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VERKLARING DER PLATEN.

(De orgineele exemplaren bevinden zich in het geologisch-palac- 
ontologisch museum der Technische Hoogeschool te Delft).

INLEIDING.

Behalve de belemnieten,-.door mij beschreven in het Jaarboek van 
het Mijnwezen voor 3920, 49e jaargang, deel 2, blz. 159—190 (1921), 
welke in groote hoeveelheden, zij het ook niet in een evenredig 
groot aantal soorten, aanwezig waren in de collectie Brouwer, waren 
daarin nog een aantal ammonieten, waaronder, zeer groote, aanwezig, 
verder lamellibranchiaten en slechts één gastropode. Eenige andere 
mollusken, eveneens van de Soela-eilanden, welke zich juist door 
gering aantal cephalopoden en groote hoeveelheid lamellibranchiaten 
kenmerkt, zijn door Jaworski bewerkt en in hetzelfde deel beschreven.

Bij de beschrijving der ammonieten heb ik zooveel mogelijk de 
afmetingen van de fossielen en onderdeden ervan in maten uitge
drukt, zooals door meerderen reeds is gedaan en daarnaar indices 
berekend door de gevonden getallen met 100 te vermenigvuldigen 
en te deelen door den diameter. Tevens is nog, waar mogelyk, de 
dikte van een winding op soortgelijke wijze uitgedrukt in verhouding 
tot de hoogte der winding op die plaats, omdat het zoo veelvuldig 
voorkomt, dat fragmenten aanwezig zijn, waarvan de diameter niet 
is te bepalen en men dan toch de .beschikking heeft over enkele 
cijfers. Op deze wijze ontgaat men de moeilijkheid om de afmetingen 
aan te geven door klein, vry groot, vry dik enz. en men heeft beter 
overzicht hoe sterk de variatie is, wanneer meerdere exemplaren 
aanwezig zijn. Beter nog zou het zijn er eene grafische voorstelling 
van te maken, maar dan moet men over veel grooter materiaal 
beschikken. Natuurlijk mag niet aangenomen worden, dat de ver
houdingen van verschillende onderdeelen tot de diameter, resp. hoogte 
van de winding aan een schelp ter plaatse waar al deze metingen 
verricht zijn, ook gelden voor vroegere windingen. Waarschijnlijk 
zullen deze getallen voor verschillende ontwikkelingsstadiën van een 
ammoniet wel steeds anders zijn. Wenschelijk is het daarom de 
waarnemingen, waar mogelijk, voor alle windingen te verrichten en 
eventueel de uitkomst grafisch voor te stellen. Voor vergelijking van 
verschillende soorten heeft dit zeker veel waarde. Hummel o.a. is op 
deze manier te werk gegaan.

Als vergelijkingsmateriaal stond mij ten dienst een collectie dupli
caten van het door Boehm verzamelde materiaal van de Soela-eilanden, 
destijds door hem aan het Geol. Museum in Delft geschonken.
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Verder bevindt zich hier het jurassische materiaal, dat destijds in 
het bezit was van Dr. Verbeek en verzameld op verschillende eilanden 
van den Archipel. Dit materiaal werd destijds eveneens beschreven 
door Boehm (4) en was, voor zoover het van de Soela-eilanden afkomstig 
was, aanleiding tot diens tocht naar de Soela-eilanden (2) *).

In Delft bevindt zich verder het door Boehm **) beschreven fragment, 
dat Moerman vond tijdens de expeditie naar de Etna-Baai op Nieuw- 
Guinea. Juist is dan nu ook nog aangekomen het grootste deel van 
het jurassische materiaal van de expeditie Molengraaff van Rotti 
en Timor, dat door Krumbeck is bewerkt.

Prof. A. W ichmann en later Prof. L. Kutten waren zoo welwillend 
mij toe te staan inzage te nemen van het zich in Utrecht bevindende 
materiaal van Nieuw-Guinea, beschreven in Deel VI, Afl. 1 van Nova 
Guinea door Boehm en van het materiaal van de Soela-eilanden door Van 
Nouhuys op de Soela-eilanden verzameld, beschreven door Boehm (7). 
Tevens werd mij vergund de stukken, welke ik noodig had mee 
naar Delft te nemen. Voor deze hulp breng ik hier gaarne m^jn dank.

Voor de ouderdomsbepaling verwijs ik naar de door mi] samenge
stelde tabel voor de vindplaatsen etc., welke hiervoor is afgedrukt 
aan het einde van het artikel van Prof. B r o u w e r  op blz. 1 0  en 11 .

*) De tusschen haakjes geplaatsto cijfers vorwyzen naar de litteratuurlijst.
**) Zie noot blz. 45.



SERPULA sp.
Op een der groote ammonieten, welke in de Wai Laloena zijn 

gevonden, bevinden zich nog een drietal kokertjes van eene Serpula- 
soort. Ze hebben, zoo als zoo dikwijls, een iets slingerende vorm. 
Op dwarse doorsnede zijn ze rond. De wand vertoont geen bijzondere 
kenmerken, waardoor de soort als zoodanig gemakkelijk herkenbaar 
zou kunnen zijn. Om deze reden is ook afgezien van soortbepaling.

POSIDONOMTÏA Buchi F. A. R oemer.

Literatuur:
Boehm (7), blz. 132, pl. 32, fig. 1.

Onder dezen naam vermeldt Boehm een aantal exemplaren van een 
Posidonomya, welke bij Keeuw zijn gevonden. Volgens de door hem 
gegeven beschrijving komen deze geheel overeen met een, dat aan
wezig is in een rolsteen uit de Wai Mbono en waarin tevens een 
Sphaeroceras zit. Naast een paar fragmenten is een tamelijk gave, 
rechter klep aanwezig.

De lengte van de klep is 1 c.M., het slot is lang 6 m.M. De hoogte 
is 8 m.M. Ze is slechts weinig gewelfd. Slechts concentrische strepen 
zijn waar te nemen.

AUCELLA plicata Zitt .

Literatuur:
Aucella plicata Zitt. Zittel (63) blz. 32, pl. 8, fig. 4, a, b en c.
Aucella plicata Zitt. Boehm. (6) blz. 11—14, pl. 2, fig. 1, 2a—c, 3a, b en 4.
Aucella malayomaorica, Krumbeck (27), blz. 214.
Aucella plicata Zitt. Trechmann (52), blz. 266, pl. 17, fig. 4—8.
Aucella malayomaorica, Krumbeck (27), blz. 65—76, pl. 157, fig. 2—12, 

pl. 177, fig. 13a en b.

