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Sedert het verschijnen van den Catalogus plantorurn in hor

to botanico hog oriensi cultarum alt er van den heel' J. K. Hass

karl , in 18H, heeft men weinig meer van deze inrigting ver

nomen, en toch is daarin van dien tijd af tot hed en zeer veel

voorgevall en, wat wel del' vermeldin g waardig mag ger ek end

worden.

E en zam enloop van om standigheden , heeft dit echter lot dus

verre verhind erd en onder dez e om standi gheden was niet de

minst belangrijke, het vertrek van den ijveri gen en verdienste

lijk en botanist den heer H. Zollin ger, die Ja va verli et, om naar

zijne betrekkingen weder te kcer en en voor zU n vaderland nut

tig te zijn. De vele diensten, door den heer Zollin gcr aan den

plantentuin bewezen, liggen nog vorsch in het geheugen en

zull en wegens de menigte planten , die lnj zoo van Oost-Java

als van Bali, Lombokh, Surnbawa en Makas sar aan dezen tuin

bezorgde, nog lan g in gunstig aandenken blij ven.

Kortelings is uit Nederl and aan gekom cn , de adsistent hor tu

lanu s S. Binnendijk, waardoor nrijue werkzaambeden aanmor

kolijk zijn verli gt ge wo rden en w aardoor , met gezarncci lijke

inspanning HU ook weder wat ter bevordering der w eten

schap kan gedaan word en. Hiermede is dan oo k reeds ee n



aanvang gemaald, zoodat men in het aanstaande jaar wed er

eenen nieuwcn katatogus van den plantentuin zal kunnen ter

perse leggen, w elke in alle doelen den vorlgen , misschien

niet in geleerdheid maar wel in belangrijkheid, verre zal over

treffen.
Het gelal plan ten, in den vorigen katalogus opgenomen, be

droeg aan species en varieteiten p, rn. 3300, terwijl dat V.Hl

den uieuwen katalogu s ten naast en bij 5GOO zal bedragen.

Ond er dit vermeerderde getal bevinden zich, behalve de

vele schoone sierplanten , verscheiden e zeer belangrijke, zoo
wel huishoud elijke als geneeskrachtige gewassen , VO OI' hel

gro otste gedeelte verkregen uit de ond erscheidene Botanische
tuinen in Nederland, waarvan den Hortus Botanicus te Amster

dam de meeste eer toekomt. Voorts ontvingen wij veel uit

den Botanischen tuin te Calcutta. Ook van Bourbon, Sidn ey,
Japan en onze eigene bezittingen in dezen Archipel zijn vele
schoon e zaken verkregen, zooals uit eenige der voorn aamste ,
hieronder volgende plantermamen blijken zal. Zelfs Java schijnt
nog bij lange na niet uitgeput, daal' nog steeds nieuwe species
en genera gevonden word en. Ook de plantentuin levert van
vroegere aanplantingen, nog gedurig zoodanigen , die nu VUil

tijd tot tijd in blo ei gera ken , waardoor het mogelijk wordt
Olll ze te bestemmen. De diagnos en dezer nieuwe planten zul
len vooraf in dit Tijdschrift worden bekend gemaald, om na
der in den katalogus van den tuin te w ord en bijeen verzameld.

In onze eigene bezittin gen alhier blijft echter nog veel te
verzamelen over, doch zoo men de moeijelijkheid, waarmede
nieuwe of voor den tuin belangrijke en gewenschte zaken,
door gebrek aan deskundigen, te verkrijgen zijn, in aanmer
king neemt, dan zal men moeten besluit en, dat in de gegevene
omstandi gheden re eds veel gedaan is. Het blijft echter zeer
te wen schen, dat ik , wanneer de werkzaamheden bij den

tuin zulks zullen veroorloven, dezen Archip el zal kunn en
bereizen, om nog zooveel schoons, wat voorhanden is, voor

den tuin te verzam elen, waardoor zijne bloei fot den hoog-
sten trap kan gevoerd worden. Ook die planten van gelijk-

