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vroeger maakte ik een foto van het bekende slijkbindende gras Spartina stricta (fig. 9) 
te Bergen op Zoom met ringvormig en groei. In al deze gevallen is de ringvormige 
groei van grassen, die in zekeren zin te vergelijken is met de vorming van heksen
kringen door paddestoelen, terug te brengen op de een of andere oorzaak, die in het 
centrum van de oorspronkelijke pol afsterving veroorzaakt. In het geval van de Isadl
ne pangerangensis is het naar mijn meening terug te brengen op ver.trappen door den 
mensch. Men zal b~j het loopen over de modderige, ingeloopen paadjes door den Tegal 
Aloen Aloen natuurlijk intuïtief de hoogere bultjes uitkiezen, om uitglijden en mod
derige voeten te voo.rkomen. Bij Spartinais het de plant zelve, die in het centrum haar 
levensomstandigheden vernietigt door haar slijkbindend vermogen. Het centrum 
wordt daard.oor opgehoogd, doch biedt, al naarmate de ophoogingvoortschrijdt,steeds 
minder goede groei voorwaarden voor Spartina; deze bereidt zelf de successie voor 
andere planten voor, die haar in het centrum zullen opvolgen. Bij Centralepis en 
Monostachya, beide planten met uitloopers of wortelstokken, is de ringvorming een na
tuurlijk verschijnsel. Zuivere "Polster"-planten, die niet in het midden afsterven hebben 
slechts 1 hoofdwortel, doch breiden zich niet uit door uitloopers of wortelstokken. 

5. Wortelen van boomvarenstammen.-In het bosch op ca 2000 m zee
hoogte tusschen Tegal Pakoe en Tegal Pandjang zijn boomvarens plaatselijk soms 
algemeen. Een opvallend verschijnsel is daar, dat vele boomvarens omgevallen 
zijn, maar niet tengevolge van hoogen ouderdom. Vooral de schuin opstijgende 
stammen zijn dicht bezet met dikke lagen of kussens van zich vormende luchtwortels. 

Na het omvallen van den stam is deze zelfs in horizontaal op den bodem 
liggenden stand in staat wortel te slaan en uit te loopen, zoodat men van oudere 
boomvarens, de eindstandige rozet vaak vr~jwel op den grond ziet liggen aan den 
top van een omgevallen stam. · 

6. Tot slot de vermelding, dat nu ook op den Tegal Pandjang de beide 
zeldzame grassen Bromus insignis BUESE en Festuca leptopogon STAPF, die ik in 
mijn vorig artikel over den Papandajan alleen van den Tegal Primula kon ver
melden, overvloedig op 2041 m zeehoogte werden aangetroffen in het beekbed, 
tezamen met Carex longipes DON, die tot dusverre v an den Papandajan nog 
onbekend was. Voorts, dat ik in het bosch tusschen Tegal Pakoe en Tegal Pandjang 
nog een onbekende Carex-soort aantrof. Wel een bewijs, dat het Papandajan
complex een zeer rijk gebied is, waar men bij wijze van spreken niet uitgezocht raakt . 

April 1935 C. G.G. J. VAN STEENIS. 

VLIE6ENDE VISSCHEN EN HUN BELA6ERS. 

In de jaren 1595- 1597 volbrachten de Hollanders onder CORNELIS DE 
HOUTMAN hun "eerste schipvaart" naar Indië en rnaakte de bemanning der drie 
schepen, die aan dezen tocht deelnamen, voor het eerst kennis niet alleen met veel 
nieuws op den wal, maar ook met de bewoners der tropische zeeën. 't Ging in 
die dagen met een kalm gangetje, vergeleken bij thans, en nu en dan moest men 
zelfs eens een paar dagen geduldig blijven liggen, om te wachten op gunstigen 
wind. Geen wonder, dat men toen meer aandacht had voor zeebewoners dan op 
de drijvende hotels onzer dagen, terwijl bovendien een versch vischje in dien 
tijd -zonder koelkamers - meer op prijs gesteld werd dan tegenwoordig. 
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Het · lijkt mij aardig, hier eens iets weer te geven van die waarnemingen 
van bijna 31/ 2 eeuw geleden, die mij dikwijls herinnerden aan het artikel "Op de 
javazee", dat ik in 1922 in dit tijdschrift schreef. Alleen zou het hier moeten heeten 
"Op den Indischen Oceaan", omdat het vermelde blijkbaar in hoofdzaak betrekking 
heeft op den oversteek Madagascar- Enggano - Sraat Soenda, een oceanisch 
traject. Verschillende dieren worden bij de Portugeesche namen genoemd, die onze 
Hollandsche zeevaarders blijkbaar van Portugeesche tochtgenooten geleerd hebben. 