In verschillende stukken van de Soela-eilanden komen tamelijk 
veel Aucellen voor, meestal vrij klein, vaak gebroken en in gezel
schap van een meer of minder groote hoeveelheid fragmenten van 
Inoceramus sp., zoodat het gesteente als een Aucella-mergel kan 
worden aangeduid. In één stuk mergelige kalksteen uit de Wai 
Fatoehaja werd een linkerklep van een Aucella gevonden, te zamen 
met Inoceramus Galoi Boehm. Aan dit exemplaar zyn de verschillende

2
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kenmerken goed waar te nemen. De lengte is 2,5 c.M., de hoogte 
3 c.M. en de dikte van de schelp is */4 c.M. De umbo is een weinig 
over het slot gebogen en tevens iets naar voren gekromd. Op het 
oppervlak bevinden zich dicht naast elkaar liggende concentrische 
groeistrepen; sommige er van zijn iets sterker ontwikkeld. Bovendien 
treffen we fijne, radiale streepjes aan, behalve bij voor- en achter
rand. Doordat de schaal ten deele verloren gegaan is, is de afdruk 
van de groote spier bloot gekomen en een deel van de mantel
lijn. De klep is matig gewelfd.

Deze beschrijving komt geheel overeen met die van Aucella plicata 
Zitt. zooals die door Boehm en Trechmann is gegeven. Beide geven 
deze vollediger dan oorspronkelijk Zittel heeft gedaan. Zoo ontbreken 
op diens figuren de radiale streepjes, terwijl de beide eersten ze ver
melden, Boehm vond ze bovendien op Zittel’s origineele exemplaren. 
Het door dezen afgebeelde exemplaar is bovendien sterker gewelfd 
en voorzien van een veel sterker gekromde umbo. Vermoedelijk zyn 
dergelijke exemplaren echter slechts de sterkst gewelfde varianten 
van de juist genoemde Aucella plicata, Zitt., omdat deze door over- 
gangen verbonden zijn met de minder gewelfde.

Zeer uitvoerig beschrijft Krumbeck van verschillende eilanden der 
Archipel n.1. van Timor, Rotti, Ceram en Boeroe AwceMa-schalen als 
Aucella malayomaorica en tevens wordt besproken met welke soorten 
deze het best overeenkomen. Ik kan echter niet inzien, waarom het 
noodig was om de schalen uit onzen Archipel als eene afzonderlijke 
soort af te scheiden van Aucella %)licata Zitt., vooral omdat door hem 
zoo uitvoerig wordt medegedeeld hoe sterk de overeenkomst is, en 
dat de Indonesische exemplaren met die van Nieuw Zeeland, welke 
door Boehm werden beschreven identiek zijn (uitgezonderd het exem
plaar fig. 1 Boehm, 1. c.).

Evenzoo meen ik, vooral nu Trechmann de Nieuw Zeelandsche 
vormen nog eens weer heeft beschreven, dat er geen reden is om aan 
te nemen, dat Zittel’s origineele exemplaren tot eene andere soort 
behooren. Op grond hiervan neem ik aan, dat de hier beschreven 
exemplaren en die, welke door Krumbeck als Aucella malayomao
rica beschreven schalen moeten worden gerekend tot Aucella pli
cata Zitt.

Behalve uit de Wai Fatoehaja zijn nog andere exemplaren ge
vonden in de Wai Takawewa en de Wai Sangatoemba.

INOCERAMUS Galoi Boehm.
Literatuur:
Inoceramus Galoi, Boehm (5), blz. 68, pl. 9, fig. 10—12, pl. 10, fig. 

la—c en 2.
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Inoceramus c. f. Galoi Boehm, Trechmann (52) blz. 274, pl. 15, 
fig. 1 en 2.

In de collectie door Verbeek van de Soela-eilanden bijeengebracht 
vinden we reeds eenige meer of minder volledige resten van boven
genoemde soort. Boehm verzamelde er een zeer groot aantal van en 
vermeldt tevens (5, blz. 67), dat de bodem van de Wai Galo op 
verschillende plaatsen er als het ware mee was geplaveid. Te ver
wachten was het daarom, dat ook de collectie Brouwer een zeker 
aantal exemplaren zou bevatten. Sommige daarvan zijn zelfs vrij 
groote. De grootste afmetingen van een exemplaar uit de WaiFatoehaja 
zijn: lengte 14,5 c.M., breedte 8 c.M. en dikte van beide kleppen te 
zamen 7,3 c.M. van een zeer groot exemplaar uit de Wai Mbono, waar
van een gedeelte ontbreekt, was de grootste lengte ongeveer 20 c.M. 
en de breedte 10 c.M.

Van het geven van een beschrijving zie ik hier af, omdat Boehm 
deze soort voldoende gekarakteriseerd heeft en ik dus meen hiernaar 
te kunnen verwijzen. Slechts moet worden opgemerkt, dat fig. 14 
(en misschien 13) op pl. 9 bij Boehm niet hiertoe behoort, doordat 
de tusschenruimten tusschen de concentrische plooien breeder zijn 
dan deze plooien en tevens is de hoek tusschen slotrand en voorrand 
ruim 100°. Naar mijn meening zal het betreffende fossiel dan ook tot 
ïnoceramus Sularum Boehm moeten worden gerekend. Krumbecic 
(27, blz. 78) en Trechmann (52, blz. 275) hebben eveneens reeds 
opgemerkt, dat het in fig. 14 afgeheelde exemplaar niet tot Inoceramus 
Galoi Boehm moet worden gerekend. Eerstgenoemde onderscheidt 
dit fossiel met voorbehoud als Inoceramus c. fr. Haasti Hochst. emend. 
Zitt. en ook laatstgenoemde auteur vermeldt, dat het daarop zeer 
gelijkt. Volgens de afbeeldingen is de hoek tusschen slotrand en 
voorrand bij deze laatste soort scherp en niet stomp. Zittel geeft 
in fig. 5c, pl. 8 (63) nog een afbeelding van een klein exemplaar 
van Inoceramus Haasti Hochst., waarbij de hoek tusschen slotrand 
vrij scherp is. Daarom is eerder Inoceramus Taliabuticus Boehm als 
een synoniem van Inoceramus Haasti Hochst. te beschouwen.

De concentrische plooien verschillen evenwel ook hier. Van andere 
Inoceramen vond ik Inoceramus retrorsus Keys. (30, pl. 1 fig. 1) nog 
het meest gelijkende. Volgens de afbeelding is wel is waar de hoek 
tusschen slotrand en de voorrand veel grooter nl. 60°, maar volgens 
de beschrijving is deze echter ook hier ongeveer 40 a 50°. De ribben 
schijnen onregelmatiger te zijn en bij het slot breeder dan de er 
tusschen gelegen groeven. De var. Tongusensis Lahusen (30 pl. 1, 
fig. 2) doet denken aan Inoceramus Haasti Hochst.

Op Taliaboe is Inoceramus Galoi Boehm door de collecties van 
Boehm en Verbeek bekend geworden van de Wai Galo, de Wai Kadai,
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Safaoe en de Wai Lagoi en Brouwer verzamelde exemplaren in de 
Wai Mbono en in de Wai Tarang Patadohelé. Yan Mangoli door beide 
eerstgenoemden van Au-pohn-hia en Boeja Besar, door den laatsten 
uit de W. Takawewa, de W. Sangatoemba, W. Likoe, W. Fatoehaja 
en W. Pangalele. Van Nieuw Zeeland beschrijft Trechmann exem
plaren als Inoceramus c. fr. Galoi Boehm.

