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UIT DE AFDELINGEN 

De Heer de Roos trad af a ls Secre·taris va n de afdeling en werd opgevolgd 
door de Heer van Glinstra Bleeker per I Mei 1952 . D e Hee r de Roos 
verdier.t onze har~elijke dank voor a lles wat hij voor de a fdeling heeft gedaan 
en nog zal doen. Dr. Wissema vertrekt met 6 mnd verlof naa~~ N ederland. 
Het va lt niet te verwonderen, d'a t in de petroleum-st1ad Palembang het meren
deel! der lede'n van deze afdeling hun werkkring hebiben i;n de· olie-industrie; 
enkele leden, behoren bij de ,:S.P.·M. doch het overgrote deel is werkzaam bij 
de N .V. Standard'-Vacuum Pe troleum Maatschappij. 
Enerzijds heeft dit het grote voordeel dat. met de welwillende toestemming 
van de Direde van de S>:andard-V,acuum bij zekere gelegenheden gebruik ka n 
worden gemaakt van de ruime facili-:eiten van deze Maatscha ppij ; anderzijds 
is er eçhtec het nadeel dat - ten gevolge van de ietwat e·enzijdige oriepta
tie - het aanta!l .,echte' \ biologen vrijwel nihil is, zulks afgescheïden va1n 
de biologische kennis der leden-geologen en leden-dokters ·en de enthiousiaste 
amatrur-biologen, die zich vooral geworpen hebben op het terrein van de or
chideeën. 
Het is echter . een geluk,kige omstandigheid, dat er verschillende leden zij1n, 
die niet iin de olie-ind'ustrie te Sungei Gerong of Pladju hun werkkring hebben 
en aangaande deze leden dient in de eerste plaats genoemd te " (orden Zijne 
Excellentie Dr. M. !sa, de Gouverneur van Zuid-Sumatra. Ln deze groep tellen 
wij voorts leden uit kringen van het Boswezen , het V isserijwezen, het Onderwijs, 
enz.. en zodoende is de .gezamenlijke bio~ogische kennis toch ruim voldoende 
om de excursies en samenkomsten ·~ot iets inte·ressants · te maken. 
Wat de excursies betreft moet worden opgemerkt, da t de weinige ui'gebre id
heid van het wegen1net , de toesta!nd der wegen ·en de grote afstanden zekere 
beperkingen opleggen. Nocht<:ns slaagt de Afd. Palembang er meestal in ex
cursies te maken - hetzij te water, hetzij te land - waarbij telkens. een 
.,nieuw" gebied wordt .,ontdekt" .. Meestentijds wordt dan van de gebaande wegen 
en paden afge'weken, hetgeen veel bijdraagt tot het v inden van interessante 
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spectmma. H et maken van tochten :naar ve rder gelegen gebieden , zoals de Su
kit Barisan, is echter vrijwel onmogelijk en een dergelijke tocht is dan ook 
inderdaad een hoge uitzondering op de regel dat de ac tie- radius zich niet 
ve rder uitstrekt dan hc:::>gst2ns 50 km van Palembang. Ondanks dit nadeel blijft 
er in de onm:ddellijke nabijhei::l van "Palembang meer dan voldoende over om te 
bewonderen en te bestuderen, zulks ook al gezien de vrij geringe bevo!kings
diclJthcid buiten de s ta dsgrenz~n . en overigen,s hee ft de Afdeling Palembang 
de ZL!ivcr natuur-historische onderwerpen uitgebreid met d:e van ethnologische 
aard. 
Door de medewerking van de Standard -V acuum bes taat er voorts rege lmatig ge
legenheid t':::>t het vcrtonen van fil ms en lichtbeelden en voorts moet - zulks 
zeker niet in de laats te plaa ts - melding worde:1 gemaak~ van de v riendelijke 
en welwillende houding , die van ambte lijke zijde _ wórd t ondervo:~den indien de 
bij eenkomst2n bij wij ze van afwisseling niet te Stmgei Gerong doch te Palem
bang worden gehouden: voor een lezing van de Hee r Wiraatmadja over visseri j
problemen werd b.v. terstc.nd een ruime en zeer geschik"e locali teit door de 
Provinciale a utoriteiten ter beschikking gesteld. 
Het behoeft dus ge·en verder betoog•, dat er onder de bove.n geschetste omstan
digheden vrees behoe ft te bestaan, dat de afdeling Palembang een kwijnend 
bestaan zou gaan lijdenJ. 

RAFFLESIA. ARNOLDI 

door 

Dr. G. G. WISSEMA. 

Gedurende de Paasd<:~gi'n is door de afdeling Paleu1bang va n de N a tuurhistori 
sche V ereniging in Indonesië, waarva.n he t merendeel der leden SVPM-ers zijn . 
een excursie gemaakt naar de Bukit Barisa'n met als hoofdé•.Jel, de bloei van 
Rafflesia arnoldi. 
De bloem was kort te voren gevonden bij Tabapenandjung tussen Kepahiang 
en Benkulen. Al maanden was gewacht op het opengaan van een elf knoppen 
die in D ecember geteld waren. op ve rschillende vi-ndplaat~en. Door de zeer ve le 
regens van dit seizoen zijn echter vele knoppen verro-t. Toen dan ook deze 
nieuwe . vindplaa ts gesignaleerd werd, zijn we zo spoedig mogelijk er -naar toe 
ge trokken. Normaal blijft de bloem 6 á 7 dagen goed, doch door het la te vinden 
van dit exemplaar was z.e reeds aan het ve rwelken toen we ter plaatse kwame,n. 
De onderstaande foto is door de heer Wiraatmadja, het hoofd van de Visserij 
D ienst in Zuid-Sumatra, reeds eerder genomen en welwillend vo::>r publica tie 
afgestaan. 
Toch hebben ook wij de fantasti sche grootte van de bloem kunaen waarnemen . 
Het is namelijk de grootste bloem ter wereld en ze komt .a lleen op Suma•ra 
voor, hoofdzakelijk in de BukH Barisan in Zuid-Suma tra ... Onze" bloem had 
e~n diameter van 75 cm he•~ geen nog lang geefl! record is. Eens is zelfs , een 
bloem met een mid'delHjn van 11 0 cm gemeten . 
D e bloem heeft v ij f dikke b loembladen die bruin-roze gevlekt zij.n, maar waa rvan 
de vl.ekken niet erg opv,a!lien. J,n het midd-2n is een holte waa r, bij een groot 
exemplaar, gemakkelijk ruimte in is voor een baby, Hierin bevinde;n zich de 
tot een discus vergPoeide meeldraden, waarboven de talrijke s tempels a ls vi1ngers 
uits"eken. Deze discus nu is fraai gekleurd in verschillende zachte U:1tcn. Op 
de foto is ze niet te zien door het slechte lich t in h et donk~rc vochtige oerbos 
waar de plant groei t. 
D e bloemkop lijkt veel op ecu rode kool , zo groot als een kinderhoofd. D e 
gelijkenis met een kool wordt behalve door de kleur nog verhoogd door bla den 
die tegen; de knop aan liggen . W e waren zo gelukkig er twee te zien. D e ene 
was · reeds groot, maar zal toch riog 1 ~6 maand nodig hebben voor ze opengaat ; 
de a•ndere kwam net boven de bosgl"ond uit. 
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