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zien aan den vorm en de boogvormige nervatuur der bladeren, en aan de bloemen, met hun
eigenaardige meeldraden. Wij hadden hier voor ons de Marumia tnuscosa BL., in den
volksmond bekend onder de namen : Harendong areuj, Areuj harendong badak (s.), Areuj
tjaloengtjoeng beureutn (s.), Harendong badak (s.), Harendong boeloe (s.), Tjaloengtjoeng
bcureutn (s.), Akar sendoedoek (m.), Sendoedoek ajer (m.), Sendoedoek akar (m.), Sikadoedoeik
akar (Minangk.). De geheele plant heeft een rossig aanzien, wat veroorzaakt wordt door
een roodbruin viltig overtrekje, dat vooral sterk aan de jonge loten te vinden is, maar
ook aan de oudere deelen, zooals twijgen en onderkanten der bladeren. Dit vilt wordt
gevormd door een onnoemelijk aantal haartjes, die veel hebben van gesteelde medusakopjes.
Vooral goed te zien is dit op de lange vuurroode haren der kelkslippen, die zeer spaarzaam
met deze pluisjes bezet zijn. . De bloemen zijn lichtrose, en ruiken niet onaangenaam. De
kelk is voor het grootste gedeelte tot een klokvormige buis vergroeid, en bezit vier smalle
eindslippen. Klok en slippen zijn van lange haren voorzien . De kroon bestaat uit vier
rose-rcode breedeironde bloembladen. Verder "bezit de bloem acht eigenaardig gebouwde
meeldraden, die twee vormen vertegenwoordigen. Vier ervan bezitten lange slanke helm
knoppen met een plukje harige aanhangsels aan den voet, terwijl de andere vier, die aan
de tegenovergestelde zijde van den kelkrand zitten, sterker gebogen en kortere helmknoppen
hebben, die slechts twee paren borstelharen aan den voet vertoonen. De vrucht is een
veelzadige bes, die voor driekwart met de kelkbuis langs naden vergroeid is, en een borstelige,
van klierharen voorziene top bezit. De bloemen zitten in korte armbloemige, gedrongen
trossen, die uit de oksels der gaafrandige, overstaande bladeren verschijnen.

Verschillende deelen der plant zijn voor menschelijk gebruik geschikt. In de eerste
plaats zijn de goedrijpe, lichtrose bessen, zeer gezocht om hun zoeten inhoud , die veel weg
heeft van aardbeiengelei. Voor het bereiden van marmeladen, confituren of frissch e dranken
zouden deze vruchten vast niet ongeschikt blijken te zijn. De jonge bladloten, ondanks
hun viltigheid, worden gegeten bij de rijsttafel. De smaak daarvan is zurig. Verder wordt
het waterachtige vocht, dat soms bij straaltjes uit de dikke, taaie stengels vloeit, door de
Inlandsche wereld gebruikt als medicijn tegen zeere oogen, en volgens FILET ook ingenomen
tegen dysenterie. Tot zoover de beschrijving van dezen boschbewoner.

(Wordt vervolgd.)

HERINNERINGEN UIT DE MOLUKKEN.

I.

ERYTHRINA.

Het was in Februari 1893, dat ik met zeer gemengde gevoelens een overplaatsing
ontving naar Saparoea, het meest bekende der drie Oeleassers. Volgens het algemeen
gevoelen toch was dit een land, waar geen land meer achter ligt, men was er van de
buitenwereld zoo goed als afgesloten en ook de school , waaraan ik werkzaam zou zijn,
was van het minste gehalte.

Toch heb ik me later deze plaatsing nooit beklaagd. Voor iemand, die open oog en
oor heeft voor alles wat de natuur ons aanbiedt, is het trouwens overal uit te houden .
En dan _ . 't was eens weer iets anders. Er is toch een hemelsbreed verschil tusschen
Java en de Molukken, niet alleen in bevolking, taal, zeden en gewoonten, maar ook en niet
't minst in planten- en dierenwereld.
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Vooral de dierenwereld van 't water biedt zoo'n groote verscheid enheid, dat men
niet uitgekeken raakt. Nog levendig herinner ik mij 't genot, dat ik smaakt e, toen ik voor
't eerst de beroemde zeetuinen in de binnenbaai van Ambon aansch ouwde.