In de Spiti Shales is deze soort niet aan getroffen. Wel vermeldt 
H o l d h a u s  (21, blz. 415—418, pl. 48, fig. 10 en fig. 10 en 11) een 
paar soorten n.1. Inoceramus Everesti Opp. en Inoceramus gracilis 
Holdh., welke een zekere overeenkomst vertoonen met Inoceramus 
Galoi Boehm, doch deze verschillen voldoende, om ze van de laatste 
terstond te kunnen onderkennen. Bij Inoceramus Everesti Opp. is 
de hoek tusschen slotrand en voorrand ongeveer 80° en dus veel 
grooter. Bij Inoceramus gracilis Holdh. is deze hoek wel is waar 
ongeveer 50°, doch hier zijn de plooien veel scherper.

INOCERAMUS Sularum Boehm.
Literatuur:
Boehm (5), blz. 70, pl. 11, fig. 1 (9 fig. 14).
Holdhaus (21), blz. 420.
Een drietal steenkernen van linker kleppen van een Inoceramus 

komen slechts overeen met de soort, welke door Boehm van de 
Soela-eilanden is beschreven als Inoceramus Sularum. Twee er van 
komen voor in rolsteenen uit den mond van de Wai Likoe en de 
andere in een rolsteen uit den mond van de Boeja Besar. Het laatst
genoemde is het grootst, doch minder goed bewaard; de afmetingen 
zijn de volgende: lengte 7 c.M., breedte 5,5 c.M. De umbo is afge
broken. Het best bewaarde exemplaar uit de Wai Likoe is lang 
5,4 c.M. en ongeveer even breed. De dikte is 2,1 c.M. De hoek 
tusschen slotrand en voorrand is iets grooter dan 90 °. Beide kleppen 
zijn matig gewelfd, aan den top nog het sterkst. Karakteristiek 
zijn vooral de concentrische plooien. De onderlinge afstanden zijn 
telkens veel grooter dan de breedte der plooien. Fijne' groeistrepen 
zijn aanwezig. Uit de Spiti Shales beschrijft Holdhaus een exem
plaar als Inoceramus c.f. Sularum Boehm. Wel is waar heeft dit 
exemplaar veel geleden, maar toch is nog te zien, dat de hoek tusschen 
voorrand en slotrand ongeveer recht is en dus veel grooter dan by 
alle andere uit Yoor-Indië, de Ind. Archipel en Australië beschreven 
soorten. De concentrische plooien komen eveneens geheel met die 
van 7. Sularum Boehm overeen, zoodat ik geen bezwaar zie, dit 
exemplaar daartoe te blijven rekenen. Boehm beschrijft Inoceramus 
Sularum uit de Wal Galo en Taliaboe.
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INOCERAMUS c.f. gracilis H oldh.

Literatuur:
Holdhaus (21); blz. 417, pl. 48, fig. 15.
In een knol van de Wai Pangalele bevindt zich behalve een 

fragment van een Inoceramus-soort met grove concentrische ribben 
nog een bijna volledige steenkern van een rechter klep met fijne ribben. 
De umbo ontbreekt slechts. Het fossiel is ongeveer driehoekig van vorm, 
de hoek waaronder slotrand envoorrand elkaar raken is ±  40°. 
De lengte is 6Vs c.M. en was oorspronkelijk vermoedelijk 7 a 7l/2 c.M. 
lang. De breedte is maximaal 4 c.M. Hier en daar zijn nog enkele 
restjes van de schaal aanwezig. De klep is vrij sterk gewelfd. In 
algemeenen vorm komt deze klep overeen met Inoceramus Galoi 
Boehm. De vorm der concentrische ribben verschilt echter. Zelfs bij 
een fig. van een exemplaar van Inoc. Galoi Boehm met fijne ribben, 
zooals door Boehm gegeven is (5) plaat 9 fig. 12 zijn deze grover. Van 
Inoceramus gracillis Holdh. verschilt het fossiel eveneens door den 
vorm der concentrische ribben. Deze zijn daar namelijk scherper, waar
door de onderlinge afstanden weer des te grooter lijken. Overigens is 
ook de overeenkomst met die soort groot, daar de welving van de 
klep ongeveer gelijk is en ook is de hoek veel grooter (n.1. +  80°) 
ofschoon deze soort door de overige kenmerken zeer sterk aan het 
hier beschreven exemplaar doet denken.

Een ander exemplaar is afkomstig uit de Wai Boeja Besar.
In de literatuur kan ik overigens geen soorten vinden, welke met 

dit exemplaar beter overeenkomen. Het schijnt me hierom, gezien 
de punten van overeenkomst met Inoceramus gracilis Holdh. niet 
gewenscht hiervoor een afzonderlijke soort op te stellen en ik duid 
deze schelp voorloopig liever aan als Inoceramus c.f. gracilis Holdh.

INOCERAMUS sp.

In de Aucella-mergels komen herhaaldelijk fragmenten van Ino- 
ceramen voor, welke zich kenmerken door fijne concentrische ribben. 
In de meeste gevallen is er geen sprake van eenige nadere aan
wijzingen over den vorm te vinden. In een stuk uit de W. Fatoehaja 
is evenwel een grooter fragment aanwezig, mogelijk van een linker 
klep, waaraan iets meer te zien is. Het is een fragment van een 
exemplaar, waarvan de grootste lengte 5 a 6 c.M. zal zijn geweest. 
De umbo en de eene helft (bovenste) zijn afgebroken. De klep is 
zeer vlak geweest. De concentrische ribben staan dicht opeen én 
zijn vrij scherp. Ze staan nog dichter opeen dan op het vorige 
exemplaar. Over de grootte van den hoek tusschen slotrand en
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voorrand is weinig met zekerheid te zeggen. Uit de richting waaronder 
de concentrische ribben stuiten tegen debreukl^jn, waarlangs de schelp is 
doorgebroken kan dit niet worden opgemaakt. Intusschen is een 
zekere overeenkomst door de gedaante dezer lijnen met Inoceramus 
Everesti Opp.' niet te ontkennen. Er ontbreekt evenwel te veel aan 
dit exemplaar, dat we er toe mogen besluiten dit stuk hierom tot 
die soort te berekenen. Yoorloopig zal ik deze dan ook niet nader 
aanduiden als een Inoceramus sp., welke afwijkt van overige soorten 
van dat geslacht, welke uit den Ned. Indischen Archipel bekend zijn.

NUCULA Taliabutica Boehm.

Literatuur :
Boehm (2), blz. 21, pi. 1, fig. 2 Nucula c.f. Taliabutica.
Boehm (5), blz. 52, pl. 8, fig. 1, 2 en 8.
Boehm (5), blz. 70, pl. 9, fig. 7.

