulier

H.De

Nieuwenhuizen.
Nagel.

Soerakarta.

Pasoeroean.

Ads. resid.

G. T. Bernelot Offic. v. Gez. 2 kl.

Maijer. F.

Batavia.

Maj,

Inf.

Cheribon,

Tandjongmodjo,

Tonningen.

Rauws. R. S. W. S. A.
Rütte. J. M. C. E. Le
Reiche. M. Th.

Landbouwk. Ghemist Buitenzorg.
Samarang.
Offic. V Gez. 2e kl.

Dir. Offic. v. Gez.

Bandjermasin.
Batavia.

45S
Raus.
Iloorda van Eisinga.

W.

O.

Rebentisch.

Sonneman.
Roelandt.

Partikulier,

Batavia.

ie kl.

Offic. V. Gez.

Apotheker 2e

W.

J.

Soemadaiig.

A. B.

II.

J.

Partikulier.
J,

klasse.

Reiff. F.

W.

Offic. V. Gez. 2^ kl.

Ram. H.

F. G.

Mijningenieur 2e

Riemsdijk.

W. E. Yan

J. J.

Sinkawang,

Willem I.
Amboina.

kl.

Bandjermasin.

Offic. v. Gez. 2^ kl.

Bandjermasin.

Maj. Adj. Gouv. G.
De
van OldruitenSuikerfabrikant.
borgh. Baron A.
Schimmelpennink Jr. G Partikulier
Landmeter.
Schönberg Muller.

Seyff. R. F.

Buitenzorg.

Sloet

.

Scliarp de Visser.
Schlosser.

J.

C. A.

Apotheker

5e kl.

Mijningenieur 2^

P.

J.

D.

Stoll.

D. F.

W.

Severing

R.

Steinmetz. C.

J.

Steinmetz.

G. E.

J.

C.

Schneider Dr. C. F.
Swieten. Z. Exc.

Schreuder.

J.

Pontianak.

Partikulier.

Poerwodadi.

Apotheker.

Samarang.

Resident.

Pasoeroean.

Luit. kol. der Genie. Soerabaja.
Amboina.
Off. V. Gez. 2e kl.

Van Luitenant Generaal
Mijningenieur

S.

W.

Th.

Kapitein der Infant.

Kapitein der Infant.

Schröder. C. L.

Suermondt
Schusler.

Jnz.

Mr

W.

Schierbrand.

W. G. Yon

J.

Thurkow\

S.

Tobias.

H.

J.

Gez. 5e

Offic. v.

E.
A.

Kolonel

d.

Soerabaja.
»

Batavia.

Partikulier.

T. H. E. Raadsh. H. Gerh.

Swart. Dr. P.

Teijsmann.

Djokjokarta.

Buitenzorg.

Sociëteit te

Schröder.

Batavia.

Buitenzorg.

Offic. V. Gez. 2e kl.

Stevens. S.

Banda.

kl.

Off. V. Gez. 2e kl.

Sigal.

Banjoemas.
Modjosari.

Administrateur.

Stavers. F.

Madioen.
Soerabaja.

kl.

Genie.

Batavia.

Buitenzorg.
Batavia.

Hon. Inspekt. Kult.

Buitenzorg.

Suikerfabrikant.

Nederland.

Resident.

Riouw.
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