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1°. draagt de beplanting er niet weinig toe bij den aanblik van het geheel te ver
fraaien.

2°. dient de bep lant ing om voor de bewoners zoovee l mogelijk de vrije natu ur na
te bootsen, waar immers ook geen water voorkomt, of 't is met verschil lende plant ensoorten
begroeid , die de dieren een welkome schuilplaats aanbiede n, waar ze zich aan het oog van
hun werkelijke of vermeende vijanden kunnen onttrekken, en waar tusschen ze hun eieren
kunn en afzetten.

3°. en dit is wel het voornaamste, zorgen de plan ten voor een geregelde verversching
van het water, doo rdat ze het door de bewoners afgescheiden koolzuur abso rbee ren en de
door hen benoodigde zuurstof daarvoor in de plaats afscheiden, die zich weer gedeelte lijk
in 't water oplost. Het is dus een soort regenerat ie proces.

De beide eerste punt en behoeve n geen nadere toelichtin g, het derde is voor de
goede instandh oud ing' van het aquarium van zoovee l belang, dat ik er wat verder op in
zal dien en te gaan.

Een vraag , die dikwijls door eerst beg innenden wordt gedaa n is de volgende: Hoe
dikwijls moet ik het water in mijn aquarium verversc hen? Het antwoor d op deze vraag is
zeer eenvoudig. Indien het aquarium goed is ingericht, nooit! Natuurlijk dat na verloop
van eenigen tijd de waterstand , hetzij door verdampi ng, hetzij dat bij het uit hevelen
van vuil, of door het schoonmaken van den vuilhoek een weinig water onvermijdelijk ver
loren gaat, daalt. In dit geval moet worden bijgevuld, maar de noodzakelijkheid, het water te
moeten ververschen, omdat de zuurstof daarin door de bewo ners is opgeb ruikt, mag niet voorko
men. Of de bevolking is in dat geva l voor de afmetingen van het aquarium te groot, of
cle beplantin g ervan is onvoldoende.

In een goed onder houden aquarium moet, zooals dat ip de natuur ook het geval is
een z.g. biologisch evenwicht bestaan. Het eenige onderscheid is, dat dit evenwicht in de
natuur in een veel breeder zin- is op te vatten. , Het best aat paar ook tussch en de dieren
onderling. Dit nu is in het aquarium , dat een nabootsin g er van moet voors tellen zelden
te bereiken. In dat geval toch, zou het niet noodig zijn de dieren te voede n. Het voedsel
zou dan in 't aquarium zelf moeten op groeien, maar deze ideaal-toestand is in ons kleine
stukje natuur helaas niet na te bootsen. Wel moet echter dit evenwicht bestaan tusschen
de planten en de dieren , zullen deze laatst e niet onherroe pelijk te gronde moeten gaan,
of zullen we niet onze toevlucht moeten nemen tot zeer gecompl iceerde inrichtingen ter
luchtverversching. Dit is dan ook de eenige reden, waarom het zoo moeilijk is deze lief
hebberij tot het zoute water uit te strekken, omdat in de zee geen plan ten voorko men, die
voor dit d oel geschikt zouden wezen, en in een aquarium zouden willen groeie n I).

(Wordt vervolgd).

I). Toc h zijn oo k aa n ee n zeewater aq uar ium, zij het da n ook op meer besche iden schaal , geen
onove rko me lijke moeilij khed en verbon den. Missch ien heb ik 't daar over een vo lgende maal.

W AT IS SAMACA?

In het zeer interessante wer k : De Eerste Schip vaart der Nederlanders naar Oost
Indië onder Corneli s de Houtman ; uitgegeven en toegelicht door G. P. ROUFFAER en
J. -Wo IJZERMA N, wordt in deel I op pag. 140 een vrucht bes chreven, die de commentatoren niet
hebben weten thuis te brengen. De betreffend e passage luidt in ' t origineel:
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.Samaca. Daer is in lava een vrucht, die zij Samaca noemen, van de grootte van
een Citroen, die na tgroen root is trekkende, suer van smake, ende sappic h, hebbende
binnen swa rte kernen, de bladeren de Citroen bladeren gelyck, doch wat ronder, heeft een
lieffelycken smaeck, men leghtse in Suycker ende gebruyckse ghelyck als de Tamarindis
teghen alle vierighe inflammatie ende heete cortsen. Men conserveertse ook in Azyn ende
pekel , als Peper, Loock, Mangas ende Gengber, dienend e tot versterckinghe der Maghen :
ook tegen buyckloop ende Root-melesoen, ') &c".

Daarbij is een afbeelding van de boom, waarvan
hiernevens een schets, met het bijschrift:

"De vrucht in Java Samaca ghenaemt, wassende
lancks de custe van Sunda, binnen hebb ende swarte
greynen, wordt in Asyn oft pekel tot conse rva ingheleyt".

De uitgevers voegden daarbi j de volgende noten:
" Dit Samaca blijft onzeker, evenals de afbeel

ding op Plaat 32, enz. De Mal. sëmangka, Citrullu s
vulgaris Schrad., de watermeloen, heeft wel roodvrucht 
vleesc h en zwarte pitten, maar is veel groo ter dan een
citroen en de plant heeft geen citroen-blad. Doch voor
Citroen lees wél : Meloen".

en verder :
" Is hier de papaja bedoeld , Carica papaya L.?

Naar de afbee lding van de vrucht en den sta m (niet het
blad) zou men het vermoeden 2) . Of is ' t een gehee l
misteekende sématigka, Citrullu s vulgaris Schrad . ? Of
is het een evenzeer geheel misteekende Balin . sémaga ,
soemaga, Citrus aurantium L. var. microcarpa, de djeroek
Ba nfen of .Bantamsche citroen" in 't Maleisch van
Batavia ?