Slechts één exemplaar (steenkern) hiervan is door Brouwer ge
vonden en wel in de Wai Mbono op Taliaboe. In alle opzichten komt dit 
fossiel overeen met de bovengenoemde soort van Boehm. Ik herhaal de 
beschrijving hierom niet en verwijs liever naar die, welke deze 
auteur geeft. Ook wordt daar aangegeven, waardoor deze soort zich 
van andere jurassische onderscheidt. Na dien tijd verscheen echter 
het werk van Holdhaus (21) over de lamellibranchiaten en gastropoden 
uit de Spiti Shales, waarin eenige nieuwe soorten worden besproken. 
Van deze komen Nucula Spitiensis Holdh. en Nucula hyomorpha 
Holdh. nog het meest met N . Taliabutica Boehm overeen, doch ze 
verschillen reeds terstond, doordat de umbo veel verder achterwaarts 
is gelegen, terwijl ook de kleppen in de meeste gevallen niet sterk 
opgeblazen zijn. De lengte van het hier beschreven exemplaar is 
2,6 c.M., de dikte (beide kleppen) 2 c.M. en de hoogte 1,7 c.M.

CERITHIUM sp.

Op een kleiconcretie uit de Wai Tatoehaja bevindt zich een fragment 
van een Cerithium-schelp, 6 windingen tellende. De monding is aan
wezig en iets van de rand is bewaard gebleven.

De windingen zijn vlak en versierd met 4 concentrische strepen, 
waarvan de bovenste de sterkste is. Deze worden gesneden door 
radiaal loopende strepen, waardoor de indruk gewekt wordt, alsof 
een versiering door knobbels aanwezig is.

Volgens de beschrijving van Trechmann is wel is waar een soort
gelijk exemplaar op Nieuw Zeeland gevonden, doch de vorm ervan
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is slanker. De door Krumbeck van Rotti en Timor beschreven Cerithium- 
soorten komen ook niet met dit exemplaar overeen en evenmin vond 
ik dergelrjke uit het Himalaya-gebied vermeld.

PHYLLOCERAS Galoi Boehm.
Literatuur:
Boehm (5), blz. 7, pl. 12, fig. 1, 2, 3a, b, 4.
Tot Neumayer’s groep van Phylloceras tatricum Pusch, kan één 

exemplaar worden gerekend, dat vermoedelijk behoort tot Phylloceras 
Galoi Boehm. Het werd in het vaste gesteente gevonden in de Wai 
Mbono en is erg gehavend. Een stuk] der woonkamer is nog aanwezig, 
ruim een halve winding lang en daarop zijn een aantal van die 
karakteristieke, uitwendige lijsten aangeduid, welke ook laatstge
noemde soort kenmerken. Yermoedelijk zyn aan dit stuk een 
achttal aanwezig geweest. De externe kammen strekken zich nog tot 
even op de flanken uit, daarna verdwijnen ze. Op de flanken loopen 
ze iets schuin achterwaarts en gaan over in vrij fijne strepen 
bij de navel. Voor zoover te zien is, schijnt de schaal verder glad 
te zijn. Een groot deel daarvan ontbreekt echter. De navelwijdte 
is niet zuiver waar te nemen, doch in ieder geval is deze klein. 
Ook verschillende andere afmetingen,* o.a. de dikte, zijn niet te 
bepalen.

Boehm vermeldt Phylloceras Galoi van de Wai Galo op Taliaboe 
en van de Boeja Besar op Mangoli.

PHYLLOCERAS Malayanum Boehm.

Literatuur:
Boehm (5) blz. 78—82 p l.. 12 fig. la  en 5, pl. 14, pl. 15 fig. 1, 

a b en 2.
Slechts twee exemplaren van deze goed kenbare soort en dan nog 

sterk gehavend, bevinden zich in de door Brouwer meegebrachte 
collectie. Het eene werd gevonden in een rolsteen in de Wai Fatoe en 
is een fragment van een klein exemplaar (steenkern). De sutuurlijn 
vertoont, waar deze bloot ligt, alle kenmerken van bovengenoemde 
soort. Het andere, ook een klein fragment kwam te voorschijn uit 
een rolsteen van de W. Boeja Besar.

PHYLLOCERAS Verbeeki n. sp.
Plaat 4, fig. 3 en 4.

Een exemplaar van karakteristieken vorm, dat ik als nieuwe 
soort onder bovenstaanden naam onderscheid, werd gevonden bij



Tangi aan de Wai Miha, op Taliaboe. Ongeveer z/2 gedeelte ontbreekt, 
maar het overblijvende gedeeLte laat een nauwkeurige beschrijving 
gemakkelijk toe. De rugzijde is gelijkmatig en vrij sterk gewelfd en 
gaat vrij scherp over in de vlakke flanken.

De maximale dikte is gelegen op ongeveer 7» van de breedte der 
winding, gerekend vanaf de navel. Vanaf dit punt tot de navel neemt 
de dikte echter slechts zeer weinig af. Plotseling buigt de schaal 
daar evenwel om onder een hoek van ongeveer 90 ° en sluit dan op 
de vorige winding aan. De navel is betrekkelijk nauw en diep. De 
diameter der schelp is ±  10 c.M., de navelwijdte is 13 m.M., de dikte 
is ±  2l/a c.M. De index voor de dikte der schelp is 58, de index voor 
de navelwijdte 13.

De schaal is grootendeels bewaard, een klein gedeelte daarvan werd 
weggenomen om de sutuurlijn bloot te leggen. Hierbij bleek, dat de 
lengte van het aanwezige gedeelte der woonkamer ongeveer een 
halve winding bedraagt.

De oppervlakte der schaai is bedekt met matig fijne, radiaal ver* 
loopende lijstjes, groeistrepen, welke ongeveer op het midden der 
zijden naar voren gebogen zijn, daarna buigen ze weer terug en ver- 
loopen rechtuit zonder onderbreking over de externe zijde. Tusschen 
twee groeistrepen bevindt zich steeds een ruimte, welke ongeveer 
2 h 3 maal de breedte van één streep bezit. Eigenaardig is wel een 
plaatselijke versiering dwars over de groeistrepen, welke dus als een 
spiraal over de zijde verloopt en waardoor als het ware de indruk 
verkregen wordt, alsof de schaal daar iets ingerimpeld is. Onder de 
oppervlakkige laag is op verschillende plaatsen nog een dieper liggende 
waar te nemen, waarop soortgelijke strepen voorkomen als op de 
oppervlakkige.

Waar de schaal bewaard is gebleven, is van de aanwezigheid van 
radiale groeven bijna niets te zien, doordat deze geheel zijn opgevuld. 
De radiale groeven, wier aantal ongeveer 6 bedraagt hebben hetzelfde 
verloop als de groeistrepen. Juist op het midden, waar zij het verst 
naar voren buigen, bevindt zich een klein kuiltje, door eene kleine 
verhevenheid van de groeve gescheiden.

Het is evenwel niet zeker in verband met ook op andere plaatsen 
aanwezige kuiltjes, welke veroorzaakt werden door invloeden van 
buiten, of niet ook deze daartoe moeten worden gerekend.

