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DE KRONUK DER AARDBEVINGEN EN
VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN IN

NEDERLANDSCR INDIk

DOOR

Uit de beantwoording eener reeks van vraagpunten geda an
door den Algemeenen Secretaris in 18 \7 aan hel bestuur te Te1'

nate, omtrent de vulkanische verhoudingen van dit eiland, blij
ken de ondervolgende bijzonderheden.

Van 1817 tot 1833 had de berg van Ternate niet gerookt.
Zijn top bleef evenwel kaal, tot op 600 Rijn!. voeten bene
den den kratermond. Van dit tijdstip af gaf hij bij langere of
kortere tusschenpoozen meer of minder rook op.

Warme bronnen bestonden in zijne omstreken, welke echter
na latere eruptiën verdwenen zijn.

In t 830 bestonden er vier kraters. omgeven van steile rots
wanden.

Hevige zwavelnitdampingen hebben gedurende dit tijdvak
plaats gehad.

In 1839 op den 25sten Maart. des achtermiddags ten 4 uur,
had eene eruptie plaats, voorafgegaan van een donderend geluid .
. Bij de eerste eruptie werd een zwarte rook gezien, gevolgd van

een' aschregen , die op eenen afstand van elf Engclsche mij-
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len zich uitstrekt e in eene oos telijke en zuidoostelijk e rigLing.

Uitwerpingen 'lau losse , gloeijcn de of zwarte stee nen zijn

hierb ij niet waargenomen doch er stroomde gesmolte n lava uit

den krater.
De geheele eruptie duurde van 's morgens vier tot den vol

genden dag 's nachts 12 uur en was vergezeld van een 0 11 

rleraard sch gcdr uisch , als van eenen roll end en dond er, en van
zware kn allen , alsmede van eene trill ende bew eging van den
gron d. De werking had bij tusschenpoozen plaats van 1, 3, 4·,

en 6 uren.
Op de erup tie van 1839 volgden de volgende.

1840.

2 Febnlllrfj. - Des morgens ten half negen ure w erd eens

klaps de bevolkin g van Tern ale uit hare rust opgewekt door
een gerate l als van donder en voortkomende uit den krater
des vulkaans. - Kort daarna steeg met ont zett end e kracht uit

den berg op eene kolom van rook en asch van eenen verba
zenden omvang, w elke niett egenstaande den sterken N. 'V.
wi nd , zich hemelh oog regtstan dig in de lucht verhi ef;

Dit natuurverschijnsel ging stee ds vergezeld van een geraas

als onophoudelijk e dond er.
T egen 11 uur verminde rde de hevigheid der uitbarsting ,

doch tegen 12 uur nam zij weder toe. Eene verbazende hoe
veel heid van asch , rook en steeno n w erd hoog opgeworpen .

schietende door die opee ngepak te massa hier en daar blaauwe
vlammen , ter wijl aa n de noordzijde des bergs een dikke la
vastroom neders tor tte. we lke zich meel' naar de oostzijde
w endende , in eene diep ra 'lijn opge nomen en zonder de ne

gorij schade te doen naar zee w erd afgevoerd.
Deze geweldige uitbarsting duurde bijna een uur, waarna

zij scheen te verm inder en.
Ten 1 ur e hernam de vulkaan weder al zijn kr achten. De

eru ptie duurde tot des avonds omt rent negen ure. Na zons
ondergang zag men niets dan grootc massa's ro okwolken, gloei

j ende asch en steenen uitwerpen , alsmede eenen vurigen stroom

297

van lava. Na negen ur e verminderde de eruptie doch de ber g bleef

aanhoudend zware kolom men asch en rook opgeven, doende
'zich het romm elend e geluid nog van tijd tot tijd hooren.

3 Februarij. - Even als den 2den gaf de ber g dikk en rook
en asch op. Tegen 12 uur verhief zich het romm elend geluid

met eenigzins ver meerderde kr acht. De aschr egen riglte in het

oostelijke en zuidoostelijke gedeelte des eilands veel schade
aan. De asch en steenen zijn in zoodani ge hoeveelheid ge

vallen, dat door derzelver zwaarte verscheidene daken van in
landsche huiz en zijn ingesLor t.

Ook op Tidore viel veel asch,

4 Februarij. - De berg schee n tot rust te zijn geko men , en
gaf w einig meer r ook op dan gewoonlijk.

19 Februarfj. - Des mor gens rookte de berg sterk. terwijl
des namiddags ten 4. ure zich zeer zw ar e rookkolommen ver
hieven. Ten zeven ure des avonds zag men eenen sterk en
vuurgloed uit den krater zich verheITen , hetwelk bijna ee n half
uur aanhield.

20 Februarij. - Nadat de berg den gansehen dag scheen be
daard te zijn, steeg eensklaps om 6 uur des avonds eene zware
rookkolom omhoog , vergezeld van eenen sterk en vuurgloed.
Dit verschijnsel duurde w el een half uur.

2/) Februarsj. - De berg rookte meer dan gewoonlijk,
6 Maart, 1 uur 's nachts. - Dond er end geluid.

10 .iJ/a art. - De berg rookte meer dan gewo onlijk. Bulde
r end geluid 's nachts.

/9 .iJ/aart, 1 1/ 2 uur 's nachts. - Des nach ts, nad at de berg
eenige slagen had do en hoor en , stegen rookkolommen uit hem
op, w elke tot 's morgens 6 uur aanhielden.
20 Maart. - De berg rookte sterkt.

24 Maart. - De berg rookt e sterk, Onderaardsch gerommel.
9 April. - De berg rookte zeer onregelmati g.

28 April. - Twee malen sterk gedonderd geluid.
20-22 , 24- 25 en 27 ]tIei. - De berg rookte sterk.

28 April. 7 112 ·uur 's nachts. - Des avonds sterke vuurgloed

uit den krater.



. ,2 Junij. - Donderend geluid.

48-.20 Jul!l' - De berg rookte sterk,

2,1) September, - De berg rookte sterk.

1841.

'l .9--;;() Januar.~·. - Sterk gerommel,

50-S/ .i1faaTt. - Zware rook.

18 Mei. - Zware rook.

17-20 November, - Zware rook.

1842.

1,/) Februarij , en ti Mei. - Veel rook.

