
BERIGT EN AFTEEKE~ING
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EENIGE STEENEN \VIGGEN EN 'VAPE~E~ ,

nOOR

IJr. o, S 'V .ti. 'I' I X (;: ,

Ongeveer tw ee jaren geleden der Eerste klasse Y<11l het Ko
ninklijk e Nederlandsche Instituut van Wctcnscha ppc n , Lett erkun

de en Schoone Kunsten te Amsterdam, cene bijdrage tot ecnc

Topographie van Buitenzor g bi] mijne meteorologische waa rtic

mingen van 1 0 Julij lHlo - 1 .Julij HH8 (~) uanbiedcnd e ,

voegde ik daarbij zes steenen wi ggen of zoogenaamde dondor

st ccn en , dond erbijtels (tanden des bliksems door den Javaan
genaamd), die op de landen Tjilan gkap , Tjil cb oct , Pondok

_Gedch in de adsistent - residentie Buitenzor g en op Sinagar in
de Pr een ger Regentschappen gevond en en mij bereidwillig door
de eigenaren afgestaan waren.

De gezegde klasse stelde gemelde voor werp en in hand en van
haar lid, den hoogleeraar J. G. S, van Br eda en zond ze in

het belang van de oudheidkunde lat er aan de tw eede klasse
des lusfituuls , die haar lid, den heer DJ'. L. J. F. Jan sen ,

daarom trent inlichting verzocht heeft.

Het resultaa t van dat gcmecuschapp elijk wetenschappelijk on
derzoek deelt de secretaris der eerste klasse van het bovenge.

. Cl D eze waar nemingen word en in de Vcrhandel ingen der Eerste klas

St, v.m het Kon inklijk Xedcl'b ndsl'he Inst itu ut l1 it:-: c~ eYCll.

J. 6
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melde Ins tituut in haar Tijds chrifl voor de wis- en natuur

kundige wetenschappe n D. lil. Afl. 2 mede.

Daaruit blijkt, dat die zoogenaamd e donderbijtels niet an

ders zijn dan verschillend e meestal hard e steensoorten , door

menschon hand en, tot wa pens of and e re dergelijke w erk tuigen

in den v éór-historischen tijd ber eid , toen de bew erk ing der

metalen nog onb ekend wa s.
Van de zes door mij gezo ndene wi ggen schijn en dri e een

soort van j aspis te zijn , twee uit chalcedon te bestaan en de

zesde eene soort van trachiet te w ezen ; steensoortcn , welke

volgens de get uigenis van Dl". S. Muller, lid der natuurkun

di ge komm issie, op Java voorkomen,

Ofschoon men op Java vrij algemeen, zoowel onde l" de Eu 

rop eanen als Inlanders, deze steenon voorwerp en voor voor t

brenzsels van het onweder houdt, zal no gtans niet behoe-l:'

ve medegedeeld worden, dat velen ond er de eerstgeno emd en.

die steeoen als werktui gen , die over den gohcelen aardbol

verspre id zijn, b eschouwd hebb en.

Het was hier niet onbekend, dat de Nieuw- Zeelanders derge

l ijke steenen w erkluigen heden ten dage nog gebr uiken. (0)
Minder bekend is het. dat zij op Java niet zeldza am zijn.

Vermils deze op Java gevonden w erktuigen, volgens hel

oo rdee l der heide genoem de klassen des In stiluuls , voor de

ver gelijkend e archaeologie belangrijk zijn, w or den verzamelaars

van zoogenaamd e dond erbij tels ultgenoodi gd , ze aa n mij te

d oen gew orden ter verzending naar 's Rijks museum van oud

heden te Leid en , met opgave , wa ar zij ge vonden zijn, om daar

door eene nieuwe bron voor de vro egst e gesc hiede nis der ont

wikkeling van de oud e Ja vaansche bevolkin gen te helpen ont 

sluiten. Elk voorwerp zal in dank aan genom en en de naam

des gevers verm eld worden.

Mogt men somwijlen ongaarne van dergelijk e st eenon voor

werpen afstand doen . dan zal de teru ggave , onmiddelijk na da t

(*) I u vroege re jaren moeten hie r steenen werk tIligen , llHllge n'c rd

-; 'lU Ni euw Zeela nd , (10 01' velen nnnsch ouwd Zij II.
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ik ze beschouwd heb, plaats hebb en. De zeldzaamste zull en
in dit tijdschri ft beschr even wor den.