Over de externe zijde verloopen de groeven rechtuit en zonder 
onderbreking van de eene flank naar de andere. Zij zijn daar 
ook dieper, doch juist bij de sipho worden ze weer iets minder 
diep.

De sutuuriijn vertoont weinig byzonders. De externe lob heeft twee 
vrij korte beenen, welke iets uiteenwijken. De eerste laterale lob is



25

driebeenig en subsymmetrisch. Het buitenste been reikt tot aan het 
verlengde van een been van de externe lob. Het externe zadel is 
tweekoppig. Het eerste laterale zadel is driekoppig, de tweede laterale 
lob is tweebeenig, het langste been daarvan wyst naar binnen. Het 
eerste laterale zadel is tweekoppig. Daarna volgen nog twee twee
koppige auxiliair zadels en nog drie éénkoppige.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat dit exemplaar met geen der 
in Ned.*Indië aangetroffen soorten overeenkomt, doch ook met geen 
der bekende soorten vond ik eenige gelijkenis. Volgens den loop der 
radiale groeven behoort dit exemplaar tot de groep van Phylloceras 
Capitanei Cat. Uit de beschrijving volgt verder reeds dadelijk, dat 
dit exemplaar sterk verschilt van Phylloceras Malayanum Boehm. De 
algemeene habitus sluit echter ook reeds de mogelijkheid uit, dat 
onze soort indentiek met een der juist genoemde zou zijn. Ook met 
Phylloceras plicatius Uhl. en andere soorten uit de Spiti Shales is 
geen overeenstemming. Van Phylloceras monsuni Boehm wijkt deze 
ammoniet af door de sterk gebogen ribben.

In enkele opzichten gelijkt hij nog het meest op Phylloceras sp. 
van Boehm (7) blz. 141, o.a. door de aanwezigheid van een verhevenheid, 
welke een tongvormig aanhangsel van de groeve scheidt, wat ook 
bij dit exemplaar voorkomt, hoewel het niet zeker is, of het in ons 
geval werkelijk een eigenschap van de soort geldt. Door de ribben 
wijkt Phylloceras sp. echter duidelijk af.

PHYLLOCERAS Eastoni n. sp.
Plaat 5, fig. 1 en 2.

Een exemplaar, dat ik onder bovenstaanden naam afzonder, werd 
gevonden in deWai Mbono. Het aanwezige gedeelte van de woonkamer 
omvat nog ongeveer 1/2 winding, een segment ter grootte van ongeveer 
1/3 deel ontbreekt.

In ongeschonden staat is de schelp klaarblijkelijk bijna geheel 
glad geweest. Op het luchtkamer gedeelte der schaal teekenen zich 
de op de steenkernen zichtbare radiale groeven hoogstens flauw 
af. Op het laatste gedeelte van de schelp zijn een aantal ribben 
aanwezig. Deze nemen echter slechts ongeveer het buitenste l/4 
deel der winding in beslag. Ze zijn niet grof en verdwijnen bij 
de navel.

De flanken zijn tamelijk vlak, de externe zijde is gelijkmatig rond. 
Vanaf het punt, waar de schelp het dikst is, even onder het midden 
der winding, neemt de dikte eerst geleidelijk, daarna steeds vlugger 
af, zoodat de navel trechtervormig is. De navel is vrij wijd. Terwijl 
de totale diameter 22 c.M. is, is de diameter der navel ongeveer
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3 c.M. De index voor de navelwijdte is daardoor ongeveer 14, die voor 
de hoogte 50 en die voor de dikte der winding is ongeveer 60, (naar

de hoogte 120). De hoogte is plaatselijk 11,8 c.M., terwijl daar als 
dikte 7 c.M. werd waargenomen.

Op de steenkern zijn 5 breede en ondiepe groeven aanwezig, welke 
ongeveer ter hoogte van het midden naar voren gebogen zijn. Het 
totale aantal zal vermoedelijk 7 a 8 hebben bedragen.

Op de externe zijde is de voorrand der groeven sterk naar voren 
gebogen, terwijl de achterrand vrijwel recht door loopt. De groeven 
worden hier dus sterk verbreed en midden op dit gedeelte ligt in de 
groeven een dwars gestrekte knobbel, zooals bij geen der andere 
Phylloceraten uit den Archipel is waargenomen.

Van de eene zijde werd de schaal ter hoogte van de luchtkamers 
plaatselijk verwijderd om de sutuurlijn bloot te leggen en van de aldus 
te voorschijn gebrachte sutuurlijnen is de laatste opgenomen.

De externe lob bezit twee bijna evenwijdig aan elkaar verloopende 
beenen, waartusschen een secundair zadeltje. De beenen reiken ongeveer 
tot halverwege de lengte van de eerste laterale lob. Het externe 
zadel is tweekoppig, de buitenste kop daarvan is de langste, ofschoon 
zeer weinig verschil aanwezig is. De eerste laterale lob is weer 
driebeenig en subsymmetrisch, het buitenste been is het sterkst 
ontwikkeld. Het externe zadel is driekoppig en reikt tot even 
verder dan de lijn, welke het externe zadel en het tweede laterale 
zadel verbindt. De tweede laterale lob is korter dan de eerste. Hierna 
volgt tenminste 1 tweekoppig auxiliair zadel. Verder is de schaal 
niet verwijderd, omdat dat gedeelte gebroken en naar binnen ge
drukt was.

De vertakkingen van zadels en lobben zijn niet slank.
Een klein fragment, dat door de aanwezigheid van de externe

Sutuurlijn van Phylloceras Eastoni ±  12/3 nat. gr.
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knobbel al terstond overeenkomt met het juist genoemde exemplaar 
vertoont, is nog gevonden in de Wai Menanga.

Vergelijken we de door Boehm uit den Archipel bekend geworden 
soorten, dan zien we dat dit exemplaar met geen daarvan overeenkomt, 
maar ook van de door Krumbeck van Rotti beschreven Phylloceras- 
soorten komt geen exemplaar er mede overeen. Voor het vergelyken 
met soorten uit andere gebieden kan ik hier kort zijn. Die, welke 
hiervoor in aanmerking komen, worden door Boehm (5, blz. 82) 
reeds genoemd en daarvan staat Pliylloceras mediterraneum Neum. 
het naast, doch deze mist reeds dadelijk de knobbel in de groeve 
aan de externe kant en verder schijnen de ribben hierbij ook veel 
eerder op te treden. Vergelijk b. v. de figuur van W aagen (57, pl. 5, 
fig. 1). Hierom stel ik voor deze nieuwe soort Phylloceras Eeastoni 
te noemen daar den oud-hoofdingenieur bij het Mijnwezen in Ned. 
Indië Ir. N. W im  Easton.

PHYLLOCERAS Insulindae Boehm.
Literatuur:
Boehm (5), blz. 17 fig. 2.