Eerst worden eenige zeevogels genoemd, o.a. de "rabos forcados" , wat in 
het Portugeesch "vorkstaart" beteekent en waarmee de fregatvogels (Fregata ariel 
en minor) bedoeld worden, die ook in mijn bovengenoemd artikel vermeld zijn: 
,,ende hebben een langhen ghespleten steert, bijna als een Cleermakers scheire, 
hangbende inde lucht als de Sperwers [denkt WILLEM LODEWIJCKZ, de schrijver 

van het dagboek, hier niet 
eer aan het "bidden" der 
valken?- H.C.D.],openende 
ende sluytende hare steer
ten". Nooit daarentegen zag 
ik boven de Javazee de 
keerkringsvogels, die men 
echter wèl waarneemt zoo 
gauw men bezuiden Straat 
Soenda komt. Zij worden 
eveneens vermeld: "Oock 

Fig. 1. De bon i t o (Euthynnus p elamys) x 1/ 2• eenighe vogelen, die ghe-
heel wit zijn, als een Duyve! 

in forme, ende vlieghen hebbende eenen langhen dunnen steert". Een prachtig ge
zicht, een paar van die blanke of ook wel lichtrose vogels tegen de blauwe lucht 
te zien rondwieken, de lange dunne staart als het ware achter zich aansleepend 

Daarna worden de zeevisschen behandeld, die men onderweg waarneemt of vangt: 
"Alle dese voghelen halen haren cost ende onderhaut uyt de soute Zee, ende 

insonderheyt van een soorte van vliegbende Visschen, zijnde van grootte als 
Haringhen, hebbende lange vinnen, sommighe twee, sommighe vier [heel goed 
opgemerkt door WILLEM LODEWI]CKZ: er zijn soorten met alleen de borstvinnen 
verlengd en andere, waarbij ook de buikvinnen uitgegroeid zijn en zijdelings ont
plooid worden, H.C. D.], waer mede, int water vervolebt zijnde vande Dorados, 
Bonitos, Albacores, [zie onder], zij haer uyt de water heffen, meynende haer door 
snelle vlucht te salveren ende bevrijden van andere visschen, die haer met groote 
snellicheyt naspringen ende swemmen haer nae tegen dat zij weder int water 
vallen . . . . . ende inder vlucht worden dese arme verdruckte visschen vande 
boven ghenoemde voghelen ghevangen ende ingeslockt. Waer van eenighe, ster
ckelyk vervolebt zijnde van beyde hare partyen, haer in onse schepen bergende 
ende niet meer haer connende opheffen, aldaer vande bootghesellen ghevangen 
ende ghegheten werden, zijnde seer lieffelijck van smaeck". 

Nu worden achtereenvolgens de drie boven met Portugeesche namen aange
duide groote visschen, de bon i t o (Euthynnus pelamys, fig. 1), de a 1 ba co re (geel vin
tonijn, Neothunnus macropterus) en de dorado (goudmakreel, Coryphaena hippurus) 
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behandeld, drie Indische zeevisschen, die wij op den Pasar ikan te Batavia nooit te 
zien krijgen, omdat zij in de ondiepe Javazee slechts bij uitzondering verdwalen. 

"Ende comende te spreken vande visschen, ciaervan wij hierboven mentie 
af ghemaeckt hebben, zijn dan de Bonitos oft goede visschen [Port.] seer goet om 
te eten, nochtans drooghe van ghedaente, als onse groote carpels [karpers], doch 
dicker, welcke haer so click bij àen anderen houden [in groote scholen bUeenzwem
men], volghende de schepen, dattet te verwonderen is . Waer van wy somwylen 
een versche sode vinghen met hoecken, waer aen een linnen doeeken ghebonden, 
waer aen zij haer verhangen Zij vernielen een groote menichte vande vlieghende 
visschen, dieder somwylen wel 10 oft 12 in haer rop [maag] vonàen". 1) 

De bonito bereikt een lengte van 70-80 cm. Hij leeft zoowel in den Atlan
tischen als in den Indo-Pacifischen Oceaan, is dus circumtropisch, maar komt in 
den zomer vrij ver 
noordelijk, tot in Eu
ropa en Japan (waar 
hijkat s oe wo heet). 
Hun scholen bestaan 
vaak uit duizenden 
individuen, die met 
groote snelheid door 
het water voort
schieten. In de Java
zee is de tongkol 
(Mal.) meer bekend, 
die wij in ons boek 
"De Indische Zee- Fig. 2. De geelvin-tonijn (Neotlwnnus macropterus ) X 1/ 15• 

visschen en Zeevis-
scherij" (DFLSMAN en HARDENBERG, 1934) de dwerg-bonito genoemd hebben (Eu
thynnus aletteratus). Hij wordt niet veel langer dan 1 / 2 meter. Beide soorten worden 
vaak aan de sleeplijn gevangen, waarbij als aas een wit doekje of veertje voldoende is. 

