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Deze nieuwe soort van Rafflesia, genoemd naar den legen

woordigcn Gouverneur Generaal J. J. Hochussen, als ecnc wel

verdiende hulde aan dezen landvoogd, groeit even als hare zus

Iers, parasitisch op eene soort van Cissus {Cissus serrulata Roxb.}

aan den voet van den ManeIlawangi, zijnde de ber gru g, loopende

van den Pan geranggoh naar den Salakh, even bov en de koffijtuinen

op den kl eineren bergru g ,P ondok tjattan g , bewesten de thee

plantaadj e Legok njinnang op het landgoed Tjawi van den graaf

Van den Bosch.

Nadat daarvan eenige ex emplaren waren uitgegraven en met

de Cissus in s' Lands plantentuin overgebragt , heeft zich eene

Rafflcsia daarop ontwikkeld en geopend , terwijl van cenige la

ter gevondenen de bijgaande te ekening en analyse ge nomen zijn.

Het volgende zal het verschil tusschen deze en de r eeds be

kende soorten aantoonen.

De Rafflesia Arnoldi R. Br.; welke de schoonste en groot

ste van de tot nog toe bekende soorten moet zijn, en in

1818 dool' Dr. Arnold op Sumatra (Ben kooien) , tijd ens het
besluur van Ilaffles , ontdekt is, en welke wij binnen korten

tijd levend in den plantentuin hop en te ontvangen, heeft op

de middenslandige kolom van /10 lot GO onregelm atige uit-
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gemeten 0,70 "

Deze zijn de metin gen, w elk e gedaan zijn op de eerste plant,

die van de boven genoemde pl aat s aangebragt w enl .

Het w ckte w el onze vcrwondering op, dat de bijna op en-
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Onlangs w erd ons t er lezin g gezonden het 9d e deel der

Ann. and Mag. of Nat. Hist. alwaar wij eene b eschrijving en

teekenlng vonden van Raf(lesia manillana. De naam dezer so ort

is door den heer Robert Brown (Trans. of th o Linn. Soc. vol.

XIX pag. 2l3) veranderd in dien van Ra{ffesia C1lIningii , om 

dat d c he er H. Cuming haar op het eiland Samar , een der Phi

lippijn en , het eerst ontdekt had.

De Rafflcsia Ouminqii heeft op het vlak der midd en standi ge

kolom 11 uitsteeksels, waarvan er éé n in het middenpunt ge 

plaat st is terwijl de overigen r egelmatig rondom hetzelve ge

rangschikt zijn. Het inwendige bl oemd ek is bed ekt met ver 

schillend ge vor mde wratten.

De d oor on s als nieuw beschrevene RIJ{ffesia Rochussenii ,

werd ons gebragt den 29sten Julij 1850 do or oenen inl ander,

alsplantenzoeker b~i den tuin w erkzaam.

De volgende beschrijving zal duidelijk het verschil doen kenn en

der Rafflesia Rochussenii met de overi ge thans bekende soorten .

Grootste b re edte van dc geope nde

bloem 0,1 4~ N.c\.

Omtrek van de bloem . 0,43 "
Lengte del' slippen (Iaciniae) O,06~ "

Br eedte" " 0,08 - 0,09 "
" " " van den ge ringden kroonrand 0,02! - 0,04

. Omtrek van d en geri ngde n kroonrand,

buitenrand

Omtrek ' van den geringden kroonrand,

binnenrand

Diameter' van den hals

De afstand van d o schijf der mid-

denstandigo kolom en den ge ringde n

kroonrand

Breedte van de kolom op de schijf

teek sols (proces sus} , d ie aan hunne punten gosp let en zijn .

Zie Transact. of Uw Linn. Soc. vol. XIII taL ~O etc. , doch in hel
Xl:\.' deel laf. 22 ziet men de ge noemde punten met haren

bezet. Voorts heeft het inwend ige bloemd ek dikke klierachti ge

ha ren. Men kan ook oordcelen over het verschil in gro otte ,

daar de kn op van Raffle."ia Arnoldi éé n Bijnl. voet en de

geo pende Ra{flesia patma 13 Hijnl. duimen diam eter had.