Deze zeetuinen zijn koraalriffen, d.w.z. ondiepten in zee, wier oppervlak geheel of
grootendeels bede kt is met levende en afgestorven koralen. Tusschen deze eigenlijke rif
bouwers wemelt het van allerlei andere zeedieren, zwemmende, kruipende en vast-zittende,
zooals Zee-anemonen, Wormen, Slakken, Tweekleppige schelpdieren, Zeeëgels, Zeesterren,
Zeekomkommers (Tripang) , Zeelelies, Kreeften, Krabben en ook een groote verscheidenheid van
visschen, vooral Papagaai- en Koffervisschen. Stel u nu voor het gewirwar en gekrioel
van al deze in de prachti gste kleuren getooide dieren, gezien door een doorschijnende
ongeveer 10 M. diepe laag van 't helderst blauwe zeewater. 't Was eenig mooi! 't Was
als een tuin uit een tooversprookje. De paden tusschen de koraalstokken zijn gevuld met
een wit poeder, het mechanisch fijngemaakte koraalzand . Aan weerszijden zijn die paden
bezet met struik- en kruidachtige zeegewassen in allerlei kleuren en vormen.

Wanneer men eenmaal zoo iets heeft gezien, moet men gevoelen voor het mooie in
de natuur. Zelfs de ongevoeligste mensch moet hier, dunkt me, onder den indruk geraken
van 't grootsche en schoone, dat de natuur ons biedt.

Ook de kust van Saparoea is bezet met zulke koraalriffen. De zee is daar echter
te onstuimig om het wriemelende leven op den zeebodem te kunnen waarnemen.

Het huis, dat ik bewoonde, stond niet ver van het strand. .lk had een prachtig
uitzicht op de baai. Ver aan den gezichteinder zag men bij eenigszins bewogen zee de
reusachtige golven van de onstuimige Banda-zee niet voortrollen, maar voortschuiven. Vlak
voor het huis was een pier van koraalsteen in zee uitgebouwd en op ' t uiteinde van die
pier had ik een zitje laten maken. Daar liet ik geregeld de frissche zeewind door mijn
toen nog golvende lokken waaien.

Op een avond in 't laatst van Februari zat ik bij volle maan weer op de pier te genieten,
toen een oude Saparoeëesche visscher mij gezelschap kwam houden en mij vertelde, dat het
den volgenden avond een heele drukte aan het strand zou zijn, aangezien dien avond een soort
van Zeeworm, Laur of Wawo in de landstaal geheeten, aan de oppervlakte zou verschijnen,
een gebeurtenis, die slechts een paar dagen in het jaar voorvalt en waarvan de inwoners
gebrui k maken om deze beesten, die als toespijs bij de sago gebruikt worden, in groote
menigte te vangen. Ik was zeer sceptisch gestemd ten opzichte van de voorspelling van den
visscher, maar den volgenden avond tegen zonsondergang krioelde het ondiepe water van
het strand van millioenen dier wormen. Nieuwsgierig geworden, vooral door het feit, dat
de komst der wormen door- den inlander was voorspeld, ging ik op nader e informatie uit
en kreeg toen ongeveer te hooren, wat R UMPHIUS in zijn Atnbonsche Rariteitenkamer
aangaa nde die dieren mededeelt en dat ik curiositeitshalvehier voor een deel laat volgen.

Wawo.
"Dit zijn kleine Vv ormtjes of veel meer Schepzels van Wormtjes, schaars een voet lang,

in de dikte, zommige als zeilgaarn, doch de meeste als getweernde zijde, in klompjes door
malkander vermengt, daar in men altijd d'eene grooter, dikker en langer ziet dan de andere,
't welk men voor de Moeder houd. De Coleur is veelderlei. De meeste zijn donker groen,
doch daar onder spee lt vuilwit of geel, rood, bruyn en een weinig blauw. Haare regte
gedaante kan men qualijk bekennen, om datze als een verward e streng gaarn door malkander
hangen, en straks in stukken breeken, als men dezelve aanraakt; daarom men ze flux by
de keersze beschouwen moet als zij uit het water komen ; maar als men ze in zout water
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iaat staan tot '5 arideren daags, en een vergrootg las gebruikt, zoo kan men de volgende
gedaa nte daaraan bemerken ; in ieder klomp, als gezegt, is d'een wat grooter dan d'andere,
' t welk men de Moeder noemt, heeft de dikte van het grofste zeilgaren, en zomtijds als een
dunne schacht, bleekgeel of witagtig, het hoofdje buiten 't water steekende , daaraan men
niets dan twee hoorentjes bekennen kan, gelijk de Slekken hebb en, en aan ieder zijde vier
duide lijke voetjes, gelijk rupzen. De andere zijn zeer fyn als haairtjes, en ontelbaar, die
zij uit- en intrekken. De kinderen hangen rondom deze Moeder, in cle d ikte van fyn zeil-
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1. Lysidice oele (i ets verg roo t) .