Een vrij sterk gehavende ammoniet afkomstig van Tangi vertoont 
geheel en al de kenmerkende groeven, welke Boehm vermeldt van 
Phylloceras insulindae. Deze loopen vrijwel recht en bezitten on
geveer midden op de flank een tongvormig, naar voren gericht 
aanhangsel. Behalve de groeven zijn geen versieringen waar te nemen. 
De flanken zijn tamelijk plat. De door Boehm beschreven exemplaren 
zijn afkomstig van de Wai Galo op Taliaboe.

De navel is klein. Verdere bijzonderheden kunnen niet worden 
vermeld van dit exemplaar. De sutuurlijn kon niet bloot gelegd 
worden, zoodat hiervoor en voor het overige naar de beschrij ving van 
Boehm moet worden verwezen.

PHYLLOCERAS m onsuni, Boehm.
Literatuur: %
Boehm. (5), blz. 75 pl. 12, fig. 5, en 6.
Van twee steenkernen, welke als rolsteenen gevonden werden aan 

de monding van de Boeja Besar is het luchtkamergedeelte geheel 
bewaard gebleven en van het eene exemplaar bovendien nog ongeveer 
1 cM. van de woonkamer. De sutuurlijn is op beide resten bijna 
overal waar te nemen, doch heeft geleden, zoodat het niet meer ging 
haar in alle onderdeden te herkennen. Toch gelukte dit nog vrij 
goed en daarbij bleek, dat de figuren van Boehm er geheel mee 
overeen komen. Ook de beschrijving komt er vrij goed mee overeen.
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Van de schaal is bijna nergens iets waar te nemen. De flanken 
zijn vlak en gaan geleidelijk over in de navel.

De sutuurlijn vertoont dezelfde verdeeling der blad vormige uit
einden van de zadels. De externe lob is korter dan de eerste laterale. 
De beenen van de eerste divergeeren byna niets. De eerste laterale 
lob heeft drie beenen en is sub-symmeirisch. Het eerste laterale 
zadel is tweekoppig, evenals het laterale zadel.

Boehm vermeldt deze soort van de Wai Galo op Taliaboe.

PHYLLOCERAS Mamapiricum Boehm.
Literatuur:
Phylloceras Mamapiricum Boehm. Boehm (8), blz. 7.
Phylloceras sp. nov., blz. 9 ibidem.
Door Boehm werd Phylloceras Mamapiricum als nieuwe soort be

schreven van verschillende plekken op Nieuw-Guinea. Zijn beschrijving 
is evenwel onvolledig, omdat de sutuurlijn aan geen der door hem 
beschreven exemplaren voldoende werd blootgelegd. Slechts vond hij 
vry onbeteekenende fragmenten der sutuurlijn. Dit had ten gevolge, 
dat hij nog in het zelfde jaar fragmenten van groote ammonieten, 
van Taliaboe en Mangoli afkomstig, als identisch beschreef (7, blz. 139). 
Ook bij deze werd geen goede sutuurlijn aangetroffen. In het laatste geval 
betrof het woonkamerfragmenten met resten der laatste luchtkamer. 
Kleine verschillen, welke ook door hem reeds werden opgemerkt 
hadden hem tot voorzichtigheid moeten aanmanen.

Het origineel van Boehm’s figuur (8 pl. 1, fig. 8) werd mij destijds 
welwillend door Prof. W ichmann geleend en het gelukte hier gemakkelijk 
van een paar sutuurlijnen nog een groot deel bloot te leggen. Wel 
bleek, dat het laatst gevormde tusschenschot plaatselijk zeer gehavend 
was, waardoor ook de sutuurlijn was gebroken. Uit «de fragmenten 
van een drietal lijnen konden evenwel genoeg karakteristieke eigen
schappen verzameld worden. Hierna bleek, dat het exemplaar, dat 
door Boehm als Phylloceras sp. (8, blz. 141) is vermeld, moet worden 
gerekend tot Phylloceras Mamapiricum Boehm.

De sutuurlijn komt geheel overeen. Laatstgenoemd exemplaar is 
overigens sterk geschonden. Het luchtkamergedeelte is aanwezig, 
doch gehavend en waarschijnlijk zijn er nog resten (+ 3 c.M.) van 
de woonkamer. De laatste winding is derhalve bijna geheel verdwenen.

Op het luchtkamergedeelte zijn, zij het ook eenigzins geschonden, 
sutuurlijnen waar te nemen welke den vroegeren vorm daarvan nog 
goed laten herkennen. Een daarvan is door Boehm afgebeeld, het 
andere is van een ouder stadium en ligt er diametraal hier tegenover. 
We beschikken daardoor dus reeds bij deze soort over een drietal 
sutuurlynen van geheel uiteenloopende stadiën.
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Uit Boehm's origineel blijkt, dat de windingen in jongere stadia 
niet zulke grove ribben vertoonen als later, doch hoogstens kleinere 
en zwakkere en aan het zoo ju ist aangehaalde exemplaar is te zien, 
dat ze in de jongste stadia ontbreken. De groeven zijn op de teekening 
bij de navel te sterk gebogen geteekend. Ze loopen hier vrijwel in 
rechte richting Daar toe.

Niet juist is verder Boehm’s opmerking, dat de radiale groeven 
aan het exemplaar (8), blz. 9 overeenkomen met die van Phylloceras 
malayanum Boehm. Hij zal voornamelijk hebben gelet op die, welke 
over de buitenste omwinding verloopt en welke zeer onvolledig is.

Het aantal dezer groeven is acht.
De sutuurlijn van Phylloceras mamapiricum Boehm is min of meer 

plomp, daar- de bladvormige vertakkingen kort aangehecht zijn en 
blijkbaar geen insnoeringen meer vertoonen. Ze zitten daardoor 
dicht opeen.

De externe lob is tweebeenig. Tusschen deze beenen ligt een secundair 
zadeltje, dat ongeveer de halve hoogte der lob bereikt.

De beenen loopen parallel. Van het laatst afgescheiden tusschenschot 
zien we de sipho doorloopen over een afstand van 3 c.M. en eerst 
daar eindigen. Dit is eveneens door Boehm o. a. opgemerkt en komt 
ook bij andere soorten voor. Het externe zadel is tweekoppig. De 
eerste laterale lob is driebeenig, subsymmetrisch, vrij breed en van 
de vertakkingen komt de buitenste tot vlak bij de sipho ongeveer 
ter hoogte van de beenen van de externe lob.

Het eerste laterale zadel is driekoppig, waarvan de beide binnenste 
klaarblijkelijk door het insnoeren zijn ontstaan uit één lob. De diepte 
dezer insnoering is niet zoo groot als die tusschen de buitenste en 
de middelste. De tweede laterale lob is tweebeenig, het binnenste 
been is sterker ontwikkeld dan het andere. Het tweede laterale zadel 
is tweekoppig. Hierna volgen nog twee tweekoppige auxiliair zadels, 
daarna eenige eenkoppige, wier aantal evenwel niet meer is vast 
te stellen.

