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gelijk aan de exemplaren in Buitenzorg, de omvang is minder, maar de lengte is een stuk grooter: 
Rechter tand, basis-omtrek 39.5 cm, dikste plaats 42 cm; lengte van het stuk in den kop (gemeten 

langs de buiten- of bolle zijde) 62 cm, van het huiten den kop stekende gedeelte ( evenzoo gemeten ) 171 cm 
Linker tand, basis-omtrek 41 cm, dikste plaats 42,5 cm; in den kop 67, buiten den kop 165 cm: 

Pematangsiantar, Mei 1940. DR P. VOORHOEVE. 

Honin~bijen in den rubbertuin. - Het is misschien van belang de volgende waarneming 
in dit tijdschrift vast te leggen. Toen ondergeleekende tezamen met den heer J. J. MULHOLLAND op 
28 dezer om 8 uur 's morgens in den rubberproeftuin achter het Proefstation Malang vertoefde, bleek 
dat in den volwassen rubberaanplant zeer veel Apis indica, de lndisthe honingbij, voorkwam. Een 
duidelijk gegons kon reeds van eenigen afstand worden gehoord. 

Aangezien de hoornen bloeiden, kwam ons dit echter zeer normaal voor. Tot onze verbazing 
bleek echter bij nader onderzoek, dat het bij nbezoek niet de bloemen gold, doch dat alleen op de 
extraflorale nectariën, welke op de bladeren voorkomen, bijen werden aangetroflen. 

Als verdere bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat slechts die nectarën werkten, welke 
voorkwamen op bladeren van takken waaraan tevens geopende bloeiwijzen zaten. Aan takken met 
nog jonge gesloten knoppen, werden geen bijen waargenomen. 

De bijen vlogen op de takken met de geopende bloemen duidelijk van blad tot blad en vcrmeden 
zelfs angstvallig de bloemen! 

Malang, 29 Augustus 1940. G. AD. HEUBEL· 

Doodelijke bijensteken.- Onder het hoofd .Aan den rand van het oerwoud" trof ik in rle 
Sumatra Post van 20 Juli 1940 het volgende berichtje aan dat wel waard is vastgelegd te worden . 
.,Een oude vrouw door bijensteken gedood.- Bij Blangkedjeren, aan den rand van het oerwoud, werd 
een bijennest door een roofvogel vernield. De bijen zwermden uit om zich op den plaaggeest te wreken. 

Niet ver van den boom, waar het bijennest was, liep een oude Inlandsche vrouw. Deze vrouw 
gold thans de wraak van de kleine woedende diertjes. Op 't hulpgeroep van de vrouw kwam een 
man toeschieten. Ook deze werd door de bijen aangevallen. 

De Inlandsche vrouw wist een in de nabijheid stroomende kali te bereiken, waar zij tot haar 
hoofd onderdook. Doch de bijen lieten niet los en vielen door aan. 

Later kwam hulp opdagen. Men bracht de oude vrouw die haar bewustzijn had verloren, op het 
droge . H.1l 'J m >cht echrer niet b .tten, want, zonder tot bewustzijn te komen, gaf de vrouw den geest." 

De bij in kwestie zal wel Apis dorsata (of een V espa-soort? Red.) geweest zijn, de vogel ver
moedelijk Pernis apivorus ptilorhynchus, vgl. ook D T. N . 21 , p. 67-68 

Brastagi. J.C. VAN DER MEER MOHR• 

BOEKBESPREKIN6EN 

E. J. H. Corner: "Wayside Trees of Malaya" (1940), in two volumes: Vol. 1, text and 
r exttigures ( 259), p. VII + 770. Vol. ll, plates ('228).- Verkrijgbaar bij den Botanischen Tuin te Singapore 
en bij het Government Publications Bureau, Fullerton Building, Singapore; prijs 10 dollar (geb.). 