7, 10-12 Mei. - Bijzonder veel rook.
1.I-16 Mei. - Zware rook, vergezeld van ondernardsch ge

donder .
-1 JU1!!l' - Zware onderaardsche donder.

riO J/lni;' - Zware 1'001(.

(; October, DI/J uur 's mOTgens. - De berg liet een zwaar

geluid hoorcn en wierp daarna rook en aschkolommen uit,

doch verflaauwdo daarin spoedig, zoodat hij omstreeks elf uur

w eder geheel bedaard was. Gedurende de eruptie waaiden

zuidelijke winden.
/)/ December, 2 11

2 uur ' 8 middags. - Eene korslondigc erup

tic, w elke echter door de betrokkene lucht niet kon worden

waargenomen. Zij kondigde zich aan door een aanhoudend

donderend geluid en gedruisch als 'van kokend water, terwijl

de rookkolommen zich hoog boven de wolken verhieven.

De eruptie duurde niet langer dan een half uur. Wind

N. \V. en Ilaauw. De uitgeworpene asch rigtte geene schade

aan. De uitgeworpene sleenen vielen aan den noordkant van

den top neder.

1843.

1, :2 en 1.9 JanuurjJ- - Zware rook,

10 April, 2 IIz uur 's nachts. - Ligte uitbarsting. De berg
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wierp vlammen en asch uil, zoodat de asch in de negorij is

gevallen. 'Vind W.

15 April. - Des 's avonds 8~ uur had wederom cenc eruptie

plaats, bij zeer heldere lucht. Plotseling stegen rook en vlam

men uit den krater; waarna met ccne tusschenpoos van onge

veer 3 minuten en vergezeld van gedruisch als van donder en

kokend water , de gloeijende lava over den rand van den kra

ter heenwelde en aan de noordzijde des bcrgs nedorstortto ,

terwijl eene zware rookmassa , misschien tot de hoogte van

3000 voeten opsteeg. De ligte westelijke wind voerde lan gzaam

die massa oostwaarts over de negorij, waardoor een r egen

van fijne asch zich boven haar uitstortte. De asch was hard,

graauw van kleur, ter grootte van zeer fijnen hagel, bij wrij

ving scherp.

18 en 22 April. - De berg rookte sterk.

9 Mei. - Des namiddags ten 1 uur en ten 3 uur hadd en

erupties plaals, waarvan de eerste zonder geluid, doch de twee

de van eencn zwaren slag vergezeld ging, voerende de berg

beide keeren cene hooge kolom rook en asch op, w elke dool'

de westen wind in de negorij nederviel , doch door den korten

duur der eruptie niet belangrijk is gew eest en geene schade

heen aungerigt, Door den zwar en r egen en betrokkene lucht

heen men w einig van de er uptie kunnen waarnemen, doch de

[ucht daarna helder wordende, zag men den berg den gan

schcn avond en '5 nachts zwaar rooken.

10 lJfei. - Den gansehen dag gaf de berg onophoudelijk zwa

ren rook op, terwijl ten 7 ~ ure des avonds met een flaauwcn

donder ccne korte maar hevige uitbarstig , vergezeld van uitwer

ping van asch en rook, plaa ts had. Twee malen verhief zich

het VUUl' hoo g boven den krater. Daar er geen w ind was viel

. de asch op den top zolven :neder. In den nacht tu sschen 1 en

2 uur stegen wederom rook, vuur en asch uit den krater op.

11 1I1ei. - '8 morgens tuss chen 6~ en 7! uur . wi erp de berg

weder rook en asch uit. 'S riamiddags teil 2~, 's avonds ten

G! , SI en 9~ uur hadden weder verschillende cxpl osiën plaats,

en wel de zwaarste ten 8~ uur, als wanneer tevens lava uit gc-
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worpen werd. Door de aanhoudende stilte viel al de asch op
den top neder.

12 Mei. -- 'S nachts half twee uur had weder eene korte maar

hevige eruptie plaats, waarbij het vuur zich duidelijk boven den

krater de ed zien. De berg rookte ste eds zwaar. Ten half tien

uur had weder eene gelijksoortige· eruptie plaats, voorafge

gaan door een gcdrnisch als van kok end water, terwijl de

asch en rookmassa zeker vijfduizend voeten in de lucht opge

voerd werden. Ten half twaalf en half een uur weder eene
kortstondige maar sterke eruptie, verg ezeld van bovengemeld

geluid, zijnde, doordien de top met wolken bedekt was,

geene verdere bijzonderheden waargenomen geworden. Ten 8
uur en ten 8~ ure weder twee !igte eruptiën , met veel rook

en asch , doch zonder wind.

1.'; Mei. - Nadat de berg gedurende eenen geruimen tijd hel

der en rustig was, verhief zich des morgens ten 6! ure we

der eene zware asch- en rookkolom uit den krater doch met

weinig kracht.

14 Mei. - Nadat de berg in den naävond en voornacht geheel

rustig was geweest, ontwaakte bij eenklaps met een donderend

geluid en wierp vuur, asch en rook hoog in de lucht. Deze

eruptie duurde ruim een half uur. Ten 11! ure weder eene

kortstondige eruptie; doch ten 3 ure weder eene zeer hevige,

vergezeld van een geluid als het afloopen van eenen sche eps

ketting, voerende asch en rook hoog op boven de wolken,

welke den top bedekten. Deze eruptie duurde een half uur.

15 Mei. - De berg gaf voortdurend asch en rookkolommen

op doch was steeds in wolken gehuld.

16 - 19 Mei.- Als boven. .

20 lflei. - Omstreeks 11 ~ uur voor den middag gaf de berg een

donderend geluid, gevolgd door eene hevige uitbarsting van rook

en asch gedurende een kwartier uur. Lucht helder; wind flaauw.

Niettegenstaande het heldere daglicht zag men duidelijk het

vuur als bliksemstralen door de rookmassa heenschieten. De

wind was oost zoodat alle uitgeworpene asch op de westzijde

des bergs is gevallen.

I
I

J
î
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21 - 22 .iJ'Iei. - De berg bedaard.

Volgend merkwaardig natuun-erschijnsel had plaats. Van

Cambissie, aan den zuidkant des bergs gelegen of langs den

voet van den berg, kwam eene ontelbare menigte rupsen, die op

haren togt alle de jonge meloentuiuon , gras en boomgewas

sen verslonden en achter de negorij noordwaarts haren weg

vervolgden. Nooit is iets van dien aard te Ternate waarge
nomen.