Het origineel exemplaar is tamelijk volledig, de mond van de 
woonkamer is gedeeltelijk afgebroken, toch is nog na te gaan, dat 
de woonkamerlengte meer dan een halve winding bedroeg. De diam. 
is 23,9 c.M., de wijdte van de navel 3,3 c.M., de hoogte der laatste 
winding is 12,8 c.M. en de dikte er van is 8,7 c.M. De indices zijn 
daardoor als volgt; n.1. die voor de navelwijdte is 14, die voor de 
hoogte is 53 en die voor de dikte 36 (naar de hoogte berekend 68).

Zoover te zien is, komen op de schelp ribben voor en daar tusschen 
een zevental diepe groeven. Tusschen elke twee groeven bevinden 
zich ongeveer een twaalftal vrij grove ribben. Van af de externe 
zyde reiken deze meest ongeveer tot halverwege de flanken, maar
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bij de woonkamermonding worden ze langer en ook bij de navel 
blyven ze zichtbaar.

Aan de externe zijde vertoonen de ribben een iets naar voren 
gerichte bocht. De groeven hebben voor zoover het de buitenste ge
deelten daarvan betreft hetzelfde verloop als de ribben. Halverwege 
de flanken buigen ze iets terug, en gaan dan met een zeer flauwe 
bocht (bijna recht) naar de navel. In de figuur van Boehm is vlak 
bij de navel nog een flinke bocht geteekend, welke niet bestaat.

Van Phylloceras passati (orig. afb.) verschillen deze groeven door
dat laatst genoemde soort de bocht in de groeve ongeveer op 
2/3 van de afstand van de navel tot de externe zijde ligt, welke 
eigenschap (zooals blijkt uit het vergelijkingsmateriaal) vrij constant 
is. Deze reden zou ik daarom nog mede willen aan voeren tegen het 
vereenigen van beide soorten tot eene enkele.

Van de Soela-eilanden beschrijft Boehm (7, blz. 139) ook het voor
komen van Ph. Mamapiricum. Hij vermeldt er bij, dat deze verschillen 
van het exemplaar van Nieuw Guinea, doordat deze een langgerekte 
knobbel (korte rib) bezitten voor de groeven.

Dit kenmerk komt eveneens aan een groot aantal fragmenten voor, 
welke door Brouwer zijn meegebracht en welke volgens Boehm’s 
beschrijving tot Phylloceras Mamapiricum behooren. Om deze reden 
lijkt het mij meer de voorkeur te verdienen, dat die exemplaren als 
een afzonderlijke soort worden onderscheiden. Bovendien hebben 
deze exemplaren iets fijnere ribben, welke vanaf de externe zijde 
reiken tot ongeveer ]/g- & V3 van de afstand van de externe zijde 
tot de navel.

Voor zoover dus bekend is onder bovenstaande beperking Phyllo
ceras Mamapiricum Boehm niet bekend van de Soela eilanden.

Boehm acht het niet omogelijk, dat zijn Phylloceras Mamapiricum 
later groote exemplaren van Phylloceras passati Boehm zou blijken 
te zijn. Hij kende immers slechts groote exemplaren van de eerste 
soort. Toch wijst hij reeds terecht op verschilpunten, zooals breedte 
en grootte der ribben. Deze zijn bij laatstgenoemde soort het grootst, 
terwijl men juist het tegendeel zou mogen verwachten. Tevens zijn 
de windingen van Phylloceras Mamapiricum Boehm dikker.

Phylloceras Mamapiricum Boehm is tot dusverre bekend van Nieuw 
Guinea van Mam&piri, Amarasa, Papararó en Manimóri.

PHYLLOCERAS Taliabuticus n. sp.
Plaat 3, fig. 1 en 2. Plaat 6, fig. 8. Plaat 7, fig. 1.

Literatuur:
Phylloceras Mamapiricum Boehm. Boehm (7), p. 139, pl. 32 fig. 11.
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Tot deze soort reken ik dan die exemplaren, welke overeenkomen 
met de door Boehm 1. c. gegeven beschrijving van ammonieten van 
Keeuw en door dezen genoemd zijn Phylloceras Mamapiricum.

Hiervan zijn aanwezig één groot en weinig geschonden exemplaar 
van de Wai Menanga, een beschadigd exemplaar van dezelfde plaats 
en een aantal fragmenten, meestal de woonkamers en alle van Keeuw, 
Tangi en van andere plaatsen langs de Wai Miha afkomstig. Alle resten 
zijn afkomstig van groote éxemplaren w.o. -met een diam. van +  29 
c.M. In verschillende gevallen is het fossiel min of meer verdrukt en 
ook zijn de resten van vroegere windingen, welke door het aan
wezige woonkamergedeelte omvat worden, dikwijls geheel gebroken. 
Dergelijke bloot te leggen heeft derhalve meestal.weinig zin.

Een woonkamerfragment van 1 d.M. lengte bleek evenwel nog een 
ongeschonden fragment van de voorafgaande winding te omvatten 
en daarop een gedeelte van de sutuurlyn van het externe zadel tot 
aan de eerste auxiliair lobben toe.

Een paar van deze woonkamerfragmenten, welke alle van Keeuw 
afkomstig zijn, vertoonen nog onvolledige resten van de laatste 
sutuurlijn en bij enkele konden nog een of meer vrij volledige 
worden blootgelegd. Bij één bovendien nog een winding uit een 
vrij jong stadium (diam. 5,8 c.M.). In dit gedeelte bleef de schaal niet 
bewaard; maar hier kwamen een drie- a viertal sutuurlijnen te 
voorschijn, welke het mogelijk maken in verband met die, welke op 
de woonkamer zijn aangetroffen, de soort goed te karakteriseeren. 
Dit is vooral noodig, wegens overeenkomst met Phylloceras Mamapi
ricum Boehm. De schelp is ook bij deze soort vrij dik. Bij een diam. 
van ±  29 c.M. werd een navelwijdte van 4,3 c.M. gemeten. De index 
voor de navelwijdte is daardoor ongeveer 14. De dikte is ongeveer 
±  10 c.M. en de hoogte +  14 c.M. De indices hiervoor zijn dus resp. 
84 en 44 en de in deze voor de dikte naar de hoogte berekend 71.

De flanken zijn niet afgeplat, doch gelijkmatig gerond. De radiale 
groeven zijn 7 a 8 in getal. Ongeveer op het middengedeelte van de 
flanken vertoonen ze een iets naar voren gerichte bocht. Van linker 
naar rechter zijde verloopen ze recht over de externe zijde.

Bij aanwezigheid van de schaal zijn ze op de zijden minder zicht
baar dan aan de externe zijde. In jonge en ook misschien in meer 
volwassen stadia zijn de windingen klaarblijkelijk geheel of nagenoeg 
glad. Op de woonkamergedeelten treden ribben op, welke echter niet 
zoo forsch zijn als bij Phylloceras Mamapiricum Boehm.

Ze loopen meestal door tot de helft van den afstand tusschen de 
externe zijde en de navel, gerekend van af de externe zijde en soms 
nog minder ver, maar dicht bij de mondopening beginnen de ribben, 
zij het ook zeer krachtig door te loopen tot aan de navel, evenals
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bij Ph. Mamapiricum Boehm. Tusschen elke twee radiaal verloopende 
groeven zyn ongeveer 13 ribben aanwezig, soms iets minder. De 
ribben vertoonen op de flanken ook eenigermate de s-vorm.