In d~ liter:ttuur-\ij~t (p 52·53), die aan bovengenoemde publicatie werd toegevoegd, staan de 
werken van 8RUGGEMAN, KOORDERS en VALETON en 0CHSE (en BAKHUIZEN VAN DEN HRINK) mede 
vermeld. Deze weinige, voor NedPrlandsch Indië geschreven publicaties vertegenwoordigen wel niet 
alle>, w.urover w j hier op min of m~;!r pop tlair-wetenschappelijk gebied beschikken voor zoover 
het onze boomflora betreft, maar toch is het duidelijk, dat Nederlandsch Indië, evenals het Maleische 
Schiereiland, groote behoefte heeft aan een boek als hier wordt aangekondigd. Het is samengesteld 
voor den natuurliefhebber en den belangstellenden leek, .for all who find beauty and inspiration in the 
life of the country"; zij allen vinden er een schat van gegevens en afbeeldingen in bijeen gegaard. Het 
vormt daarom ook voor onze lezers een belangrijke aanwinst, waarop met nadruk mag worden gewezen· 

liet begrip .wayside trees ·· is ruim genomen. Behandeld worden de hoornen van erven, tuinen 
en parken, wegkanten, boomgaarden, rijstvelden, woeste gronden, zeekusten, rivieroevers, als ook die 
van het secundaire bosch (van het laagland en v.tn de bergen), te zamen beschrijvingen van 950 
(inheemsche zoowel als ingevoerde) soorten omvattend, verdeeld over 76 families en 392 geslachten· 
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Deze uitgebreidheid wordt door den schrijver zelf als een groot bezwaar gevoeld, dat echtff niet te 
ontgaan is bij de behandeling van ook maar een gedeelte van de flora van een tropisch land, in casu 
uitsluitend de bo01nen buiten het oorspronkelijk bosch ; die van het oerbosch moeten op een 1500-tal 
soorten méér worden gesteld. Inbegrepen zijn ook de soorten van lxora, Gardenia en andere vaak 
aan te trefren heesters, die onmisbaar zijn in een boek als dit en bovendien een inleiding vormen 
voor verwante hoornen uit dezelfde familie. 

Om in dit groote .,bosch" zoo gemakkelijk mogelijk den weg te kunnen vinden, is een ruim 
gehruik gemaakt van uitnemende photo'~, die allen in het 2e deel zijn samengebracht en die zoowel 
habitus-beelden geven als afbeeldingen van onderdeelen. De 259 teeken in gen in den tekst geven verdere 
deta ils, die voor de determinatie nood ig zijn. Eenzelfde hulp daarbij geeft deel1 van volumen I, waarin 
het gebruik van een dichotomische tabel wordt toegeli( ht en een verklaring der voornaamste botanische 
termen wordt gegeven. De dan volgende algemeen€' opmerkingen over hoornen betreffende habitus, 
vertakking, bladstand, plankwortels en hloei vinden een uitvoerige bespreking. Een o'llerzicht van de 
vegetatie van het Maleische Schiereiland beslUlt mét een opsomming van de hoornen, die van locaal 
belang zijn. dit eerste deel. 

Deel Il om vat de determinatie tabellen der families. De groepen , die in eerste instantie worden 
onderscheiden, berusten op vegetatieve, steeds gemakkelijk waar te nemen kenmerken, hetgeen ook 
bij de onderverdeeling der groepen wordt doorgevoerd . Het determinferen wordt daardoor zeer ver
gemakkelijkt. Men komt ten slotte uit of op een familie, Of direct op het betreffende geslacht, in de 
groepen N t/m V vaak zelfs op de soort. Bij moeilijk te determineeren geslachten, zooals Ficus, wm dt 
het geslacht zelf weer eerst in (5) groepen verdeeld, zoodat de keuze vereenvoudigd wordt. 

Het derde deel, dat den eigenlijken inhoud van het boek vormt, begint eerst op blz . 95 Hierin 
staan de families alphabetisch gerangschikt; en hierin ook vindt men de tabellen der geslachten en / 
of soorten. Zoo is het geheel overzichtelijk samengeste ·d en gemakkelijk te hanteeren. Een botanische 
beschrijving der families ontbreekt; daarentegen worden belangrijke algeroeene mededeelingen bij elke 
familie gegeven, evenals bij de geslachten en, in 't kort, ook bij de soorten. Voor geschiedenis, cultuur 
en economisch gebruik verwijst de schrij' er naar j. H. BURKILL's .,Dictionary of the Economi c Produels 
of the Malay Peninsula" (2 vol., 1935 , zoodat hij zich hiervan geheel onthoudt, evenals van gegevens 
omtrent de horticultuur, die men vinden kan in .,A Garden Book for Malaya" van K. GOt;GI-1 (1928). 

Deel lV is het deel der indices . De eerste van deze is een lijst van engelsche namen (Belimbing
famil y, Malayan Rengas, Pahang Bungor! maar dergelijke .,engelsche'" namen vormen een minderheid ): 
de tweede geeft de maleische namen, de derde de wetenschappelijke. De vierde lijst verwijst naarde 
plaatsen, waar de botanische termen worden verklaard. 