Het verh eugt ons, hier meldin g te mogen maken van zeven

tien stee uen wiggen , die wij van den jongen heel' Henri Ho

chussen ontvangen en der klasse toegezo nden hebb en.

Van die zeventien w iggen ziin dri e een soo r t van jas pis,

drie van vuursteen , twee van diori et met zwavelijzer, dri e van

chalcedo n, twee van aga at en de vier overige van fc!dstcen '!,
gesiliûceerd hout, plasma en phonoliet.

Deze zeventien wiggen kom en voor het groo tste gedeelt e
uit de r esidentie Cherib on.

Niett egenstaande deze steensoorten op Java voorkomen , is

het waarschijnlijk l dat in vroeger e eeuwe n op Java steenen

w erktuigen niet alleen geslepen, maar tevens door den 001'1 0 "

of ruilhandel van elders aangevoerd zijn. l>

M en zoud e in verzoeking gebragt worden om aan te nem en ,
dat sommi gen dezer zeventien stee nen wiggen tot het bew er

ken van trachiet gediend hebb en. Zij zijn toch met een

onbegr ijpelijk geduld en volhard ing uit ja spis, chalcedon

of agaat to t eene zoo fraaije dunheid en scherpte geslepen ,

dat zij voor een niet alledaags ch werk schijnen vervaardi gd

te zijn, tenzij ze slechts tot sieraad ged rage n en later door
messen en kr issen vervangen zijn.

Of een dezer wiggen van agaat niet met behulp van metaal

vervaardigd is, of bestond, toen do bronzen wig gen reeds in

zwang begonnen te kom en, durven w ij niet te beslissen. \Vij

~ien daaromtrent met belan gstelling nadere nasporin gen der
oudh eidkundigen te gemoet,

De grovere wiggen zullen tot de bew erkin g van hout of lot
wapens gediend hebb en.

In het museum van het Batavia asch Genootschap van Kun
sten en \Vetenschappen zijn voorhanden negen wiggen, waar

van zes uit jaspis, twee uit chalcedon en een uit vuursteen
bestaan; vier stuks van vuursteen, die tot ' lans of piek of

scherp wapen gedi end zullen hebben , en een st een van

jaspis, die der beschrijving en afteekenin g overwaardig geacht
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zal w orden. De steen heeft drie zijden, die glad geslepen
zijn. De punt is afgebroken (Zie op de plaat fig. I a en b
de halve grootte). Het onderste vlak is 0,101- cl br eed
aan het afgebroken uiteinde en aan het' tegenovergestelde niet
afgebroken einde 0,086 el. Aan het afgebr oken einde ziet
men cene sleuf. De hoogte (zie fig. I. b) is 0,051 el en
de zijvlakten zijn 0,063 cl br eed. Aan het afgebroken einde
zijn de zijvla kt en afgeslepe n. De lengte is 0,268 e l. Dut de
punt van dezen merk waardlge n steen afgebroken is, wordt
duidelijk bevestigd door ecne vergelijking met cenen derge
lijken , dien de heer J. E. Teijsman in Duitenzorg gevon
den heeft . De laatstbedoelde steen, insgelijks va n jaspis, is
de helft kleiner , doch nagenoeg gelij kvormig en gaaf. Zijne
punt is op de onders te vlakte gesleufd en daard oor vierzijdig en
scherp ("J . Zeel' gaarne zouden wij .eene aftc ekenlng van dien
steen en van nog eenen anderen dergelijken driezijdigen van
phonolict, die in de verzameling (~.;)) van den heel' Dik berust
en in Buitenzorg gevonden is, hierbij gevoegd bebben, ware
het niet, dal omstandigheden ons daarvan teru g gehouden hadden.

Van de 50 st een on wiggen , die wij tot dus verre gezien
hebb on , is de grootste in het museum van het Batavlaas ch Ge
nootschap van Kunsten en Wetenschappen voorhand en. Op de
plaat komt die wig van jaspis op de helft verkleind VOOl', (Zie lig.