soortige klimat en als Java, zoowel sierplant en als nutti ge en
gcneeskrachtige , zijn bij voortduring zeel' gewonscht , terw ijl

planten, aan koudere klimaten eigen , hier van geene de minste

waarde zijn, zooals de genomene proeven op den Pangerungoh

ten duidelijk st e bewezen hebben.
Dat van de menigte kisten met pla nten, tusschen Nederland

en hier gewisseld , niet nog belere resultaten verk regen zijn, is

voornam elijk daar aan te wijt en, dat de gezaghebbers van sche

pen, die zich met de overbrenging daarvan belasten, in het
algemeen geene genoe gzume zor g voor de kisten dra gen en in

stede van ze op het dek te plaatscn , om er genoegzaam licht
te laten invallen , ze meesal tusschendcks plaat sen, zoorlat ze
van het zoo noodige licht verstok en blijven , hetwelk den dood

der planten ten gevo lge heelt.

Van de planten, nog niet in den oud en katalogus verm eld ,

als eerst later verkregen, zijll eenigen del' volgende de belang

rijksten.
C.Y'botillm glaucescens Kunze of Palla war djambi, door don heer

Baron De Koek uit het Hijk van Djauibi op Sumatra verkregen,

welks plu is een zeel' doe lmatig bloedstelpend middel oplevert
en bij de Javanen zeer in achting is. 'J en voert de gedroog de
exemplare n aan van Palembang , die bij de iulandsche doekoens

lot eenc spaansche mat per st uk verh andeld worden. Deze
. plant is het zoogeunarndc Scijthische luur, helwelk men vroeger

voor een dier hield.
R afflesüt R ockusse nii T {( B,; cc no nieuw e soort van dit ge

slacht , waarvan de besch rijving in dit tijdschrift het licht ziet,
en wellee even als de

Rafflesia patma BI. in den plantentuin is ovorgebra gt. De
laatstgenoemde is dool' de zorg van den heer 11. H. Loudon

van Noossa Katuhan gan aangevoerd , terwijl de eerste in het
lluitenzorgsche gevonden w ordt.

ryperuspapyrus L. zeer onlan gs van den hoogleeraar Bergsma

uil den Akademietuin van Utrec ht ontvan gen , is wegens hare
bek endheid als hel papier der Egypt ena ren opleverende , be
langr ijk gcnocg , om ook hiel' anngeplant te wo rden .



Pliormium tena» Forst., van den Hortus botanicus te Amsterdam

ontvangen. Dit is het zuogenaamde NicuwZcclnndscho vlas.

rll cca draconis L. en

Dracaena draco L., beiden uit den Hort. botanicus le Am

sterdam en eene soort van drakenbl oed opleverende.

Smilax syphilitica IJ. R., van den heer W eimar te Batavia ont
vangen. Deze plant lever t , zooals bek end is, de Sarscparilla

vnn den handel.
Vanilla plani{olia Andr., door Dr. I'ierol het eerst in 18'iOop

Java ingevoerd . Deze plant is wel reeds vroeger in den kata
logus opgenom en, doch heeft, hoewel sedert eenigc jaren

sterk gebloeid , nooit eene enkele vrucht voortgebrngt , daar de
vruchtbeginsels s teeds eenigo dagen na de hlo eijing afviel en.

Op het hcrigt , dat zij kunstmatig moet bevrucht worden, is
daa rmed e de proef genom en en men el' einde lijk in gcslnagd

om deze bevruehtingswijze uit te vinden, wunrdoor thans alle
bloemen vruchten zetten, zoodat men spoedig tot de kul

tuur hiervan in het gro ot zal kun nen overgaan en Java in
den vervolge Vanille in overvloed zal voortbrengen.

111usa tetctilis Nees, door wijl en den heer Cleerens van Amboina
gezonden. Deze soort zoude het beste ~Ianillavlas opl everen .