27 Mei. - Nadat de berg eenige dagen in rust geweest was liet

hij ten 11 ~ ure in den voormiddag een ontzettend gedruisch

hooren , waarop terstond eene uitbarsting volgde en eene

schrikwekkende hoeveelheid asch , rook en steencn hoog in de

lucht opgeworpen werd. De wind N. O. zijnde, viel de asch
aan de Z. W. zijde van den berg neder.

4.- 6 Junfj. - De berg rookte sterk.

19 Aug. - De berg rookte buitengewoon.
5 Nov. - Idem.

24 - 28 Dfaart. - De berg rookte . sterk.
U Nov. - Idem.

1845.

25-28 April, - De berg rookte meer dan gewoonlijk.
18 .Mei. - De berg rookte sterk.
S Sept. - Idem.

18t16.

19 lJlei. - Des riamiddags ten ~, ure had eensklaps eene ge

weldige uitbarsting plaats, vergezeld van slagen als kanon

schoten en van een gedrulsch als van een ketel kokend water.

Aangezien de top van den berg geheel omg even was van wol

ken, kon men niets van de werking in of bij den krater ont

waren. Slechts zag men de hevige werking van den vuurpoel

uit de kolommen van asch en rook, welke hij tot cen e hoogte
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van 1 à 5000 voelen boven de hem omgevende wolk en

kruin uit dr eef. In dezen stand bleef deze ontzett ende mas

sa ongeveer een half uur. De wind, Ilnauw en N. 0.. dreef

de asch naar het Z. 'V. en rigHe in die streken veel scha

de in de tuinen aan.

Te half zeven ure was de berg geheel bedaard.

7 Sept. 7 t uur 's nachts. - Eruptie, waarvan echter geene

bijzonderheden bekend zijn.

Uit deze waarn emingen kunnen wij afleiden. dat na een tijd

perk van 18 jaren van volkomene rust, de berg van Ternate

we der in werkin g gekomen is in Maart 1B35.

Eerst in 18'lO zien wij weder eene uitbarsting van oenig be

lang aangeteekend.

Van dit tijdvak of volgden de eruptiën in kor tere tusschen

poozen elkander op.

Als de belangrijkste der gedurende de 7 jaren van 1S/.0

tot 1847 waargenom ene uitbarstingen, kunn en die van den

2den tot den 4den Februnrij 18~0, van den l nden April 18'13,

van 9 tol 15 Mei van hetzelfde jaar en van den 19den Mei

1816 wo rden beschouwd.

Het grootste ge tal der jaarlijksche cruptiën gedurende de 7

genoemde jaren, valt in de eerste helft van elk jaar, terwijl

in de maand !\lei de meeste en hevigste w erkingen schijnen

plaats gehad te hebben.

Het rustigste jaar was 18H. In 18'.0 en 1843 hadden de

meeste uitbarstingen plaats.

llUHU" December 1850.

\
I

BEIUGTEN VAN VERSCIIILLENDEN AAIU).

Vulkanische verschijnselen .

Aardbevingen op Amboina, - In de Javascha Courant van

4- December 1850 komt volgend berigt voor. " In den nacht

" van 7 op 8 October 18:îO zijn te Amboina achtereenvolgende

"schokken van aardbeving gevoeld , vergezeld van een onder;

"aardsch gedruisc h en van slagen als kanonschoten. Daar

" echter dusdanig verschijnsel , vooral in dat saizoen, aldaar

" niet zeldzaam is en des morgens gcene schade ontwaard

"werd, ging iedereen met gerustheid zijn ambt of beroep uit

" oefen.en. Omstr eeks 1f! uur in den morgen van den Sslen

" evenwe l deed zich anderma al, en wel een zoodanig hevige

"schok. gevoelen , dat alles ij lings de vlugt nam. Aan open

"bare en bijzondere gebouwen was door dien schok mindere

"of meerdere schade veroorzaakt ; in eenige huizen war en

" meubelen omgevallen, in andere waren de spiegels afgoslu,

" gen of was. glaswe rk van de tafels gevallen. Gedure nde den

" Uden en I Üdcn October zijn nog herh aaldelijk aardsc h uddin

" gen . vergezeld van ondcraardsoh gedruiseh, gevoeld, doch

" sedert den llden dier maand hebben dezelve opgehouden."

IIoogtç v~n ' ee!dge plaat~en' in. het K rawaJ19sche boven

de. oppervlakte dm' zee in R ynlullcu che voeten.

De formul e , volgens welke onders taande hoogton bepaald

lij n, is
.J ('1'+»)

H oogte ==5,,:' % .3 (1+0,002:'92 cos. 2 Q) ( 1+=-- _... _t L a" H
1000 ". h
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1812.
1304.

44!~.

2035.
1436.

Rapporten bett'effemle de Pontianaksche steenkolen ,
'welke aan boord van Z. 111. stoûm-adviesvaartuig

Tj ipannas beproefd zijn.

De Luitenant ter zee der eerste klasse P. F. Uhlenbeck heeft
de navolgende bevindingen betreffende de Pontianaksche steen
kol en aan het Marine Departement medegedeeld.

Den 17den April 1850 werd de eerste pro ef genomen met Pon
tianalcsche kol en J w elke den voorgaanden dag te Onrust waren

ingescheept. Uiterl ijk waren geen sporen van steena chtigheid of
van lei zigtbaar ; in de kombuis brandden zij fel w eg en bij-

P. J. I\1AIIlR.Weltevreden 20 Nov. 1850.

Tjioeroek Agong, postslation , 22 Oct. 4~ UUI' 's mid-

dags. • . 895.
Bedding der rivier Tjiassem , onmiddelijk beneden den

waterval Tjioeroek Agong, 22 Oct, ti uur '5 middags. 841.
Ajer Kapor , minerale bron, 22 Oct. ö! UUI' 's avonds. 1099.

Panaroeban , woonhuis van het koffij-etabli ssement op
de oostelijke hellin g van den Tankoeban Prahoe den
23sten Nov. 7! uur '5 morgens. • . 3048.