De Rafflesia patm a Bl. w aarvan wij, behalve d e fraaij c

t eekoningen van d en hoo gleernar C. L. Blume een levend
ex emplaar in s' Lands plan tentuin bezitt cn , heeft zich reeds

tweemaal in ziineu voll en bloei vertoond. Dc eers te opende

zich den 23st en Maart en de tw eede den Gden October 1850.
Groo t w as het verschil in kleur met de teek enin g in de Flora
Javn e, w ant de uit st eeks els /processus] waren ligter ge kleurd, bij

kans vleeschkleurig; de geringdc hals cn dc boord of slippen

w ar en op den eer sten da g del' op enin g ligt rooskl eurig, tcrwiil

de verru cae , welke zich op ge noe mde doelen bevind en , niet

zoo r egel matig van gro otte zijn. Ook doel de kroonrand in

de teokcning zich voor als of hij boven de lappen van het

h loc mdek uitsteekt torwij l in ons levend exemplaar de genoemde

rand ontsp ruit op d e plaats, waar d e lappen van het bloemdek

te zamen geg roeid zijn.
De uit steeksols (processus) op de mid denstandige kolom van

het lovend exem plaar waren 36 in ge tal t w. l~ in het mid

den , 10 in d e tweede en 22 in do buiten rei. De op staand e

rand van de sch ijf der middenstandige kolom w as slech ts !
Ilijnl. du im hoo g.

De ge noe mde soort wij kt zoo zee r van de door ons als

nieuw besch reven e af, dat men ' bij d en eersten oogopslag deze

reeds als eene nieuwe soo r t kan ond erscheid en , terwijl d e

Cissus , w aar hij al s parasiet op gro eit eene an de re species

is (Cissus serrulaio Roxb. ::: C. çlahratns Bl.).

Van de r..afifesia IIorsfieldii, w elk e als sp ecies is aan ge nome n ,

is geene voll cdige beschrij ving te vind en. Slechts dil vindt

m en in Tran sact. of th e Linn . Soc . vol XIX pag. 2 '12;" st,ij/is
i l de,finite n umeros is.



gaande knop zoo aanmerkelijk kleiner was, dan die del' Rafflesia

patma en van eene eenigzins andere kleur; maar nog grooter

was onze verwondering, toen wij na opening del' bloem eene

schijf zond er eeni ge uit steeksels zagen. Slechts in het midden

was een zeer klein naaldvormig puntje van t Rijnl. duim. Het

fraaiste der schijf was een geteekende ster met vijf punten van

cene ro ode kleur. De grond der schijf was vuil wit. De pun

ten dezer ster , die 2~ Ned. duimen lengte hadden, waren ge

rigt na(11' de op enin gen der lappen van het blo emd ek. De

rand der schijf is een weinig opwaarts gebogen en donkerder

van kleur dan de genoemde ster.

Het inwendige buikvormige bloemdek is, in tegenstelling met

de Rajjlesia patma, die daar glad en elfen is, geh eel bedekt

met lan ge hoofdjes dragende wratten van t -- 6 lijnen lengte,

één lijn dikte, cijlindervormige gedaante en aan den voet van

het blo emd ek het langste, naar boven steeds korter wordende.

De kleur der geopende plant was donk errood; de verh evenhe

den of wratten op hare oppervlakte w ar en, even als de

grond waarop zij geplaatst zijn, donkerrood en veel kleiner

dan in de Rafflesia patma. Op den kroonrand zijn deze

wratten nog veel kleiner en bijna netvormi g geplaatst.

Het onderscheid tussclieu Rafllesia Rochussenii en Rafflesia

patma was gemakkelijker te ontwaren, daar te gelijker tijd

een exemplaar der laatste in den tuin in volle ontwikkeling
stond.