Pandanus utilis Bory, van den Hortus botanicus te Amsterdam,
w elks vruchten, met die van den Broodboom i Artocurpus i ll
eisa) hel hoofdvoedsel der Zuidz eeëilandcrs uitma ken.

Call/mlls dr aco L. en
CalalH/ls rotanqa L., door de heercn Baron De Koek en Gallois,

van Palemban g en Baudjerruussln overgezonden , w elk e ee rste
het drak enblo ed en de tweede fraaij e wandelstokk en oplevert.

SltiJiIS /lll/fia Jacq., door den heer D. T. Prijce t e Batavia van
Bourbon ontvan gen. Dit is de Madugaskursche sagoboom .

Elaei» g ;tilleiillöis L., van den Hortu s botanicus te Amsterd am,
en door den heer D. T. Prijce te Batevia van Bourb on ontvan 

gen. Deze palm levert eeue olie, w elke ter kust vnn Guinea
een voornuam handelsar tikel uitmaakt.

Arstuearia ex celsa Ait ., door den heel' White, E uge lsch gcestc

lijke te Singapoera, van zijne reize naar Sidneij medegebra gt , en

Araucaria brasiliana Lamb., van den heel' Jongeling te Utrecht

ontvan gen. Del e fraaije Arnerikaan scho Konifcr en leveren uiet

alleen een zeer nutti g hout, maal' zijn tevens ware sicraden

van haar geslacht, gehee l vreemd aan de Javasche vormen dier
familie.

Quer clls suber L., van den Akad cmi etuln te Leid en. Deze kurk 

eik kan , zoo hij hier goed groeijen wil, op Java goede dien
sten bewijzen.

Artocarpus venenosa Z. ct 1\1., eene nieuw e soort van

vergifboom, door den heer Zollingcr op Java gevonden en
door den heer ' V. J. 1\1. Van Sclunid aan den tuin to ege
zond en.

Laurus nobilis L. , van den heel' Von Siebo ld , en
Laurus nobili« L. var. salicifolia van den Akademietuin te

Gronin gen; beiden om de w elriekende bladeren on gebr uik in
de huishoudin g gcn ocgznnrn bekend.

Santalum album L. , pas kortelings van den heer Baron Vnn
Lijnden van Timor ontvan gen. Deze boum , het echte Sandelhout

opleverende, is cene belangrijk e aanwinst voor den tuin.
Nepenthes Ra{fleriana Jacq . en
Nepenthes ampulla cca Jacq., van den heel' Dr. Oxleij te Sin ga

poera , zeer merkwaardig wegens hare zonderlinge bladv erlen

ging (ook genaamd knnnck enskru id}.

Cinchona al/Ja Hort.. van den Hor tus botanicus te Amsterdam,
I ndi cn het nader bl ijken m ogt , dat deze heester ce no ge noeg

zame hoeveelheid kinine bevat, ' ware deszelfs voorplanting in

hoogere str eken zeer uan te bevelen.
Strychnos nu x »omica L., van den Hortus botanicus te Calcutta en
Strsjchno« tieute Leseh., door den heer 'V. J.1'I1. van Schmid

van Oost-Java toegezonden. Deze planten zijn gcnocgzurun be

kend .
Crcscentia cujete L., of kulabusb oorn , van den Hortu s bo

tanicus te Amster dam. Deze levert de in de '" cstindiën tol:
veelvu ldig gebr uik benutti gde drinkuappcn enz .

Isonondra [jlltta Hook., of Ceta perljn, van Singupoera overgc

zoud en, Deze lever t de echte Gela pertja ',111 den hand el, wcl-



kc nooit op Java is gevonden en er hoogstwaarschijnlijk ook
niet voorkomt, hoewel sommigen de Ficu s elustica of Ka ret ,

ook Eohlehlet genee ten , als zooda nig gelieven aan te nemen.