H a en b]. De lengte bedraagt 0,169 el, de br eedt e aan de
scherpe zijdl.1 0,073 el en aan de stompe zijde 0,01.7 cl , de
dikte 0,022 el. Er zijn wiggen van IIO g geen 0,0:3 el lang. Er
komt in het meermalen genoemde museum nog een wig van
vuursteen voor , die hiel' wegens zijn' cigenaardigon vorm op
de ware grootte atgcteekend is. (Zie fig. 1II.)

Wij zijn niet in staat te melden, van waar de steenen wig
gen en wap enen, die in het museum van het Hataviaasch Ge
nootschap berusten, afkomstig zijn. Builen allen twij fel echter
komen zij van Java.

(*) E en model van hout is van dezen steen ;;esnctlm 1 en de r eerste

klasse vnn het I nst ituut tnegexondcn.

(**) D e he er Bik bezit fr~l n U û Tdggc n van ja-pis , cha lce don en ugnat .

~.
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De hoofdingenieur J. Tromp heeft op zijn landgoed Tji

poetat in Buitenzorg vijf wiggen gevonden, waarvan vier uit
jaspis en één uit chalcedon bestaan Een deze .
. . 'I' WIggen "\'an
,]aSPI~ heen dezelfde grootte en dikte, denzeJfdenvorm, als
het Ijzer van de nog in gebruik zijnde disselbijl. Alleen de
punt, die aan de Javaansche disselbijl gemaakt wordt
h ' om

aar aan het handvatsel te bevestigen, ontbreekt aan den
steen, die op eene andere wijze zal bevestigd geweest zijn.

Van de ..Vier stuks steenen wapenen, van vuursteen gemaakt,
hebben WIJ de tw ee gaafste exemplaren laten afteekenen. (Zie
fig. IV en V.) Zij zijn niet glad geslep en, doch onetTen
getand , bijna als cene grove vijl. De twee anderen zijn be~
schadigd.

Tot nog toe hebben wij slechts in het museum van het Ba
tavia~~ch. G~nootschap dergelijke steenen wapenen gezien.

WIJ eindigen dit berigt met de opmerking, dat de tot dus
verre b.ekende steeuen w erktuigen op Ja va gevonden, meeren
deels UIt het westelijke gedeelt e en wel bijzonder uit de Bui
t cnzorgs ohe landen afkomstig zijn. Een paal' jaren gel d
-. fraai! . e en

zijn raaIJe WIggen uit Buitenzorg naar Europa medegenomen
en nog vaak worden in die residentie steenen wiggen opga,
dolven.

Mogt men nu in den geheelen Archipel de aanda cht meer
dan tot dus verre het geval is op zulke oude w 'kt .'. el uigen ves-

-Iigcn, dan IS het te verwachten, dat men spoedig in het
zekere zal zijn, waar ter plaatse zij het meest voorkomen en
w.elke van elders aangevoerd moeten zijn. Welligt zal zulks
Ielden tot belangrijke oudheidkundige ontdekkingen.



BERIGTl~N VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Y ulkanische Vers clvijnselen:

Aanlbcviny op Banka . Volgens mcdede eling van den heer
F. ll, W. Kuijpers , kapit ein der artlll ene te 1\1 untok , is aldaar
i:l den nacht (12:1/ 1 uur) win den 27sten op den 2Ssten Februarij
dezes jaars eene ligte aar dbeving waargenomen. Deze aardhe-

- ving duurd e eenigo seconden en had plaats in eene rigting van
liet noordoo sten naai' het zuidwesten.

Uitbarsting van den bel"g van Ternate. In de Javasche cou
rant van den 20islen Augustus 18.150 komt volgend berigt voor.

"Op den 2ïs ten November 18'W, s' morgens half viel' en
den 20sten Febr. 1850 s' avonds 1 1 uur, hebbe n uitbarstingen
van den berg van Ternate plaats gehad , welke door . een ge
luid als van een' donder en door slagen als van kanons choten
werd en aangekondigd. De uitbarsting van den 27sten November
leverde een treffend schouwspel op, door dien de gloed der
lava en de aauhoud cude lichtstralen, welke uit de opstijgende
rookkolom schoten , den gehcelen berg als het ware verlicht
ten. J)OO I' geen dezer eruptlën is schade veroorzaakt. : De
laatste was vergezeld van een' onbeduidend en aschrcgen , welke
in eene oostelijke rigting in zee is gevallen. Men heeft opge~

merkt, dat het oenige dagen voor de jongste uitbarsting zwaar
geregend heen.