Tjiatter, idem, den 23sten Nov. 3! uur 's middags. 3439.
Oostelijke krat ermuur van den Tanko eban Prohoe (Kawa-

ratoe) a. laagste gedeelte 23 Nov. JO! uur 's morgens•• 5704.
b. hoogste punt 23 Nov. 12 uUI" (1). . . • • 5846.

Centrum der Kawa Domas 23 Nov. I uur 's middags. ött6.

De meesten dezer waarnemingen zijn met den aneroïden baro
meter genom en, welke van tijd tot tijd met den kwikbarometer
verg eleken en met de noodi gc correctie voorzien was. In het

algemeen is de aneroïde barometer zeer geschikt tot hoogtebe
palingen wegens zijne gemakkelijke behandeling.

voor de hoogteverschillen iu rijnlnndsche voeten (1).
Wijlen de heer J. van Heijningen had de goedheid gehad

gelijktijdi ge barometrische waarnemingen te Weltevreden te doen,
die tot den standaard en 00 temperatuur herleid, de waarde

van H gegeven hebben.
net uur van den dag, waarop de waarnemingen gedaan

zijn, heb ik acht er elke plaats vermeld, omdat mij tot dus
verre geeno bepaalde correctie bekend is omtrent het hoogte

verschil, voortspruitende uit waarnemingen van verschillenden

tijden van den dag.
·We ltevre den is aangenomen 4,5 meter boven de zeevlakte

verh even te zijn.
Dawoean, pasangrahan; 16 Oct. 6! uur smorgcns- 111.
Karoenqsanq , poststation paal 71; id. 9" " 248.
Poeruokarta , restd en tiehuis ; 17 Oct. 5!- uur 's morg. 242.

Tjilankap , woonhuis van het etablissement , 16 Oot.
3t 's middags. 202.

Tjikao, pakhuizen, 16 Oct q\ unr '5 midda gs. . 73.
Kihijang, 2~ paal van Poerwokarta op den weg naar

wanlassa , 17 Octob. 6 uur 's morgens.
Wllni assa, Passangrahan; t 7 Oot. 1 tuur '5 morg. .
Tjiratjas, warme bron; 17 Oct, 12 uur '5 middags.
Tengeragong, landhuis van den heer Holland, gemid-

deld uit vijf waarnemingen..
lJiberoeboes, warme bron, 18 Oct. q uur 's middags.
Panjtu ooeanq , een heuvel, aan w elks voet de bron

Tjib ero eboes te voorschijn komt; 18 Oct. 2~ uur 's mid-
dags. • 1677.

Soelianç , suikeretablissement ; gemiddeld uit 3 waar-
. 252.nemmgen.•

Poerwodadi, 22 oa. 9! uur 's morgens 78.
307.Kali djati, 22 Oct. 2 uur 's midda gs.

( 1) S uckow Barometrische Hypsomctrie 1843 pag. 43. 111 plaats der

coëfficient 58596,3 is daar 54699,4 vermeld , verkregen uit de vooro n

derstell ing dat 144 E ransche voeten gelljk 139,13 Rijnlands~hc war en. (1) Dit punt is nie t het hoogste van den gc1n clen kratermuu r.
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2üsten Juli] werden, na :H ur en stoomons . in de kc

23

. Nog meer valt de voortrelfelijl<heid dezer kolen in het oog bij

inzage van het onderstaande tafeltje, waarin men de op gave

vindt van de r esultaten, verkregen met de bovenv ermelde Eu

ropesche en met de Pontianakscne steenkolen, getrokken uit
de scheeps-journalen.

d u 11 1n C 1,1, in gen.

Afr,elegd 155 mijlen of PI'.
wa cht 4,52 mijl; aant al duh
bele z ll i(~er s Jallcn 184960
of pr o mijl 1193 of pr , mi
nuut lijds 22,48 ; stoomdruk
56,5 Eng. riJ; de vaart mees
tentijds In de moesson op.

.Afgele gd 112 mijl en of Pl'.
wa cht 4,97 mijl; aa nta l du h
hele zuiacrslaaen 132220 uf
Pl'· mijl USO of Pl'. minuut
tij"s 24,49; st oomdmk fH ,
75 Eng: . 11;. Heer -schen rle
w i nd en siroom afw isselend
VOor en leITen.

755

629

----1--
! Per

Tolaal wacht
I
I

25900

Verbruik van
kolen in Nec!. 'ffj

14150

137, 1
'e

Soort van Steenkolen.

Steenkolen uit het mar-a
zijn ol' Kuipers eiland, ~e
bruilet 5 tot 20 Mei 1850
in de vaart v an Batav ia OT er
Indramajo en Cher ihon naar
Pontianak.

Steenkolen van Pontiallak
(;ebruikt 23 Mei tot 13 Ju~ 90
uij 1850 lil de va art tus
schon Pontianak en Samba.
en op de rivieren van dien
naam.

In de vooronderstelling, dat de machines in de beide aangege

ven tijdvakken gelijke kracht hebben uitgeoefend, en dus in

gelijk en tijd even veel water in den ketel tot stoom is over

gegaan, is het verbruik van kolen per wacht de maatstaf van

vergelijking van het nuttig verwarmend vermogen der beide

kolensoorten en wordt afgeleid: dat genoemd vermogen van de

Pontianaksche kolen tot dat van de bedoelde Europesche kol en

in verhouding staat als 119,6 tot tOO of na genoeg als () tot D.
Sedert zijn aan boord van dat vaartuig nog + 49000 Ned .

ponden Pontianal<sche kolen verbruikt. Ook dezen hebben in

het algemeen even gunstige resultaten op geleverd, do ch daarbij

hebben zich eenige weinig' beduidende bijzonderheden voorge
daan.

Den

J.

na geh eel tot aseh , zonder slakken na te laten. Op den logt

van Onrust ,naai' de reed e van Batavia kon men voortdurend

stoom van !l1) à 50 pond druk ophouden, terwijl de machines

27 à 2S slagen pel' minuut deden, een resultaat, hetwelk slechts

verkregen was met de beste kolen, welke ooit te voren aan

boord van de Tjipannas gestookt waren. Bovendien gaven deze

kolen zeer weinig rook en brandden bijna schoon op, latende

slechts eene ger inge hoeveelh eid witte asch over.