E.J. H. CORNER is onder-directeur van den Botanischen Tuin te Singapore. Het boek werd dus 
sal!lengesteld door een eerste-klasse bevoegde en is bijna uitsluitend gebaseerd op eigen waarneming( n 
gedurende een 10-tal jaren . Het is het eerste werk over tropische planten van het Maleische Schier
eiland, dat berust op waarnemingen in het terrein. Het zal een waardevolle hulp zijn en ook een · 
stimulans voor het bestudeeren van in Ned.-Indië aanwezige hoornen. 

De licht groene band is eenvoudig gehouden: een tak met een aan een touw geleide aap. Omdat 
de omslag aldus gekozen is, wil ik hier nog iets mededeelen over het botaniseer en met bt hulp van 
apen, welke wijze van inzamelen door Mr CoRNER werd geïntroduceerd. Hij kwam eenigejaren geleden 
in het bezit van een .,herok-monkey·· (Macacus nemestrina) , ook wel .,Coconut-monkey" en .,Pig-tailed 
monkey" genoemd, welke apen door de Maleische bevolking voor het verzamelen van cocasnoten 
worden gebruikt. Mr CoRl''ER heeft het dier voor het inzamelen van bloemen, vruchten, enz. aff:!ericht. 
Het voldeed ten slotte aan alle verwachtingen. Het is een elegante en goedkoope wijze van inzamelen, 
waardoor gemakkelijk veel materiaal van éénzelfden boom kan worden verkregen, zonder den boom te 
moeten kappen en zelfs zonder dezen te brschadigen. Wanneer de aap in staat is langs lianen of jongere 
hoornen omhoog te komen en zoo den hoogen rechten stam van de woudreuzen ontgaan, kan hij ook 
van 60 m hoog materiaal bemachtigen voor zijn eigenaar. Vaak worden op deze waardevolle speomina 
verkregen: eens wist hij van groote hoogte Ficus-vruchten omlaag te gooien , waarvan de gal-vruchten 
2 maal zoo groot bleken als de gewone vruchten, hetgren nog onbekend was. 

De aap wordt vastgehouden aan een touw van 60 m lengte, dit kan zoo noodig ook langer 
zijn . Geleerd moet worden, hoe met hem te "spreken" en hem te beduiden om welke hoornen, bloemen 
of vruchten het gaat. Een ruk aan het touw met een speciaal woord geeft hem aan, wanneer hU het 
doel bereikt heeft. Het .,ambil lagi" verstaat hij als elke inheemsche; bij "toeroen" weet hij, dat zijn 
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taak is· afgeloo.pen. Takken, die zijn blijveR hangen, worden op het bevel- ,.pelepas·itoe '' verder omlaag 
gegooid. Een goed gedresseerde aap ve·tzamelt, nadat hij op den grond is gekome·n, al het materiaal 
en presenteert het netjes aan zijn heer ef1·· meester. 

Bloemen en vruchten word·en niet afgeplukt, doch aan t;~kken i:n!;ezameld. Na eenige oefening 
in het bosch, is het niet meer noodig den aap aan het touw te houden, zoodat el·ke boom afzonderlijk 
moet worden beklommen, maar kan hij zonder touw van tak tot tak lool'len en verschillende·hoomen 
afzoeken. Er behoeft geen. vrees voor te . bestaan, dat het touw i<n de· toppen ver.ward raakt, want er 
is geen. knoop zóó ingewikkel,d, of de berok kan die zelf ontwarren, waarna hij dan· door de lus~en 
heen. kruipt. Hoe· grooter zijn pra:ctijk is, des te meer bloemea· en vruchten· hij omlaag: brengt, die 
van beneden af niet waarneembaar ware·n . "lndeed, to· work with a clever berok in the j.ungle-is·Jïke 
fishing· in the tree-tops." 

Deze "apen in Gouvernemen.ts dienst" brengen ruimschoot·s hun kosten op! ls.dat ahijd het geval? 
V. S!- . 

