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Ook hier liep de landtong, die het haff van de zee scheidde, weer van 't oosten 
naar het westen. In het begin der vorige eeuw werd het haff nog door prauwen bevaren, 
de laatste daarvan verdwenen omstreeks 1840. De dichtslibbing geschiedde uitermate snel, 
in het oostelijk deel bereikte zij in 15 jaren een dikte van 21/ 2 M. In Februari 1861 had een 
geweldige overstrooming plaats, toen werd in één enkelen nacht gemiddeld 1 meter, op 
sommige plaatsen 2 meter modder afgezet. Thans is van het haff nog slechts een klein 
moeras, de Rawah Wawar over, de rest is alweer verwoest door den mensch. 

C.A. B. 

NOG EENS OVER "BRYOZOËN". 

De Heer C. BARENOS schreef het volgende naar aanleiding van ons artikel over 
"Zoetwater Bryozoën" Trap. Nat. Dec. 1916. 

Naar aanleiding van de in jaargang V Dec. 1916, aflevering No. 12 voorkomende 
beschrijving van diverse soorten Bryzoën, mis ik de mededeeling dat deze planten een 
groot handelsartikel vormen. 

Ten Noorden van de Duitsche en Nederlandsche wadden, visschen de kleine visschers
schuiten, deze mosachtig uitziende diertjesgroepen bij groote partijen, drogen ze op de 
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zandplaten en verschepen ze naar Hamburg. 
Ongeveer 't jaar 1898 begon deze handel. Van 
Hamburg uit vond deze waar zijn weg naar 
de groote kunstbloemenfabrieken, waar het 
materiaal gezuiverd en gekleur werd. In Erfurt 
was ik dikwijls getuige van de behandeling 
van kolossale hoeveelheden; duizenden en 
duizenden kilo's werden naar Zuid-Amerika 
verscheept. 

U vindt dat artikel terug in Neder
landsche kamers, groen geverfd in een glazen 
bolletje onder aan de lamp hangen. 

Ingesloten een ongekleurd stukje, gevon
den in een vissellersnet in 1892, toen het nog 
niet in den handel was. 

Menig visscher heeft in slappe tijden er 
een goed stukje brood mee verdiend. 

Hoogachtend, 
W. g. C. BARENOS. 

Met veel genoegen namen we kennis 
van bovenstaand schrijven, waaruit blijkt dat 
de leden met 't tijdschrift meeleven. Aan den 
heer BARENOS onzen dank voor zijn van belan'g
stelling getuigende regels, alsook voor 't 
bijgevoegde monster, waarvan we hierbij een 
teekening geven (zie fig. 1). 

heer BARENOS zegt, dat hij de mededeeling mist, dat de gedroogde zooëeien 
een handelsartikel vormen, moeten we er op wijzen, dat ons artikef enkel 
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handelde over Zoetwater-Bryozoën en niet over Zeewater-Bryozoën . De koloniën van 
de eerste zijn zoo teer. en m ~es tal zoo klein, dat ze onmogelijk een handelsartikel kunnen 
vor:11en. Bij de Zeewa·er-Bryozoën zijn ze steviger en grooter. De algemeen bekende 
Flustra joliacea- door de leek meestal 
beschouwd als zeewier - is een Zee
water-Bryozoë. Deze soort is breed
gelobd en bladervormig waaruit dui
delijk blijkt, dat hier de koloniën veel 
st~viger en grooter zijn. (zie fig. 2). 

Uit dit alles kan de lezer opmaken, 
dat rr een zeer groot verschil bestaat 
tusschen de Zoetwater- en de Zeewater
Bryozoën en door het gegevenvoorbeeld 
ook, dat de Zeewater-Bryozoën dikwijls 
met andere groepen verward worden. 
Het gezonden monster (zie fig. 1) is 
dan ook- voor zooveel we aan een 
gedroogd exemplaar kunnen zien geen 
Bryozoë, maar wel een hydroïde kolonie. 

In een van de volgende jaargangen 
hopen we de Zeewater-Bryozoën, te 
behandelen. P. v. 0. Fig. 2. 

RIMBOELEVEN IN SUMATRA. 

16 Juli. Van een uurtje zonneschijn maak ik gebruik een kiekje van het bivak te 
maken! daarna is het de beurt van de gepersonifieerde stinkstank voor de lens te poseren. 
Eerst wordt door een bad in de beek het "dooie lijkje" zoveel mogelik van de ongure 
lucht ontdaan en vervolgens in een zo natuurlik mogelike houding geplaatst. 

Seht, da sitzt er auf der Matte, 
Aufrecht sitzt er da, 
Mit dem Anstand, den er hatte, 
Als er 's Licht noch sah. 

Dit dodenlied, door SCHILLER de Indianenhoofdman Nadowessier nagezongen, zou 
kwalik passen op onze dode Arctonyx. Veel "Anstand'' heeft hij niet bezeten, ten minste de 
lucht waarop hij ons vergastte was al les behalve "anständig". Daarom wordt hij nu 
ook opgezet. 

Ik ben vast besloten morgen dit oord van regen en vocht te verlaten; het is meer 
dan een mens, die niet waterdicht is, kan verdragen. Er wordt dus uit alle macht gepakt 
en ik zend een van mijn lui naar Soeban Ajam, om dragers voor de volgende morgen te 
bestellen. Om de dag niet geheel nutteloos voorbij te laten gaan trek ik 's middags met 
mijn vlindernet het bos in, want de insektendazen blijven steeds open tot aan 't eind van 
de voorstelling. 

Reeds sedert twee maanden heeft mijn krullebol geen schaar gezien en zou het van
daag een goede gelegenheid zijn een bezoek te brengen aan de Franse kapper van Oli
fantslust voor een coupe des cheveux. De Figaro wordt hier echter gerepre~enteerd door 