Tusschen 23 Mei en 22 Junij zijn ongeveer 16000 Ned. pon

den Pontianaksche steenkolen verbruikt. Deze waren donker

zwart en op de breuk glinsterend ; doorgaans vertoonden zij

gcen e hoek en en ook geene platte I maar holle of bolle vlakken.

Enkele stukken waren op een der zijden bruinachtig of grijs

kleurig, maal' op de breuk waren zij even schoon als de overigen.

Het soortelijk gewigt dezer kolensoort verschilde zeer weinig

van dat der Europesche kolen, welke in Maart en April uit het

magazijn op Kuipers-eiland ontvangen waren (t) ; zoo er ech

ter verschil mogt bestaan, vermeende men, dat zulks ten VOO1'

deele der Pontianaksche kolen was.

De kolen van Pontianak brandden fel en met eene lange'

heldere vlam; er bleef oeni ge grijsachtige asch over met zeer

lig te, poreuse sintels, welke met de vingers tot poeder gewre

ven konden worden. Nooit w erden er steenachtige over

blijfsels of slakken op de roosterijzers gevonden. Het aanzetten

van roet in schoorsteen en vuurgangen was minder dan bij

het gebruik van andere kolensoort en.

De vuren goed brandende, gaf de schoorsteen bijna ge en'

of slechts ligt gekleurden rook. Een twaalftal malen w erd met

dez e kolen stoom op gestookt en telkens verkregen van 25 à
30 pond druk in den tijd van 1u !~1)m à 211 , terwijl zulks

met and ere kolen steeds 2u 15m à 3u vorderde.

(1 ) D eze ko len ( A bcrrlo ur -ko len) waren de beste, met uit zond erin g

van de P out iauukschc , welke a an boord van de Tjipau nas geb ru ikt zijn en

de ui tkomsten I verkr egen met <I e P onti anak schc kolen, zijn met deze ver

geleke n. :l\Iet de hi er bedo elde k olen deed do m uolrine 2J slagen , tor

w!jl aanhoudend sloom van 50 a 5;, pond dr uk wer d opgehou den,
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lelvuren eenige steenon aangetroffen. Gedlll'ende oenen togt
van 5 ~ eLmalen stoomens en terwijl ± 17 500 Ned. ponden kolen

verbruikt zijn, werden alle steeeen verzameld, doch het ge

zamelijk gewigt er van beliep slechts 50 Ned. ponden.
Ook op de reis van PonLianak naar Datavia , gedurende

welke in 4"~- etmalen stoomons ± 17000 Ned. ponden kolen ver
bruikt zijn, heeft men eenige steenen, doch in bijna niet noe

menswaardige hoeveelheid, aangetroffen.
Een gedeelte dezer kolen ± 5600 Ned. ponden, was te Karti

assa overgenomen uit eene praauw , waarin zij te Pontianak ge
laden waren; dit partijtje was tamelijk beschadigd en vergruisd.
Men heeft bevonden dat deze kolensoort , in den staat van

gruis, minder voldoende is om stoom op te houden en de con
sumptie ongeveer de helft grooter was, dan naai' gewoonte.

De onderstaande opgaven zijn ook getrokken uit het scheeps

journaal, en alleen dezulken zijn gebezigd, waarbij de omstan
digheden, wat het vaartuig en het stoom vermogen betreft, na
genoeg gelijk geweest zijn aan die, welke bij de keus van de

gegevens der vroegere opgaven in aanmerking zijn gen ?men.

Steenkulen VUl Pontiunak
gelnui"t va" 26 Junij lot22 220~
Augustus 1850.

I
I" 1 \ Pcr

ot aa \ waChl

1

Soort van St ecnkolen.

\

~ .
"'-E"il
" '"~l<

" "0-
~_ ".: ...
"'-
~ Ë
-<

Verbruik van
kolen in Ned. !fiJ

i
33000 I 600

.A a n me" kin gen,

I Afge1cg<l 270 mijlen o~ pr.
wacht 4 ,9 mijl; aantal wiel s »

lo mwen tel ingen 288230, ~f
I'c ' mijl 1067~, of per rrn

!lIl1ut tijds 21 :81; gemiddel-

\
de stoomdruk 54,6 En&. 'iJ;.
Heerschende wind en stroom

1

1 afw issel end voor en tegen,
behalve op den togt van TG
Sambar naar Java, zijnde het

: toen goede GeleGenheid om
1 te zeilen; daarentegen door
i t-pans meer zeegang: dan bij
: 'Vroegere togten,

Volgens deze en de vroegere bevindingen komt men tot het

besluit: dat het verwarmend vermogen der Pontlnnaksche dat tol

der bedoelde Aberdour-kolen in verhouding is als 75:'> tot liO~

of ten naastenbij als ö tot !~.

H. D. A. Ssnrs.

lets over de aanwenclingvan Dubbel zwaveli.r;zure

kalkaarde (Biwlfite de cluiiuc] hU de

bereiding van S uiker,

Eenigen tUd geleden heb ik met den heer Diard in het Schei
kundig Laboratorium te Weltevreden op verschillende wijze in
het klein de Melsen 'sche methode om suiker te bereiden, dool'
het suikersap onmiddelijk met eene oplossing van dubbel z,va

voligzure kalkaarde in water te mengen en te koken, be
proefd. De daarbij verkregene resultaten waren de volgende:
De oplossing der dubbel zwaveligzure kalkaarde was op be
kende wijze bereid; zij was helder en loonde 10 graden op
den vochtweger der Belg. apotheek, Het suikersap had de
heer Diard daags te voren in Ilesschen goed algesloten , zoodat
het bij het gebruik zoo goed als versch kon aangemerkt worden.

De eerste proeven vielen ongunstig uit, ofschoon zij geheel
volgens de opgegevene berigten in het werk gesteld waren.

De verkregene suiker was wel is waar witter' van kleur en
goed gekristalliseerd, dich bezat veel minder zoetigheid en
bleef eenen onaangenamen bijsmaak behouden.

Eene eenigzins veranderde proef voldeed beter. Wanneer
onrniddelijk na bijvoeging van de helft der opgegevene hoeveel

heid dubbel zwaveligzure kalkaarde eene gepaste hoeveelheid
gebluschten kalk bij het suikersap gevoegd en dit overigens op

dezelfde wijze behandeld werd , had de verkregene suiker niets

van zijne bekende zoetigheid verloren, was goed gekristalliseerd,
doch minde.' wit van kleur. Ook de verkregene stroop was
donkerder gekleurd dan bij de eerste proeven.