EI' zijn echter in de n planten tuin verschillende boomen aan

w ezig, die verschillende soo rten van Gcta opleveren , zeer ver

scheiden in kleur en hoedanigheid ; deze zullen nader mede in
dit Tijdschrift wo rden bekend gemaakt.

Sideroxulon species , door de heerc ri Verth olcn, Van Lijnden
en Steinmetz van Borne o en Palembang overgezonden. Dit

is het ware ijze rhout , waar van onlan gs, in de resid enti e Ban
tam, uit den voonaad van den Plantentuin, eene aanp lanting

is geschied.
Anonaccae'l - M injak T ankauian, door den heer Bar on van

Lijnd en van Born eo medegebragt. Deze alsnig onbekende

boom is eene nieuwe soort van boterb oom , op Borneo zeer
geacht. De gesto lde boter w ordt door de Dilij akkcJ's op hunne

r eizen gemakke lijk in stukken medegevoerd en is voor do

Europesche keuken zelfs niet te versmaden.
Cookia anisa ta Desf. , dool' den heer D. T. Prijce te Ilntavia van

Bourbon ontvangen. De bladen bezitten eene aangena me anijs

geur.
Callophyltllm tacamahaca Wi lld., even als vorige verkregen.

. Deze plant levert de in den handel onder dien naam bekende
gom.

Citrus au raruiuni L. Hiervan zond de heer Jongeling te Utrecht
cene fraaij e kollektie.

Stoietenia ma hagonfj L., van den Hortu s botanicus te Amster
dam en van den Akademietuin te Utrecht ontvangen. Deze, het

mahon iehout oplevere nde boom, schijnt hiel' wel te zullen voort
komen, zoodat hij als eene belangrijke aanwinst kan be
schouwd word en.

Hur a erepitons L. of zandk okerbo om , ons uit den Hor
tus botanicus van Amst erdam en uit den Akademietuin van

Utrec ht , ook laatstelijk van Sur iname, toegezonden. Behalve
de bekende eigenschappe n , dat de vruch t , r ijp zijnde, met

groot godru lach van elkander springt en rl at de hijna rijpe

..

vruchten, doorgesned en, als zandkok ers gebruikt wo rden, heen

men in den laatsten tijd bevonden, dat het sap uit dezen boom,

zoo ook deszelfs bast, een zeer heilzaam middel is tegen de

lepra.

S iphonia elastica Pers., w elke de Arnerikaanscho kaoutschouk
of elastieke gom opl evert. Deze pas kort elings van den hoog

leeraar Bergsma, uit den Akademietuin van Utrecht, ontvaugen,

is overgebra gt in eene kist, w aarin 2:'· planten in potten ge

zet waren, en waarin door een pijpj e een w einig lucht was

toegelaten. Die kist leverde een dier gunstige resultaten op,

we lke zoo zelden verkregen w ord en, daar van de 2 Ti· plant en
slechts één dood was, en alle overigen in zeer voordeeligen
staat verk eerd en.

Schin us terebintlufolius Radd. , door den heer D. T. Prij ce te

Jlatavia van Bourbon ontvan gen, Deze heester levert echten ter
pentijn op.

Quassia aniara L., van den Hortus botanicus te Amsterdam.
Samadera indica. Gaert. ( Vittmannia ellip tica Vahl . := Gatep

pail Mal. ), Deze op Java inheemsche boom , in het nanlamsche

voork omende, is door den hoogleera ar C. L. Blume in zijne
Bijdragen pag. 250 en 251 b eschr even. Zij beeft onlan gs voor

het eerst in dezen tuin gebloeid, waa rdoor men haal' aanzijn is
ontwaar geworden. De groo tc bitterh eid van haren bast doet

. vcrm oeden , dat hierin, zooals reeds vroeger is opgemerkt, ge
neeskr achtige beslanddcel en voorh unden zijn.

Gu ajacum offici na le L., van den Hor tus botanicus te Amsterdam.
Syncarp ia Verth olenii T et IJ. , door wijl en den heer Clee

rens van Amboina gezond en, en door Ilum phius verkeerd e
lijk beschreven als M etrosideros vera.