Op den 6den Junij 1850 is te Terna te eene aardb eving ge
voeld, we lke ongeveer 60 seconden heeft aangehouden en
later door een' zwaren schok is gevolgd. Gelukkig hebben
deze aardschokken, w elke op 50 Engelsche mijlen afstands
van den wal in zee gevoeld zijn , geene schade aangerigt."
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Instortinq van tien top van den Lamongan. Volgens bcrigt

van den luitenant tel' zee P. Toulenhoofd is tusschcn den
13den en Hiden September 18Hl de scherpe piekvormige top
van den Larnongan , in oost elijk Java . ingestort, en heeft
zich op de noordelijke helling van dien berg, ver beneden den
hoofdkrarcr een nieuwe krater geopend. De Larnongan had in

JUli ij tot September van gezegd' jaar digte rook- (asch?) ko
lommen uitgestoten.

Vulkanische uitbarsting op Poeloe Komba of Bato eiara. Se
dert ongeveer drie jaren zijn herhaaldelijk meel' dan. ge
wone vnlkani sohe verschijnselen op Poelo Komba or Batoeta
ra (7° 1,8' Z.B. en 123' 3~.' 45" O.L.) bespeurd .

Zr. Ms. schoonerb rik Banda liep in October 1849 dict laoos
l:> l:-

het eiland . De berg was in volle w erking en wierp ontzet ,«,
tende massa's vurige lava uit. De lavastroom ber eikte zelfs het
strand. Den 23sten Mei 1850 passeerd e Z. 1\1 . adviesbrik Pylades
dil eiland. De hoogste top stiet toen onophoudelij k rookzuil en uit.

Zr. !\fs. stoomschip Etna , luitenant tel' zee J. de Man, he
. vond zich den 2den Augustus 1850 , s' avonds 8 1

/ 2
uur op Ij'!.

. mijl afstands van Poeloc Komba. . Het was toen helder w eder.
De vulkaan was in hevige werking; De gloeilende lavastroom,
naar gissing 100 voeten breed. strekte zich uit van den top tot
aan het oostelij k strand des eilands.

Gemeld stoomschip passeerd e Goenoeng Api . of het Bran
dend eiland , gelegen op 6° 57' Z.B. en 126, /,0' 45" O.L.
den 4den Augustus 1850 s' middags. Deze vulkaan was ge
heel ru stig en er werd zelfs geen' rook bespeurd, t erwijl het
gras, dat in de nabijheid van den krat er groeit , schijnt aan te
duiden, dat hij reeds sedert langen lijd in rust is. Op Am

hoina was hel ook bekend, dat Poeloe Komba sedert drie Ja-
ren in vulkanische werking verkeert. .
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W am'nemingen 1'a,n het zooqenaanule witte water
((Lfje1' poeties.

De luitenant t el' zee J. de Man, kommandant van Zr. Ms.

stoomschip Etna , deelt een en ander mede omtre nt w aarnemin

gen van het Aijer Poelie , op zijne reis naar Amboina. Hij
zag hetzelve in den nacht van den 3den op 4d en Augustus

1850 , van af 6 u. 5 m. 's avonds, tot het aanb reken van den
dag, nls ook de twee volgende nachten.

Het bestek gafvoor de standplaats van het schip ten 6 u. 1.5 m. van
3 Augustus 70 15' 52" ZB. 1520 29' 42" OL.
Ji, " 6° l ' 24." " 127° 2' 26" "
5 " 30 59' 30"" 1280 f 0' 36" "

hel water opgeschept zijnde, w as helder, doch el' dr even ve
zels in en 's morgens bespeurde men cenig bezinks el op den bo
dem van het glas. (1 )

De temperatuur van het opgeschept e water was 840 Fah

renh. Dit was des avonds te 7 ure. De temp eratuur der lucht
is niet gadegeslagen. De snlometer , w elks nulpunt aangewe
zen wordt in gedestilleerd water en 32° in volkomen gesatu
reerd water, was 3~Q in het opgeschepte aijer poetie , terwijl
dezelfde sulometer in water van de Java-zee gewoonlij k Ji o
aangeeft .