2. kopgedeelte ! ~ 5. zwembor stel
3. onderkaken sterk vergroot. I 6. I
4. bove nkaken " 7. \ borstelv orm en

(Naar een teekening van Or. R. H ORST in Rumphius ' Gedenkboek).

garen, of getwee rnde zyde, en groenachtlg. :zommige een hand, zommige ander halve voeten
lang, ze zyn dwers over 't Lyf geribt, als of ze uit veele leden bestonden , doch zyn zoo
teer, dat ze straks in stukken breeken, als men ze handelt of opligt, en in de gekookten
kan men de leden beter bekennen.

Dit gewormte ziet men ' t geheele Jaar door niet, maar alleenlyk den 2, 3 en 4den

avond na de volle Maan, dewelke voorvalt als de Zon in de Visschen is, in Februarius en
Maart , als dan moet men ze straks na Zonnen ondergang zoeken met aan gestookene Toortzen,
op zooclanige stra nden, daar groote klipp en in zee staan, die vol scheuren zijn."
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De aandachtige lezer zal bemerkt hebben, dat de Indische Pllniits nog al -langdradig
is en dat hij ondanks de langademige beschrijvin g betrekkelijk weinig van het dier wist
te vertellen . Tegenwoordig weet men reeds iets meer van het dier. Toch is omtrent het
leven der Zeeborstelwoimen (Annelidae) nog weinig bekend. Wat ik van het dier verder
zal mededeelen, is door mij hoofdzakelijk ontleend aan een artikel van Or. -R. HORST,
Conservator aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie. Het is te vinden in het
RUM PHl us-gedenkboek, 'uitgegeven door het Koloniaal Museum te Haarlem. Het door de
Siboga-expeditie medegebrachte materiaal werd hem door Prof. WEBER -ter onderzoek toe
vertrouwd. De Oele of Oetie (de naam waarmee het dier te Banda wordt aangeduid) bestaat
uit een klomp wormpjes ter grootte van een vuist. De diertjes zitten zoo door elkaar gestrengeld,
dat men slechts met de grootste moeite een exemplaar ongeschonden uit de massa kan
losmaken. Bij nadere beschouwing blijkt de klomp uit
twee soorten van wormen te bestaan. De wormen, die
de hoofdmassa der Oele uitmaken, behooren tot de
familie der Eunicidae, die vooral gekenmerkt zijn door
het bezit van een sterk ontwikkeld gebit, uit verschil
lende tanden bestaande (Fig. 3 en 4), dat hen tot echte
roof- wormen stempelt. 'De Oelewormen behooren tot
het geslacht Lysidice, dat in het bezit is van drie voelers
(Fig. 2) en bij wie kieuwen aan de voetjes ontbreken.
Daar de wormen door Dr. HORST tot geen der reeds
beschreven Lysidice-soorten gebracht konden worden,
werden ze door hem onder den naam van Lysidice oele
als een nieuwe soort ingeschreven.

De grootste exemplaren (Fig. 1) bereiken een
lengte van ongeveer 70 mM., de dikte in het midden
van het lichaam in 1\/2 mM. Bij een exemplaar van
65 mMo bedroeg het aantal segmenten circa 180. Het
lichaam van de meeste wormen is dicht met eieren of
spe rma gevuld, uitgezonderd de 25 voorste en de 20
achterste segmenten. Deze laatste steken dus tegen
het overige donker getinte gedee lte van het lichaam EUl1ice viridis (Palotoworm),
af, zoodat het schijrit, alsof er een nieuw staarteinde
gevormd is. De levendige tinten, die RUMPHI US vermeldt, waren tengevolge van den invloed
van het bewaa rvocht verloren gegaan.

De koplob (Fig. 2) is duidelijk ingesneden, bijna tweemaal zoo breed als lang, aan
de onderzijde met kussenvormige palp en voorzien. De drie voelers reiken "een weinig over
haar voorrand heen, de-midd elste is het langst. Ze ontspringen met een kort basaal-lid uit
een kussenvormige verdikkin g voor het midden van den achterrand der koplob gelegen.
Aan elke zijde van de koplok ligt een groot oog; het heeft een ellips- of zwak-ni ervormige
gedaante en wordt door een bruin en pigmentzoom omgeven.