Euqenia pimenta Dec., van den Hortu s botanicus te Amsterd am.
De vruchten van dezen boom leveren het pim ent of de Jam aica.
peper.

Myrtus p im entoïdcs Lindl. , van den heer D. T. Prij ce

te Batavia , afkomstig van Bourbon, Nut als dal der voor
gaa nde .

Pterocarpus indicus Willd. Hier van zond wijl en de heer Clee-
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r ens, van Arnboina , vier soor te n of varioteiteu , die onder d en

Baarn van Haj'oe lenqoa , als meubelhout zeer ge acht zijn en

ook van Amboiua worden uitgevoerd.
An ilira retusa H. 8., B surinamensis. Van den Akadcmlotuln te

L eiden. E cne ge neeskrachtige plant, welke gebruikt wordt als

braak- en pu rgocrmiddel.

Cacsalpinia cor iaria Willd. of Dioi-dioi van den handel, door

Dr. W ullich van Calcutta toegezonden voor cene s~ ort van Amc

rikaans cho Surnach . Zij geert hier r eeds zad en, zoodat ze, van

waarde bevond en wordende, spoedig ov er Java kan worden

verspreid.
Poinciana regiaBojer ., door den heer Dr.Oxleij van Singapoera

gezonden. Hoewel hier no g niel gebloeid hebbende, mo et

deze eene der fraaiste bloemen voortbrengen.

Ilaematoxylon campecheanum L., of hel kampechohout van den

handel, van den Horlus botani cus te Calcutta ontvangen. Dez e

boom is zoowel om zijn e geneeskrachten als om zijn fraai

hout zeer geacht.
Cassia parahfjbaArrab., van Brazilië aan den heer Dr . Schwancr

toegezonden. Een zonderlinge boom, zoowel wegens zijn en sn ellen

lo odregten groei , schi et ende hij met zeer lan ge gevinde bla

den tol de hoogte van p. m. 50 voelen op en brengende eerst

dan ce nige takken voort, al sorn zijn e donkergroen e gladde

schors. Men zond hem onder den na am van Caesalpinia T ambara.
Acacia arabica Willd. , door den h eer Zollinger op zijne te huis

r eize uil E gijple overgezonden en Acacia 1Jera Willd., VJn den

Hortus bot anicus te Calc utta. Deze groeijen hier zeer weel

deri g en belov en met der tijd ook Arabische gom te zull en

voortbrengen .

Nog veel zoude hier kunnen vermeld worden, wal wel del'

aandacht waardig is, indien dil bestek zulks toeli et.

E ene wandelin g in den planlentuin is voor een onbekende

met het plantenrijk cen e groote verlustiging doch voor den

kenn er ee n waar ge not. Het terrein is van tijd tot tijd meer

uit gebreid ge wor den , zoodal het nu het gehe ele gedeelte bevat,

g~)legen tusschcn de rivi er Tjiliwong ten oosten , den groeten
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po stweg len w esten, hel Chincsche kamp ten zuid en en fin

leascru e ten no orden, met uitzondering van nog ccnigo inluud
sch o 'woninge n , op hel zuidwest el ijke punt ge legen.

Deze uitbreiding van het terrein werd te noodz ak elijker , w e

gens het toenem end aan lal pla nt en en hiervoor is zeer te st ad e

gek om en het terrein , gel egen lan gs de ge hee le lengl e van

d en tuin aan d e rivi er Tjiliwon g, vr oe ger ee ne wildernis ,

maar thans door afdamming di er rivi er in ec ne d er fraaiste

ged eelten van den tuin hcrschapen , waaraan dOM Zijn e E xce l

lenti e den l\lin ister van St aat , Gouverneur Gen eraal , gce nc kos

ten gespaard zijn, Daarvan blijft o ok st eeds een ged eelte be

schikbaar lot proefnemingen met nicu w c kulturcs , voor zoo

verre die nan de direktie van den plantentuin wordenopgedragen .