Gaat men op de tekening af, dan kan geen sémangka bedoe ld zijn, deze is immers
een kruipende plant en heeft geen zure smaak. Ook een Citrussoo rt is onwaa rschijnlik,
omdat de pitten als zwart opgegeven worden. De papajav rucht, die inderdaad van buiten
groen , van binnen roodac htig (eigenlik geel) is en zwarte pitten heeft, zou wel in aanmer
king kunnen komen , doch ze is evenmin "suer van smake" en noch de blade ren noch de
stam, op de afbee lding weergegeven, doen aan de papaja denken. Ten tijde van het eerste
bezoe k der Nederland ers aan Java (1596) was deze vrucht waa rschijnlik reeds in de
Archipel bekend; door Linschoten werd in dat jaar de plant immers al duid elik vermeld,
als in ± 1575 van Midden-Amerika door de Spanjaard en naar de Philippijnen geb racht ,
en vandaar weldra (via de Molukken) naar Malakka en Voor-Indi ë overgebracht door de
Portugezen 3).

Zou wellicht de vrucht bedoeld zijn, die in 't Soendanees de naam k ésém ëk draagt?
Die naam wordt tegenwoo rdig meestal gegeve n aan Diospyros kak i L., pas in de vorige
eeuw van Japan hier ingevoerd; deze kan dus niet de Samaca wezen. Kés ém ék is echter

I) . Rode loop, dysente rie.
2). M.i. heeft de stam niet de minste ove ree nko mst met ee n Papaja-stam .
3). Zie De Eerste Schipvaart , pag. 148 noot 10.
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een oorspronkelike naam van andere op Java inheems e Diospyros-soorten ; o.a. komen hier
voor D. fruiescens BI. en D. tnelauoxyl on Roxb. De vruchten hiervan zijn mij echter niet
bekend , zodat ik niet kan beoordele n, of een van deze overeenkomt met de besch rijving
van de samaca.

Kan een van de lezers van dit tijdschr ift daaromtrent inlichtingen geven of ophel
dere n, welke andere vrucht met de samaca bedoe ld zou kunnen wezen ?

Op de tekening mag men niet al te zeer afgaan; wellicht ware n aan de Houtman en
zijn tochtgenote n slechts de vruchten bekend, en nam men het toen niet z o nauw er mee,
desn oods daarbij een boom te fantaseren, getuige .sornmige afbee ldingen van andere bomen
in het. g enoemde reisverhaa l. Ook de naam levert misschien een puzzle op, in aanm erking
genomen de vaard igheid van onze oude zeevaarders, ook aan onze tegenwoordige zeelui
niet vreemd, om namen te verhaspe len. Vooral als de overname plaats had van Portugezen
of Spanjaarden, die het in de kunst van naamverdraaiing nog een graadj e verder hadd en
geb racht, is het soms een · hele toer het oorspron kelike woo rd te raden.

EO WARO J ACOBSON.

CORRESPONDENTIE.

V. H. Z . Tjisaroeni. Lampoejangan (Panicum repens L.) komt in Holl and niet voor. Kweek (Triticum
repens) heeft wel , evena ls Lampoejan gan ond eraa rd sche w ortelstokken, waarm ee het zich s ne l ver breidt
en die hel gras , door hun taai leven , lastig uit te roeien maken, doch gelijkt overig ens in het min st niet
op Lampoejangan . Evenmi n komt daar ee n ander oP. Panicum repens gelijkend onkruid voor. De dri e
Nederlandsche Panieum-soorlen zijn a lle ge heel ve rschil lend . B.

Behalve d e beide voo r Java reeds be kende Pakoe-lzadji-soorten Cyeas eireinalis en C. revo/ula komt
er mogelijk nog een derde voor. O m dit uit te maken heb ik Ö' kolven, Q bloem en en blad noodi g.
Wie he lpt me daaraan? B.

Gevraagd : Gave, niel gerolde of geble ekte ex emplaren van all erlei land-, zoetwat er- en zeeschelpen
voor wete ns cha ppelijk onderzoek. Vindplaats nauwkeurig opge ven (bv . Cheribon , s traat Larantoeka, enz.

Dr . W . G. N. VAN DER STEEN.
Eindenhoutstraat 63 Haa rlem .

AAN DE LEDEN.

Als co rr es po nde nt vo or Nederland is opgetreden Or. Z. KAMERLI NG, leeraar a an d e Landbou wsch ool
te Wagenin gen.

De leerling - lede n der N. I. N. H. V. worden verzocht vóó r 1 Juni aa n d e Secr e taresse, Mevr. B. VA N
STRAATEN-CRAM ER, Menten g 46 W eltevred en , te willen o pgeve n va n welk e onde rw ijs -i nr ich ting zij leerling
zijn. Wanneer gee n opgave ont va nge n wordt zull en zij na di en datum a ls gew one lede n worden beschouwd
en du s per jaar f 6.- contributi e moet en bet alen .

Niettegenstaande de uitg ever d e pr ijs .van ons tijd schrift he eft verhoogd, heeft het bestuur der
N. I. N. H. V. besloten nog niet tot prij sverhooging ov er te gaan. Lat en de leden dit waardeeren door
in hun om geving nieuwe leden aan te wer ven. Dat Batavia + 150, Soerabaja daarentegen niet me er dan
10 leden te lt, ge eft ons de ov ertuiging, dat ons ledental nog aanzienlijk kan w orden verhoogd.

HET BESTUUR.
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