Evenals bij vele andere Zeeborstelwormen wordt ten tijde van de geslachtsrijpheid
de achterste (bij andere soorten de voorste) lichaamshelft tot een zwemorgaan vervormd,
voornamelijk doordat aan deze lichaamshelft borstels met breede aanhangselen, zoogenaamde
zwemborstels ontstaan (Fig. ,5). De zoo vervormd e individuen komen aan de oppervlakte
der zee om de geslachtsproducten af te zetten. Bij sommige Eunicidae, zooals b.v. de
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bekende Paloioworm van de Samoä en fidschi-eil and en (Eunice viridis) blijft het voors te deel
op den bodem der zee, terwijl de met sperma en eieren gevulde achterste lichaamsdeelen
alleen aan de oppervlakte komen.

Dat de Wormen op geregelde tijden in verband met de phas enwisseling der maan
in groote menigte te voorschijn komen, schijnt waar te zijn. RUMPHI US staaft zijn bewering
met verschillende data. Ook fRIEDLäNDER en KRäMER hebb en het feit ten minste bij Eunice
viridis wetenschappelijk vastgesteld, terwijl de Heer J. C. VANHASSELT, assistent- resident van
Banda , die aan Prof. MAX WEBEReen groot aantal dezer merkwaardi ge Wormen ten geschenke
gaf, er eveneens van gewaagt. Welke factoren, hetzij invloed der getijden, hetzij die van
het licht, of van de atmosph erische electriciteit bij het tot stand komen van dit merkwaardig
biologisch verschijnsel een rol spelen, ligt nog in het duister.

De lezer zal misschien niet geheel tevreden zijn met de bloote vermelding van het
feit, dat het beest gegeten wordt. Waarschijnlijk toch zal in geen der keukenboeken van den
nieuweren tijd een recept voorkomen voor de toebereiding van het dier. Gelukkig heeft
RUMPHI US hiervoor weer gezorgd. Hij geeft een drietal manieren aan, hoe het dier te
bereiden. Het smakelijkste recept is, volgens hem, het volgend e:

"Men kookt de versche dieren in groene Bamboezen, laat het zelve in zout water
drijven en zuivert met eenige stokjes alle vuiligheid daar af, die in ' t vangen of scheppen
daar onder blijven; spoelt het dan met versch water ter dege af, neemt vervolgens groene
bladeren van Sajor songa, snijd ze kleen als gekurven Tabacq , doed daar by geraspte Calap
puspit , zout, peper, en zoo gy wilt, ajuin en look, mengt alles ' t zaamen met de Wawo, en
doet het in de Bamboezen, zet die by 't vuur en laat ze kooken. Men eet het niet alleen,
maar tot visch en andere kost, en dan moet men 't nog eerst doopen in Bocassan *) of andere
sausse, dan geeft het eenen lekkeren geilen smaak, als het te vooren maar ter dege gezuivert is,
van houtjes, kraalsteentjes en stukken van schulpj es, die onder 't Wawo .drijven."

v. W.

*) Bocassan wordt ge maakt va n mosselen en va n de ge zuive rde en ingezoute n in gewan den van
en kele vi schsoorten, in het Ambonsch e Ikan COl/l O en Tjekalang ge noe md .

WENKEN VOOR INSEKTENVERZAMELAARS.

çt» Gedeelte).

Men moet er een vaste gewoonte van maken zijn materiaal onmiddellik na de terugkeer
van een ekskursie te etiketteren en dit niet tot later uit te stellen; wil men zich daarbij op
zijn geheugen verlaten, dan zal men spoedig bemerken, dat de kollekties van verschillende
vindpl aatsen ten slotte niet "meer uit elkaar te houden zijn.

Ontbr eekt de tijd al dadelik elk insekt afzonderlik te etiketteren, dan steekt men de
buit van een bepaalde vindp laats voorlopi g in een aparte doos met een algemeen etiket er
bij tot tijd en wijle men het verzamelde kan afwerken.

Materiaal zonder juiste gegevens omtrent vindpla ats en datum heeft van een weten
schappelik standpunt veel minder waarde, daar zulk material geen gevolgtrekkingen toelaat
omtrent de verspreiding der dieren en de tijd van het jaar in welke zij voorkomen.
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