Daar echter alle deze proeven met zeer kleine hocveelheden
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suikersa p (telkens mel een Ncder l , kan ) genomen zijn, wa s hel

onmoge lijk , omtrent hel gewigt del' verkregene suik er iets

bepaald te zeggen.
Onlangs w as ik in de gelegenhei d in de sehoo ne suikcrfabrie 

ken te Kebon. sahari en Soebang (op de lan den Pamanoeken
en Tjiasscm van den heer ll olland) ecnigc proeven meer in het

groo t te nemen , en kan als r esultaten daar van hel volgende

rneded eelen.
E cne helder e 10 graden sterk e op lossing Van dubb elzwa ve

ligzur e kalkaarde te Soebang te be reiden, w as mij onmoge 
lijk. Ik vera nde rde dus deze ber eiding op die wij ze , dat ik

het zw aveligzuurgas iet s boven den bod em in eeue houten ,

met eenen deksel geslo tene kist leidde, w aarin op kleine bam

hnozen mandjes gebrande en daarn a gebluschte en met water to t

eene pap aan geroerd e kalk gebrag t w as . De ver branding der

zwavel geschie dde in een fornuis van dikke ijzeren platen,

waar in den bodem rondom den brand end en zwav el gaten ge

boord wa ren, om eene behoortijk e hoeveelheid lucht te laten

Instroo rnen.
Door eene bamboezen buis w ar en fornuis en hout en kist met

elkander verb ond en. lI et gela l benoodigde lucht gat en was afha n

kelijk van de hoeveelheid zwa vel, die verbrandde. Zette zich in

de bamboezen buis gedurende de bew erking ges ublimee rde

zwavel af, dan moesten zij ver meerderd worden. Gedurende

de bew erking moest van tijd het deksel der kist opgeligt en

de lagen kalkpap me t eenig w ater bespren gd word en. Op

:30 ponden geb ra nde kalk aarde, kw am en 22 ponden zuivere

zw avel.
Dil kalkprreparaat ste lde eene uitwend ig geelachtige , sche rp

naar zw aveligzuur ruikend e en zuur smakende , w eeke massa

daar , doch was van binn en w at w itter , omda t de kalk hier

mind er aan do inw erking van het zw aveligzuur w as blootge

steld gewe est.
De in het groo t daar gesl elde vergelijkende proel'en van sui

korb ereiding met dit kalkpr tcparaat en met gewonen kalk vol

gens de oude wijze, wa arbij hetzelfde suikersa p in helzelfde
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tijdstip gebezigd werd , hebben het resultaat geleverd, dat de

suik er met dit kalkprreparaat bereid, ruim 6 procent meer aan
gewigt bedroeg dan de suiker, verkregen door behandeling van

het suiker sap met gewo nen kalk en voor Is dat kif even zoet ,
witter van kleur en goed gekristaUiseerd was .

Het eenvoudige in de bereiding van dit kalkprreparaat , het

meerd er e produkt van suik er, hetwelk misschien nog aanm er

kelijk verhoogd kan worden, de goede hoedan igheid der sui

ker ; - zijn daadzaken, die ongetwijfeld vele suik erfabrijkanten

zullen aanmoedigen om des betrekk elijk nog verd ere nasporingen

in het w erk te stellen.
De and er e in nieuweren tijd opgegevene meth oden om suiker

dad elijk witter van kleur en schooner gekristallisee rd te ver 

krij gen, zooals b. v, bij het suik ersap oplosbare metaalzouten

te voegen, w aar ond er voornamelijk loodsuik er, zinkvitriool , tin

zouten enz. zijn genoemd, zijn in geoe fende handen w el niet

verwerpelijk, doch in ongeoefende me er of min gevaarlijk en

verdienen daarom , mijns inziens, gee ne verdere beproeving

in het groot.
t Januarij 1851. P. J . .l\IAH:n.

Over het slagen der Kultuur van de Dolichos
uniflorus L. op J ava.

Uit goede bronn en is ons bekend gew orden , dut op Toe

Ioong , bij Boijolali , in de r esid ent ie Soerakarta , ter hoo gte

van 1200 à 1300 voeten boven de zeevlakte. hel zaad van de

Dolichos unifiorus L. (Horsegram ) rijk e vruchten heeft opgele

verd. Daar voor zooverre wij wete n in alle de o verige resi

dentiën op Ja va de aankweeking van de Dolichos uniflorus L.
mislukt is, achten wij het niet onbelangrijk , mededeeling te

do en van de wijze, waarop men op Toeloong de gezegde

Dolichos gezaaid heeft en zulks te meel', omda t de Horsegram èn

voo r menschen èn voor paarden een allerh eilzaamst en smake

lijk voedsel is, doch hetwelk men slechts van Bengalen, tegen

vier à vijf dolla rs de picol , verkrijgen kan .



Het zaad nu is op Toeloong zonder voorafgaande weeking, op

eenen bemest en grond, die vroeger voor de aankweeking van

tuingroenten gediend had, even als doperwten en andere peul

vruchten gezaaid en wel een voet uit elkander, maar beter is het,

den afstand een hal ven voet grooter te nemen, daar de plant bij ha

ren vollen wasdom eenenomtrek van p. m. 1i voet diameter ver

krijgt. Tusschen de plantjes heeft men den grond met de schoffel

schoon gehouden en nu en dan bevochtigd, doch niet voor de

zonnehitte bedekt, hetgeen op plaatsen lager gelegen dan Toe

loong, zal moeten geschieden.
Vijf maanden na de zaaijing was de inzameling der vruchten

op Toeloong geheel afgeloopen en men geeft op, dat een stukje

gronds van 18 vlerk, voeten Rijnl. aan gedopten gram ruim vijf

Amsterd. ponden opgeleverd heeft, niettegenstaande verschei

dene zaadkorrels niet opgekomen waren.
Ruim drie jaren geleden heeft de herigtgever te Buitenzorg