The Malay.an Nature Jour.nal, uitgegeven door de Malayan·.Nature Society. Vol.. 1, no. 1·, 
Aug. 1940. 26 blz. 26 foto's. go : 

Hiermede begroeten wij een zustervereeniging in Malakka, die het werk van haar te vroeg 
ges·neuvelden voorga.nget "The Singapore Naturalist" (1921-1925), wil voo·rtzetten De redacteur, A. T . 
EDGAR, S.ulf.o.Jk Estate, Shiawan, Perak, vermeldt, dat de start gemaakt werd met ruim 150 abonné's : 
een goed begin! Het eerste nummer van het tijdschrift ligt thans voor ons en ziet er smakelijk en 
goed verzorgd uit. De tahijke foto's maken, een goeden indruk. De inhoud van dit nummer i's. 
grootendeels zoölogisch en omvat bijdragen o~er een rimboe-tocht per olifant, aanteekeningen over 
de Maleische beer en felklore va·n een weinig bekenden Maleisehen volksstam. Het schijnt in de 
bedoeling te liggen 4 nummers per jaar te doen verschijnen. Wellicht z-ullen in toekomstige nummers 
ook botaniseh.e onderweFpen tot hun recht komen. Er wordt naar gestre.efd afdeelingen op te. richten, 
excurs.iegroepen te stichten, teneinde behalve het tijdschrift ook persoonlijk contaet van liefhebhers 
te bevorderen . Wij juichen de totstandkoming van pnze zustervereeniging van harte toe errwenschen 
haar een even voorspoedig bestaantoe als wij hebben verworven. VAN Sn;ENI~ . 

Wal·kabout. Australia and the South Seas Geographic Magazine. Uitg. AustraHan National 
Travet Association, Flfnders Street Railway Buifding, Melbourne, C. 1, Australi-ë, Ca 48 blz. per 
aflevering Abonn.-prijs 12 Sh. per jaar (binnenland)'. 

Niu de stroom van rijdschriften uit de Europeesche landen ook op natuurhistorisch gebied voor 
·- laat ons hopen- korten tijd is stopgez.et, ligt het zeker op onzen weg melding te maken van het 
bestaan van nog een ander maandblad dat min of meer vergeleken kan worden met de bekende 
"Geograp'hic Ma:gaziries."· der Britten en Amerikanen, zij. het dan op ïets bescheidener schaal. De titel 
.. Wal•kabo:ut" "·. . . . . has. an 'age-old' background and signi'fies a raciaf characteristic of the Aus
tralian aboriginal who is always on the move. And so, month by mon~n, through the medium of pen 
and picture, this jourrial will take you on a great 'walkabout' through a new and fascinating worM 
below the equator'. Dit is 't motto van dit aardige tijdschrfft dat thans zijn zesde Jaargang i:Jeledt. 

Wat den inhoud· betreft, deze is zeer gevarieerd en geenszins overwegend naf:uurhistorisch; men 
denkt onwillekeurig aan "Natuur en Techniek" of iets van di'en aard . Wij' kwamen toevallig in het 
bezit van 't Septembernummer. Een aaFdige foto van een koeskoes uit Queensland op d'en omslag; 
mooi g.eillustreerde· a:rtikel:en over het bekli:mmen der Nieuw Zeelandsene weudrenzen (o.a. de Kauri 
Tree, Aga·this austraHs), zoowel uit een sp.ortief eogpunt als voor het winnen van zaden en hars; een 
artikel over een bezoek a:an de ruïnes van Fort Essington,- ruim een eeuw geieden een militaire 
nederzetting,., in het uiterste noorden van Australië gelegen, en spedaar gericht tegen de ondernemende 
Hollands.che koopvaarders uit die dagen! -,thans een dorado. voor vogelliefhebbers . Voorts een origineel 
geiHustreerd. stuk van RAYMENT over de levenswijze der angeUoze bij;tjes Trfgona in Queensland ; dan 
een stuk over de teehn•ek van het vellen v.a:n bet:Jmen,.- speci'ali~eit van de stoere Australische 
houthakkers, 'bushm;en' bij uitnemendheid-, waar op: landbouwtentoori-stellingen te Sydney en Mel
bl>ume zdfs hoogst origi·neete en spannende• lilpentucht wedstrijden in genouden worden. Ook over de 
ijzerwinning in Zd. Australië, over de schoonheid van Lamrogton National Park in Zuid Queensland, 
over 'n geheimzinnige· en weinig bekende Kimberley district, en over de groot·e rivieren van het 
uit g;e.-arekte Van Diemerrsla·nd, vindt m:en veel lezenswaardigs in aeze ééne aflevering. Goed papier, 
formaat van De Tropische Natuur en1 .•. ... vele zeer mooie foto:s. Een tijdschrift d'at men stellig 
ook in Ned'erlandsch Indië een ruimen. lezerskring mag toewenschen. LIEFTINCK. 