J!et verschijnsel vond plaats met N.O.N. tot a.z.o. wind;
bij de eerste verloo ning van het wit te w ater woei het eene
br amzeilskoelte , welke gestadig aan toenam tot digtgerc efde
marszellskoelte.

Den 18den Augustus 's nachts ten 2 ur e w erd dit vcrschjjn

sel w eder onder dezelfde omstandigheden wa argenom en in
50 l' Z. D. en 1230 33' o. L.

( I) H et be hoeft naauwclij ks gezegd te worden dat een miskroskopi sch

onderzoek van dit zoogenaamde wit te wa ter (voor al in versehen toest and)

zeer gewenacht wordt . Mogt eu de wanmemers van het wille teat er daar

toe ni et in de gelegenhei d zijn, dan worde n zij ll itgenoocligd, zorgvuld ig

ccnigo flesschon da ar van te doen verzamelen en die aan de redactie va n
dit tijdschrift te zenden.
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Dit belangrijke verschijnsel brengt eenen vreemden indruk te

weeg; hel is alsof de zee met eonen nevel bedekt is en men

kan geen a/scheiding tusschcn lucht en water ontdekken.

H. D. A. S~IlTS ,

l1Jetallisch bismutli , op het eiland B anka gevonden .

Op mijne reis over het eiland Buuka in het jaa r 18 '19 , mij

in het disri et Socngislan bevindende , toonde mij de zoo ij verige

als kun dige administrat eur Heijd cman , eene zelfstandigheid , die
cene zoo grco te densiteit bezat, dat zij met de tinerts in de
wa schkanalen achterb leef , in eene mijn, slechts eenigc pal en
van de hoofdplaats Soengislan verw ijderd. Het uiterlijk e van
dit llgchaarn kon w einig doen vermoeden, dal het m etalli sch

zoude zijn. Niet op eene kan t der op de verschillcndsle wijzen
gevo rmde korr els, van w elke de gr ootste naauw elijks I /~ kubiek

centimeter inhoud had, was eenig kry stalli sat io - vlak of rib te
herkenn en , wat doet aan nemen, dat zij langen t ijd onde r den
i nvloed van st roomend water hebben verkeerd: verder WdS

hunne kleur en aanzien als die van eene geele kleisoor t , w elke

. ook werkelijk het metaal als eelle dunne korst bed ekte, en
moeijelijk, door wassching volst rekt niet, konde verwijderd

worden. Op de br euk was de metaalglans zilverwit, met
een' zeel' gcringen roodachtigcn w eers chijn, en gewoonlijk dool'
platte vlakken gevormd.

Door dru kke bezigheden ben ik verhinderd geweest, zelf ecnc

qunntitaüve analyse van dit metaal in het we rk te stellen.
l\Jijn vrioud , d e heel' Host van T onnin gen , heeft de goedheid

~ ehad , de volgende bepalingen met de meeste zorg te verrig
teil, waarvoor ik hem bij deze dank zeg.

Nadat hel qualitatie f ond erzoek geen ander metaal als bis

muth aanduidde, werd een stukje er ts met zorg van de om

kleedende vreemde bestanddeelen ontdaan ;



2de proef.

Verschil O,1 flS gr.

hetgeen 9.87 als het specifiek gewigt aangeeft, eene densiteit,

die ~eh e e l overeenkomt met de specifieke gewigten V3n het

bismuth, door de verschillende schrijvers opgegeven.

0.912 gr. van de erts, zooals ze voorkomt, werden met

a0d. nitricum gekoukt, waarbij iets onopgelost terug bleef,

dat na affiltreering, afwassching met verdund acid. nitricum ,
drooging en gloeijing woog 0.0033 gr. of 0.3S}' '0 voorstelt.

3de proef.

De bismuth-oplossing werd met carb, amman. gcpr.ccipitccrd,

afgefiltreerd, gewasschen, gedroogd, gegloeid en gewogen

:::: 0.986 gr, hetgeen 97.139"'0 bisrnuth-rnetaal voorstelt.

4de proef.

