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KORTE MEDEDEELINGEN. 

Vergadering der afd. Tasikmalaja op 30 Juli. 
De uitbarsting van den Galoenggpeng in Juli j. I. vormde den laatsten · tijd hef onderwerp van veel 

gesprekken in onze , kotta, te meer nog toen einde Juli de gouvernements geoloog de heer v. Es naar 
boven ging om wetenschapRelijk na te gaan wat er eigenlijk <i>P den Galoenggoeng was gebeurd en om 
uit te maken of 't geen daar geschiedde ook gevaar op kon leveren voor de omgeving. 

Een goed idee van ons bestuur was 't om na 't wetenschappelijk onderzoek beslag te legge n op 
deti heer V. Es en hem te verzoeken een lezing te houden over de uitparsting. De heer v. Es deed 
zulks op 30 Juli j. I. 

De voorz. Dr. v. ÜYE was· deZt!n avond verhinderd te presideeren, de heer HOMANS nam diens functie's 
waar en gaf na een korte inleiding 't woord aan den heer v. Es. 

Deze besprak eerst 't vulkanisme in 't algemeen, de vorming van vulkanen, de soorten, verschillende uit
barstingen, verschillende rampen door de vulkanen veroorzaakt enz. om ten slotte te komen op den Galoenggoeng. 

In voorhistorische tijden moeten hevige uitbarstingen htbben plaats gehad, die er 't hare toe hebbe~ 
bij geb racht om 't eigenaardige terrein in en om Tasik te vormen. De eerste uitbarstin g, waarvan de 
historie meldt, is die van 1822, die aan 4000 mensellen ' t leven kostte. Spr. ging in den breede na wat 
er toen is geschied om vervolgens de uitbarsting vat:~ 1894 te behandelen en eindelijk die van de laatste 
dagen. Eigenaardig, dat de dikvloeibare lava, die door de gasse n uit den krater is opgeperst zoo'n 
mooien kegel van ± 100 M. hoogte, 200 M. breedte, en een inhoud vat:J ± 10 millioen M3 heeft gevormd. 
Het kratermeer droogt voortdurend in en groote stukken gloeiende lava storten naar beneden om met een 
donderend geweld in ' t meer k vallen. Spr. oogstte een wel verdiend applaus. 

Het was een zeer. goed begin voor onze jonge afdeeling. De Secr. J . v. D. MEIJ. 

Verslag der vergadering van de afdeeling Bandoeng, gehouden op 9 Augustus 1918. 

De afdeeling had den Heer TROMP, mijningenieur te Buitenzorg uitgenoodi gd een lezing voor 
leden en gasten te komen houden over de Lematang-kol envelden . Genoemde heer nam de uitn oodiging aan; 
de Directeur der Kweekschool de heer LAMIJN, stond zaal en projectielantaren gaarne voor een avond 
af en half zeven des avonds waren een honderd-dertigtal belangstellenden, waaronder veel dames, aanwezig. 

De voorzitter der afdeeling, de heer VAN RIJN , heette spreker en aanwezigen hartelijk welkom. 
Inleider ving aan met een hi storisch overzicht, dat eindigde met het nu reeds ingediend wetsontwerp tot 
aankoop der Lematang-concessies, 't welk bedoelt van de Lemata ng-velden een derde terrein voor kolen
winning te maken, naast Ombilin en Poetoe Laoet. Dat derde terrein opent voor de toekomst de ruimste 
perspectieven-door zijn overvloed, zijn rijkdom aan verscheidenheid, zijn goedkoope exp loitatie. 

Daarna kreeg de steenkolenvorming uit geologisch oogpunt een beurt. Met situatiekaart en ge~ 
projecteerde opnamen lichtte spreker zijn meening toe, dat de veredeling van bruinkool tot glanskool tot 
stand kwam door een vulkat:Jische onderlaag van hoo ge temperatuur. 

Toen kwam dezelfde vormin g uit een chemisch oogpunt. Microfotografien van verkoolde mosvegetaties, 
hoogere planten, zelfs stuifmeelcellen. Veenvorming schijnt ook hier de oo rspronkelijke formatie te zijn 
geweest; de ontdekking door i)r. KOORDERS van echte veenlagen op Sumatra was in dit verband van 
groote bewijskracht. 

Daarna bracht inleider de fac toren ter sprake, die de waarde der kolen bepalen; watergehalte, 
koolstofgehalte, warmteëffect, cokesvorming, samenhang, een en ande r van bruinkool af tot anthraciet toe; 

Toen toonde hij exploratie met hand- en diepboorinstallaties, exploitatie en vervoer der kolen alles 
in een reeks van keurig~ opnamen 

Als slot werd een toekomstbeeld der Lematangve lden gegeven dat culmineerde in de volledige 
voorziening in en door Indië van lndies behoeften aan de onmisbare steenkool. 

Met applaus en woorden van dank werd de hoogst aangename en leerzame avond besloten. De 
groote belangstelling, die dergelijke lezingen ~ hier steeds te beurt valt, bewijst wel, dat de afdeeling er 
de juiste snaar mee treft. De Secretaris D. H. 

P. S. De afdeeling zal trachten een tocht naar det:J Galoenggoeng te organiseeren. 

Bestuursverandering afd. Bandoeng: 
Penningmeester- H. HOOGLAND, TambloAgan 7a - Secretaris, J. DEN HOLLANDER, Merdika Lio 22 