HeL Verschil met Rafflesia Cumingii ( R. manillana} is overi

gens niet zeer groot, uitgezond erd dat (en opzigte van de

uitsteeksels op de schijf, en daar deze een knop was, zoo

kan men onmogelijk de juiste grootte del' plant bepalen; want,

heeft de plant zich zoodanig uitgezet, dat door de opening

der schutbladen het blo emd ek zigtbanr is, zoo kan de plant

verscheidene dagen in denzelfden toestand blijven, waarin hij
in omvang aanmerkelijk toeneemt.

Daar de heel' IC Brown, mann elijke en vrouwelijke bloemen

onderscheidt, moeten wij uit ons ond erzo ek besluiten, dat

onze bloeijende Rafflesia patma en R a[flesia Roehussenii van
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het mannelijke geslacht waren, vermits wij , zelfs met het mi

kroskoop , niet het minst e spoor van pericarpium konden on

derscheiden, terwijl de pl aats, die door den heer Bob, Brown

en den hoogleeraar C. L. Blume als het bestaande pericarpiusn
wordt aangeduid, in de onze uit ceue vleesachtige massa be
stond.

Mogten zich binn en korten tijd op nieuw, van de nu

reeds aanwezige knoppen, bloemen ontwikkelen, dan zull en

wij dienaangaande nasporingen doen, hetzij door kunstmatige

bevruchtiging, hetzij door het zaad op andere soorten van
Cissus over te brengen.

'Vij zullen over de natuurlijke geschiedenis der Rafllesiacene

niets hierbij voegen, aan gezien de heel' Zollinger het tot nu

toe bekende, reeds heeft do en opnemen in het Natuur-en
Geneeskundig Archief voor N. Indië i8i·5 pag. 553,

Ralflesia Ro chussenii 'I'eysm, Biuud.-Dioica, au theris 15-19 serie

simplies dis ci inferum margin e cinge nt ibns ; columna 15 - 16 sul

cis dcsce u den tibus an thc r is op positis j disco su bpatellaeformi gla 

bra stel la to , vel pr ocessibus 1 vel 2 tecto; pollino rotu nd ato hyal in o,

Hab. Manellawung i', costa Pondo k tjattung di cta , in s ilr is urnbrosi s.

Verklarinç der Afbeeldinqen

TAFEL I.

Fig. 1. Geop end e bloem op den wortel van Cissus serrulnta: Natuur
lijke grootte.

" 2. Takje en bladen van Cissi.« serrnla ta ,

TAFEL IJ.

" 1. -Ionge plant met de reeds open gaande achutbla dcn , en het on.
geopende bloemdek. Natuurlij ke g rootte.

" 2 . Jonge on geopende plant doorgesneden. Nat. groo tte .

" A. Doorsnede van den wor tel der C iSSllS , met het deel de l'

schors Waal' d e R aIjl esia is vastgehecht.

" B, Middenst andige kolom me t twee onv olkomene uits teeksels.

" C. H et halv e ga t of de k eel (fanx) van den ger ingden h als

door het ongeope nd blo emdek be dekt.
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K olom met de groeven , de schijf er vnn afgenomen . Nat.

groo tte.

B jjn:t napv ormi ge schij f der kolom niet een st er en twee 0 01'01

komene ui tsteeksels bedekt. Nat. groott e.

D e genoemde schijf van on deren gezi en met de daar geplaats te

antherne. N at. gr.

E en stuk der schijf van ach ter en te zien me t de anthernc en

hijkomend e deelen , viermaal vergr oot .

Anthera vergr oot.

Horizontale door snede dezer authera , verg roo t.

D wnrsche

P ollen , vergroot.
E en stuk van den kroonri ng , van onderen te zien. V ergr oo t

.A, W rattcn , viermaal ver groot,

V;ovtel van Cissus serrulata , met tie zich da arop bevin dende

jonge pla nten van R affi ee ia.
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