De vloeistof, uit welke het bismuth is verwijderd, beuovens

het waschwater, verder uitgedampt, gegloeid en gewogen
:::: O.OOS gr, of 0.S7N,.

c
BotitJbi8C/i'(! tuist te Welteoreden.

Met genoegen rnaken wij hier melding van de daarstelling

van een Bo!.onischen tuin, in de pleinen, gelegen tusschen de

verschillende zalen van het Groot Hospitaal te Weltevreden,

De heer G. Wassink, Dirigerende Officier van Gezondheid del'

' 1sle kl. te Batavta heeft deze pleinen tot een' tuin doen her-

scheppen, waarin men thans reeds een groot gedeelte der

voornaamste geneeskrachtige gewassen van Java aantreft. Be

halve dat deze plantentuin veel bijdraagt tut verf"aaijing van
het hospitaal, en tol eene vrolijker omgeving voor de zie

ken, kan hij der studie van de geneeskrachtige planten door

de jongere geneeshelJren en artsenijmengkundigen te Datovia

zeer bevorderlijk zijn, teliwijl hij tevens, althans gedeelte

liji" zal voorzien in de behoefte aan inlandsche genceskrach

tige gewassen, welke vroeger slechts met moeite konden ver
kregen worden,

11liddel om boeken in heete gewesten tegen de

(ta.rwa.nd·ing »an. insecten te beteuren..

-----------
I

J1
1.460 gr.

Ul2 "

c", J

1)(•
dit woog in de lucht

" het water

Het bij de proeven 2 en 4 teruggeblevene, bestaat J itsluitend

uit sltica , aluinaarde en kalk, en daar deze stoffe~ in ver

schillende hoeveelhederi de erts omwikkelen, heeft hunne be

paling geene quantitative waarde: dit neemt echter niet weg,

dat de bismuth-erts uit een zuiver bisrnuth.metaal bestaat,
zooals ulrproef 3 blijkt.

Noch op andere plaatsen op Banka , noch up Malakka is mij

hismuth-rnetaal, onder welken vorm ook , voorgekomen, Ik

heb ook nog niet vermeld gevonden, dat het in deze of an 

dere omliggende gewesten ooit aangetroffen is.

Dr. J. H. CnOOCKEWJT, Hz.

In het Tijdschrift voor het zeewezen van de hocren Pijlaar

en Obreen, deei J,i s mëdê2;edeeld bet navolgende recept van

den heer Dupuy , om boeken tegen de aanranding der in
secten, in hccte gewesten, te bewaren:

!\Ien neme 5 oncen tarwemeet. water in genoegzame hoeveel

heid, 4 wigtjes arsenis potassae , 4 wigljes deuto-chloruretum
hydrargyri en "" wiglje strychnine. I

Met het meel en water mankt men eene pap, welke ge.chikt

is om hij het inbinden van een bock te kunnen gebezigd wor

den in plaats van lijm; voor dal dit mengsel geheel koud is

geworden, voegt men er de drie andere zelfstandigheden hij

en roer! alles met cenen houten spadel . goed dooreen, de

I voorzorg ncrncude . zich zoo te plaatscn . dat men er niets van

kan inademen , uithoofde "all den ycrgiftigcn aard del' gehczigde
' . ,j
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stoffen. Wanneer ee n boek met deze lijm is ingebonden en

alles goed dr oog is, bestrijk e men den omslag en de snede

met een alcoho lisch aftreksel van kol ok wint. Hiertoe laat

men 3 looden ges tampte kolok wi nt 8 dagen in ti oucen alco

hol w eeken cn zijgt vervol gens deze vloeistof door.

In 1838 heeft men dil middel op Guadeloupe op eenige boe

ken toegepast , w elk e geplaatst zijn onder r eeds doo r in secten

aa ngetaste boeken ; en na twee j aren w ar en zij nog volkome n

gaa f.

De lu itenant ter zee G. l\f. Bleckmann , 1st e officier aan

boord Zr. Ms. stoo mschip Samarang heeft 23 boekd eelcn op die

w ijze doen inbinden en deze bevinden zich, na een verblij f

van ruim 2 ja re n in Indi ë, nog in ongeschonde n st aat, ter

w ij l de banden van zijne overige w erken groote ndee ls door

de kakk erlakk en vernield zijn.