Grooter dan de bon i t o's worden de verwante tonijnen. Ook hiervan komt 
weer een groote en een dwergsoort in Indische wateren voor. De kleine is de 
a boe a boe (Mal.), die in grootte en uiterlijk veel van de tongkol heeft en daar 
dikwijls tezamen mee gevangen en op den pasar aangevoerd wordt. Een reus echter 
is de geelvin-tonijn (Neothunnus macropterus), tot + 1,6 m lang (fig. 2) . Men zou 
hem de tropische tonijn kunnen noemen, in tegenstelling tot de eigenlijke, klassieke 
tonijn van de Middellandsche Zee, die een lengte van 3 m bereikt. Kenmerken zijn 
de lang en puntig uitgegroeide rug- en aarsvin, die langer worden naarmate de visch 
ouder wordt. Vroeger meende men, dat ook deze soort circumtropisch was, maar 
onlangs is uitgemaakt, dat de Atlantische en de Indo Pacifische vorm als twee ver
schillende soorten te beschouwen zijn, resp . Neothunnus albacora en N. macropterus, 
allijken zij sprekend op elkaar. Het is nu natuurlijk de laatstgenoemde en niet 
de eerste soort, die hier onder den Portugeesehen naam al baco re (a I b o=wit, 
c o i ra= huid) ten tooneele gevoerd wordt. 

1) DE MAREES (1602, zie onder) doet ongeveer ditzelfde verhaal, en voegt erbij "daer wij 
wederom andre mede vonghen". 
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"Aengaende de Albacores dat is de wit gehuyde visch, overmidts hij als ooc 
de Bonitos geen schelpen [schubbenl hebben: maer een effen huijt heeft, op den 
buijek seer wit, welck men van verre onder twater seer siet blincken, ende hoewel 
hy den Bonit gantsch ghelijck is, so verschillen zy inder grootte, want icker wel 
ghesien hebbe van vijf voeten groot, ende van dieten van eenen mensch, waer 
mede wij ons heele scheepsvolck spijsden, zijnde int ghetal van 60 persoonen. 
't Is eenen magheren, drooghen ende meelachtighen visch , hebbende maer één 
doorgaende graet [wat blijkbaar zeggen wil, dat bij niet graterig i~]. 

Tenslotte wordt de goudmakreel of 1 ë m a d a n g (Mal.) ( Coryphaena hip
purus) genoemd (fig. 3) 

"Daer is noch een soorte van visch, vande Portegisen Dorado ghenaemt 
[doirado, dourado = goudvisch] omdat hy int water schijnt gheel te wesen, blin

ckende som.wylen als gout. 
Aengaende zijn ghedaente 
is eenichsins den Salm ghe
lijck, ende vande Engelsche 
Dolphin ghenaemt [hierme
de duiden de Engelsehen 
zoowel de goudmakreel als 
ook de dolfijnen (zoog
dieren! ) aan] die soomen 

Fig. 3. Goudmakreel of 1 e ma dan g (Coryphaena hippurus) X l j R seydt alle visschen in snel-
heyt passeert, welck wel 

ghelooflijck is, en nae m~jn duneken men gheenen beteren visch becomen mach 
als desen: want hij alle andere visschen te boven gaet, diemen in sout of soet 
water vinden mach. Heeft se er cleyne · schelpkeus [schubbetjes] ende van 't. hooft 
tot aenden steert een grooten ghevinden rugge". 

Een ander schrijver van dien tijd, P. DE MAREES zegt (1602, Beschrijvinge van de 
Gout-custe) van dezen visch: Sy zijnseer in vieux op. malcanderen, want hongherich 
zijnde ende geen vliegbende Visch connende becomen, sullen malcanderen opeten, ghe
lijck wij ghenoech bevonden hebben. De deucht van desen Visch is so groot dat men 
het niet ghelooven en soude, ende soude niet lichtelijeken moe af zijn vant eten." 

De goudmakreel is weer een circumtropische visch, vooral talrijk daar, waar 
vliegende visschen talrijk zijn . Ikzelf heb het vleesch nooit geproefd, maar het 
schijnt tegenwoordig niet meer zoo hoog geschat te worden als door de boven
genoemde Hollanders (waarvan echter DE MAREES, naar mij voorkomt, LODEWIJCKZ 
wel eens zonder meer naschrijft). Zoo zegt een zekere Mr. KUGLEI.<., een Amerikaan, 
die er veel met den hengel gevangen heeft: "It is not much good as a food fish, 
though edible", en te Port-au Prince "it was not highly valued and was sold at 
a low prize". Zoo kunnen de smaken verschillen! 

Met het ouder worden wordt de eigenaardige bult op den kop steeds hooger. 
Het dier schijnt een lengte van 1 1

/ 2 meter te kunnen bereiken, al zijn ze gewoonl~jk 
heel wat kleiner. 

Wat LODEWIJCKZ van de haaien, de dolfijnen en de schildpadden zegt, willen 
wij voor een volgende maal bewaren. 

H. C. DELSMAN. 