de Dolichos uniflorus L. niet kunnen 'aankweeken I en de heer

Teijsman is tot dus ~erre èn te Buitenzorg èn te Tjipannas

(3400 voeten bov en de zeevlakte) niet veel gelukkiger in zijne

proefnemingen geslaagd; zoodat waarschijnlijk de Horsegram een en

bljzonderen grond, klimaat en kultuur ver eischt. (1) Dit te on

derzoeken achten wij noodzakelijk J daar de horsegram , hetzij

gekookt, hetzij met of zonder olie geroosterd, een goed en

geliefkoosd voedsel voor den Bengalees en voor den Inlander

is, die het eens geg eten heeft. De paarden krijgen bijzonder

veel spierkracht van dat zaad. In den horsegram zijn dan ook

meer eiwithoudende stoffen bevat dan in rijst of djagong , zoo

als blijkt uit de analyse van den gram van Toeloong, welke de

he er D. W. Rost van Tonningen op mijn verzoek heeft ge

lieven te maken en w elke in het volgend nummer van dit

Tijdschrift geplaatst zal worden.
Dr. C. SWH'ING.

( 1) De gram, uit Bengalen aangevoerd, is vaak te slecht om ge

zaaid te word en
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Iets over den kop van Crocodilu« (Gavialis)
Schlegelii S. l\lüll.

Eenige dagen geleden ontving ik een' fraaij en schedel van den

spitskoppigen krokodil van Borneo J mij w elwillend toe gezon

den door den heer J. van der Haas, officier der infanterie,

thans geplaatst te l\larabahan in de binnenlanden van zuid

oostelijk Borneo,

Deze kop, afkomstig van een jong indi vidu, heeft eene leng

te van 0,510 meter en schijnt mij merkwaardig toe door de betrek

kelijk lange tanden in beide kaken. In de bovenkaak bevinden

zich aan elke zijde 20 en in de onderkaak aan elke zijde 19 tan
den, welk e ge tallen aan de opgaven van de heeren S. Müller

en H. Schlegel (Over de Krokodillen van den Indischen Archi

pel in de Zoölogie del' Verhandel. over de Nat. Gesch. der Ned.

Overz, Bezitt.) beantwoorden. Deze tanden zijn echter op den

kop, in mijn bezit, betrekkelijk veel langer dan ik die zie afge

beeld op plaat 3 der Amphibiën va n bovengeno emd werk en

op plaat 3 van DI. V van het Tijdschrift voor Natuurlijke Ge

schiedenis en Physiologie, De tanden der bovenkaak vertoonen

in het algemeen eene ontwikkeling, overeenkomende met de

beschrijving van bovengenoemde zoölogen. Evenwel verdient

opmerking, dat van de drie voorste paren, het tweede bet

grootste en het voorste het kleinste is. De 9de tand van vo

ren is bijkans zoo groot als de 2de tand en overtreft in

. lengte de hoogte van den snuit hoven hem. Het 15e paar

tanden is naar voren gerigt, terwijl alle overige tanden naar

achteren gebogen of verticaal geplaatst zijn. In de onderkaak
zijn de eerste en viJfde paren (niet het vierde paar zoo als bij de

specimina van de heeren Muller en Schlegel) het st erkste ont

wikkeld.

Van dezen kop heb ik de volgende afmetingen genomen.

Lengte des kops van de punt des snuits tot aan het

achtereinde der onderkaak. 0,570 M.

Lengte des kops van de punt des snuits tot aan het

geledingshoofd d el' onderkaak 0,492 "
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Dr, P. nLEEKER.

Prijsvraqe» uitgeschreven door de Hollandsche

st.aalschnppiJ van }VetenscfLappen betrekke
lijk Nederlandsch Indië.

De redaelie vestigt de aandacht der Natuurkundigen in deze

ge westen op de volgende vragen, onder vele andere, uitgeschre

ven door de Hollandscha Maatschappij van \Vetenschappen te

Haarlem en te beantwoorden vóór den 2dcn Januarij 1852,

I. La Société domande une descrlption des poissons d'eau
douce d'une des grandes riviëres de Java, do Ilornéo , ou de

Sumatra, au choix de l'auteur, La Société d éslreralt rccevoir

les poissons d écrits, conservés dans l'esprit de vin. Elle adju

gorait , dans ce cas 1 non seulernent la médaille d'or , mals
elle aceorderalt en outre une récornpcnse proportionnée au mé

rite de l'envol.

11. Comme la destructien des forèts de Cinchona marche de

pair avec la récolte de plus en plus considerable de l' écorce de

cel arbre , il y a lieu de craindre quo 10 précioux médicament

qu'on en retire ne vienne à manquer un jour; on demande si

d'après ce que I'on snit de J'histoire naturelle de cos arbres

il y a quelque raison d'espérer quo leur culture puisse être

entreprise avec succes dans les Colonles Néerlandatses.

III. Quelles sont les races humaines qui habilenlles posses

sions néerlandaises dans Archipel Indien? La Société désire

une description détaillée et surlout ost éologique de ces races,

éclairoio pal' des flgures.

IV. Les carapaoos des tortues de rner , qui sont importées

en Europe des Celebes et des Hes voistn es , comme un artiele

de commerce, paralssent appartenir à des genres ou à des es

peces diflérentes. La Société, ayant Ie désir de les faire con

naitre, demande une description zooIogique des torlues des
mers de l'Archipel Indien Néèrlandais,

V. La Société demande une description botanique de l'lle
d'Amboine.

Le prix ordinaire d'une réponse satisfaisante à chacune de

ces questions est une médaille d'or de Ia valeur de 150 florins

et de plus une gratiflcation de 150 Ilorins de Hollande , si la

reponse en est [ugeé digne. I1 Iaut adresser les réponses , bien

lisiblement écrites eu Hollandais , Français, Anglais , Itallen ,

Latin ou Allemand (en lettres italiques) ct afTranchies , avec

des billets de la mauière usitée à J. G. S, Van Breda, s écré
taire perpétueI de Ia Soci été à Harlom.
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Len gte van den snuit, tot aan den voorsten hoek der

oogholte 0,339 1\1.