De tuin is na hel verschijnen van Endlicher's Genera plan

tarum , geheel naar het stelsel van di en geleerde gerangschikt,

hetwelk in den beginne veel mo eil e en zwarighed en veroor

zaakte, doordien to en de meest e planten en boomen mo est en ver

plaatst word en . nu den sne lle n groei in dit klimaat" zijn de

sp oren daarv an r eeds nn VOOl" het gro otst e gedeelte verdwen en.

H et stel sol van Endllcher heeft in a lle opzi gten zeer goed voldaan ,

Men vindt th ans all e natu urlijke farnili ën bij el kande r voor

zooverre dit doenlijk was, da ar de vaste en zaa ip lan ten alle n

afzonderlijk geplaatst zijn .

Sommige gr oe pen zijn zeer belangrijk, zoo als die der palmen,

w elk e behalve de Oost-Indisch e ook nog vele W est-indische van

den Horlus botanicus van Amsterdam en van eld ers af'konrsli g,

beval.

Ook de slingerplanten besla an een afzonderl ijk terrein, e n

ce ne andere plaats is bestemd voor d e in lommerrijke en

'b ergachtige strek en te huis beh oorende planten. Dit terrein ,
hetwelk door sn elgroeij end ge boo m tc is besch aduwd, kan naar

beli even geï nundeerd worden.

De varens en standelkr uide n vormen ook zeer schoone groe 

pen. Van deze laatst en zijn, op la st van Zijne Excellenti e den

Gouverneur Gen eraal, zeer Ira aijo teekeningen vervaardigd, die

spoedi g zull en gepublicee r d word en en w aaronder men vel e



belangrij ke en nieuwe sp ecies zal aantreilen , welke voor de

w elenschap van groot nut kunnen zijn.

Sedert eenige mand en is tot dit einde een bekwaam te eke

ken aar aan den tuin verbonde n. Het is te w ensch en, dat deze

kun stenaar nog lang in die betrekkin g zal w erkza am blijven,

waardoor een schat van plant cnnf'bceldingcn van den tuin

kan verkregen worden , zooals er nog geene beslaat.

Bij den tuin behoort ook eene boekerij, die vele fraaije wer

ken over Botanie bevat, en w aarbij jaarlijks de nicu wste he

noodigde boeken worden aan gekocht. Er ontbrek en evenwel

nog verscheidene werken . om alle Oost-Indische planten be

hoorlijk te kunnen bestemm en. Het gebouw, wa arin de boe

kerij is geplaatst , is op last van den Gouverneur Generaal Mr. P,
Merkus opgerigt en onder het bestuurvan den waarnemend en Gou

vern eur Generaal J. C. Reijnst geheel voltooid geworden. Het

dient tevens tot b ergi ng van herbarium, zaden enz., waartoe

het zeer doelma tig is ingcrigt.

De woning van den hortulanus is in het voorl cdene jaar

geheel nieuw opgebouwd, hetwelk veel tot verfraaijing van

den tuin heeft bijgedragen. De woning van den adsist ent hor

tulanus is echter in zeer slechte n staat. lIet w are zeer wensche
lijk , dat oo k deze vernieuwd werde .

Er bestaat nog ccne inri gtln g voor het zaaijen en aankwee
ken van planten , best aand e in eenige broeibakken (zonder

broeijin g ) en eene galer ij met glas gedekt , dienende om de

zaden tegen ongedierte, sterke r egens , en zonn ehiUe te be

scherm en. Hierin w ord en eer st alle pl ant en gekweekt , alvo

ren s zij in den tuin worden overgebragt , wat in dit klimaat

van groot nut is bevond en. De vele kist en met planten, w el

kc, herm et isch gesloten, van elders aank omen, worden daarin

ook verpleegd om de planten langzaam aan de lucht te ge

wennen . De te ver zonden kist en , w orden daar insgelijks ge

re ed gemaa kt.