Breedte des schedels hij het gewricht der kaken 0,192 "
" des kops bij den voorsten hoek der ooghol ten 0,110 "

" "snuits achter het negende paar tanden 0,0'1i "

" "" aan het smalste punt bij het <ldepaar

tanden 0,029 "
Breedte des snuits bij de neusgaten 0,040 "

Grootste hoogte des schedels, aan het achterhoofd 0,093 "

" " van den geheelcn kop, aan het
achterhoofd 0,120 "

Kleinste hoogte van den snuit met de onderkaak te za-

men bij het vierde paar tanden 0,051 "
Lengte van de tanden voor zooverre zij buiten de

tandkassen uitsteken,

Bovenkank 1e tand 0,021 1\1.
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Leoensberiq t 1)an J. VAN HEIJ i'HNGEN.

De Redactie ver vult hier eene treurige taak doo r te berig

te n het overlij den van den heer J. van Heijnin gen. Deze jeug

dige en veel belovend e scheikundige en natuurond erzo eker is

aan de we tenschap en zijne talrijke vriend en ontrukt , slechts

oenige weinige maand en na zijne aank omst in deze gewesten

en in den oud erd om van nog gce ne 2ä jaren.

Jacob van Heijningen w erd in December 1825 te Hijswijk bij

den Haag geb ore n. Na zijne vroegere op voeding, ond er de lei

din g zijns vaders , pr edikant te Mepp el, te hebb en genote n ,

legde hij zich toe op de pharrnaceutische studien t e Kampen en

Kuil enburg , w erd daarin met lof geëxa minee rd en daarna be

stemd voor de ph armaceutis che dienst in Ncdcrlandsch Indi ë.

Alvor ens naar Ind ië te vertrekk en genoot hij de verd ere op

leiding, vooral van de hoogt cernren G. J. Mulder en P. Hartin g

en was sp oedig een van hu nne meest geachte leerlin gen. Na
zich te Utr echt voor aI in de scheiku nde te hebb en bek waamd,

voltooide hij zij ne voorber eid end e studiën in de Botani e en

en Geolo gie te Leiden.

In 1850 vertrok hij uit Nederl and her waarts. Met belan g

stellin g en groote verwachtingen zagen zijne leer meesters en

vrienden hem naar Ind ië vertr ekk en. Die verwachtin gen wa

r en gegro nd op zijnen onbeperkten ijver en op hetgeen hij

r eeds tijdens zijne studiën tc Utrecht voor de wetensc hap had

gedaan. De resultaten zijner sche ikundige nasporin gen zijn

grootendee ls nedergelegd in de " Sche ikundige onde rzoekingen"

van den hoogleeraar Mulder , en zijn naam w erd ook spoedig

buiten 's lands bekend door zijn voort relTelij k onderzoek van

Chinoïd ine, w aar hij een nieuw alcaloid , B. Chinine, in aan 
toonde.

Ind erdaad men rnogt gro ote verwachtin gen van Van Heijnin 

gen ko ester en. Met gees tdri ft wa s hij ook op zij ne r eis her 

waarts en voor al te Batavia w erkzaam voor de wetenschap.

Sle chts de eers te vruchten dier we rkzaamheid echte r zijn pu

bliek hekend ge worde n en in dit tijdschri ft opgenomen. De

I
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Natuurkundige Vcr eeniging in Nede rlaudsch Indi ë haastte zich;

hem het lidm aats chap aan t e bieden, in de overtuiging, dal

hij haar tot nut en sieraad zou zijn en ook het Ilataviaas ch

Genoots chap van Kun sten en W etenschappen beno emd e hem

kort na zijne aank omst alhier tot lid van hetz elve. De in dit

jaar aan gelegde Botanische tuin te W elt evreden w erd aan zijne

bijzonder e zorg toevertrouwd en bood hem ecne schoone ge

legenheid aan, niet alleen om vele mind er bekende planten

botanisch te ond erzo eken maar ook om een veld te bearbei

den, w at hier als het ware nog braak ligt, het scheikundig

onderzoek nam elijk van de de Javaansche geneeskrachtige ge

wassen. T e midd en van zijne ijver voll e nasp oringen w erd hij door

dysent eri e aang etast en weinige dagen daarna was hij voor de

w et enschap voor imm er verl or en. Smar telijk als dit verli es

is voor de w etens chapp en zijner keuze en voor zijne betrek

kingen en vriend en in Nederland, is het zulks ooi, voor de

talr ijke vrienden die zij n beminnensw aardi g karakter hem spoedig

oo k te Batevia deed winnen. Menige tr aan is over zijn afster

ven gesto r t. Zij ne ter aardebestelli ng had met meer dan ge

w one plegligheid plaats. De Chef der genees kundige dienst in

N. Indië, DI'. W. Bosch , hield eene roer end e r ede bij den

grafk uil , die hel lijk van Van Heijningen ontving. Zacht ruste

zijne assche !

Decemb er 1850.

B enoemingen.

P resident del' V ereeniging voor het j aar 1851 de heer P . BAROK

M g L Y I L I, VAN CARNRL;E.

Secretaris voor het jaar 1851 de heer H. D. A. S~L1T8.

H oofdredacteur van het T ijdschrift de l' Vereeniging voor 1851 D r.

p , BLEL; KJm ,

Dirigerend lid, het gewoon lid der Ve rcen iglng , de heer D . ,Y.

R OST VAN TON~INGElS'.
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T ot Gewone leden der V er ecni ging , de heeren :

L. 'V. ll EIJElUJSc K, Kapitein, A djudant van Z. H. de n Gene

raai , K omm, van N cd er laud sch Indië Leger , Ridd O. Ned .

L . en der Ord e van den 'Vi tten Valk.

Mr. J. H. GRAAF VAN DEN Boscrr, Resi dent, toegevoegd voor

d e Coch enill e-t eelt op J ava, te Buitenzorg. Ridd. O. N. L.

H . GL.tDBEEK VAN DER D OES, Luitenant ter zee I e kl asse .

J. GROLL Luitenant ter zee 2de kl, R. M. IV. O. 4de kl. eu R.
Orde v, St. A nn a 3d e kl .

H. A. MODDElm AN , Luit. ter zee 2de kt

J . MUNNlcn, Officier van gezond hei d 2de klasse , te Batavia.

Dr. r . L. ONNEN, Sta dsge neesh eer te S ocrabujja.

D r. A . J. D. STEENSTR..I. T OUSSAI.l1T , te B utavia.

P . F. UlILEJSDECK, Luit. ter zee I e klasse H. l\I. IV. O. 4.de kt
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