Op de externe zijde buigen ze zich bovendien en in tegenstelling 
met de groeven naar voren. De eerste rib voor een groeve is daar
door zeer kort en als een lange knobbel ontwikkeld. Dit is echter 
blijkbaar niet steeds het geval, omdat B o e h m  vermeldt, dat één 
van zijne exemplaren het op sommige plaatsen vertoont, op andere 
echter niet. Phylloceras Mamapiricum Boehm vertoont het even
wel nooit.

De sutuurlyn in een jong stadium bezit een externe lob met twee
bijna evenwijdige beenen, waar- 
tusschen een secundair zadeltje, 
dat weer ongeveer tot halve 
hoogte reikt. De externe lob is 
veel korter dan de eerste laterale. 
Het externe zadel is tweekoppig, 
de buitenste kop daarvan reikt 
het verst naar voren. De eerste 
laterale lob is driebeenig en

souuq  van jong exemplaar van Phyii. subsymmetrisch. De drie beenen 
Taiiabuticus ± 2 x nat. gr. reiken alle even ver achterwaarts,

naar buiten reikt het buitenste been tot ongeveer halverwege het 
externe zadel. Het eerste laterale zadel is tweekoppig, in tegen
stelling dus met Phylloceras Mamapiricum Boehm. Dit zadel reikt

Sut.lijn van Phyll. Taiiabuticus ± nat. gr.

iets verder naar voren dan de verbindingslijn tusschen het externe 
en tweede laterale zadel. De tweede laterale lob is subsymmetrisch. 
Het tweede laterale zadel is eveneens tweekoppig. Daarna volgt
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nog ten minste één tweekoppig auxiliair zadel, de overige konden 
niet worden gezien.

In meer volwassen stadia onderscheidt de sutuurlijn zich van die 
van jonge stadia, doordat de vertakkingen van zadels en lobben 
slanker zijn. Deze meerdere slankheid is tevens een verschil met 
juist genoemde soort. Het eerste laterale zadel is tweekoppig ge 
bleven.

Het buitenste been van de , eerste laterale lob is het sterkst 
ontwikkeld en reikt nu bijna tot aan de sipho, het middelste been 
is relatief iets langer geworden. Na het tweede laterale zadel kunnen 
nu nog worden opgemerkt twee tweekoppige auxiliair zadels en 
vervolgens nog minstens drie éénkoppige.

Yan Phylloceras passati Boehm verschilt Phylloceras Taliabuticus 
al dadelijk, doordat eerstgenoemde soort evenals Ph. Mamapiricum 
Boehm een driekoppig eerste laterale zadel bezit.

Bovendien is het aantal en de vorm der ribben niet gelijk en 
de habitus is anders, doordat de llanken niet zijn afgeplat.

Verder ontbreken bij de eerste zoowel als bij de laatste soort de 
knobbels aan de externe zijde.

Aan het eene exemplaar van Keeuw, n.1. dat met de winding uit 
een jeugdstadium was nog een stuk van Idoceras Mihanum Boehm 
en een belemniet bewaard. ’

PHYLLOCERAS c. f. Taliabuticus, n. sp.
Plaat 5, fig. 3.

Een vrij veel kleiner exemplaar (diameter 16 c.M.) uit de Wai Mbono 
moet nog even afzonderlijk worden vermeld, omdat het in enkele 
opzichten iets afwijkt van de juist beschreven soort, hoewel ver
moedelijk niet voldoende, om hiervoor eene afzonderlijke soort te 
vormen, zoodat het hier onder bovenstaanden naam wordt beschreven.

Het aanwezige deel der woonkamer omvat nog ongeveer een halve 
winding, en van het luchtkamergedeelte ontbreekt een derde gedeelte. 
De schaal is bewaard gebleven en vrij dik. Voor zoover aanwezig, 
vertoont deze iets gebogen en radiaal loopende ribben, welke bij het 
begin der woonkamer niet zijn waar te nemen op de buitenzijde 
der schaal. Het aantal ribben tusschen twee van de radiale groeven 
is ongeveer 16. Niet onmogelijk is het, dat het oudere gedeelte der 
schelp zonder ribben is geweest.

Over de flanken loopen ook hier de ribben niet ver door. Ze eindigen 
reeds' vrij dicht nabij de externe zijde op ±  V3 van de afstand tot 
den navel en gaan daarop over in strepen.

Een zestal radiale, vry breede groeven zyn op de laatste winding
3
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aanwezig. Buiten op de schaal zyn zy op de externe zijde vrij diep, 
op de flanken worden ze naar het midden ondieper. Tot daar buigen 
ze zich naar voren, verder naar de navel toe loopen ze weer terug 
en worden tevens iets dieper. Het verloop op de steenkern is analoog. 
De schelp is niet dik, doordat de flanken iets afgeplat zijn. Op een 
paar plaatsen zijn aanwijzingen, dat de schelp gebroken is geweest. 
Op 2/3 van den afstand van de externe zijde tot de navel is deze 
het dikst. Vervolgens neemt de dikte naar de navel zeer gelijkmatig 
af. De index voor de dikte is ongeveer 72. De diameter der schelp 
is 16 c.M. De navel is wijd 1,8 c.M., zoodat de index voor de navel- 
wijdte 11 bedraagt.

Typisch is, dat de schaal op de flanken tusschen elke twee groeven 
opgeblazen is. Het is evenwel nog de vraag of dit als normaal moet 
worden beschouwd. De plaats dier groeven wordt er echter goed 

‘door aangeduid, ofschoon deze overigens behalve bij de externe zijde 
door de schaal vrijwel geheel bedekt worden.

Een sutuurlijn werd door het wegnemen der schaal plaatselijk 
blootgelegd. De beenen van de externe lob loopen ongeveer evenwijdig. 
De lengte der lob is ongeveer de helft van die de eerste laterale lob. 
Het externe zadel is tweekoppig. De eerste laterale lob is driebeenig 
en subsymmetrisch. De buitenste vertakkingen reiken niet geheel 
tot aan de beenen van de externe lob. Het eerste laterale zadel is 
driekoppig. Het tweede laterale zadel is tweekoppig. Verder konden 
nog worden onderscheiden één tweekoppig auxiliair zadel en ver
volgens enkele éénkoppige. Het aantal daarvan was evenwel niet 
vast te stellen.

Een woonkamer fragment van 1 d.M. lengte, afkomstig van eene 
zeer groote ammoniet bevatte een nog ongeschonden gedeelte van 
de voorafgaande winding.

De hierop aanwezige sutuurlijn bleek eyeneens een driekoppig 
l e laterale zadel te bezitten, terwijl deze lijn overigens goed met de 
juist beschreven sutuurlijn overeenkomt. Ik heb gemeend dit frag
ment hier om den vorm van het le laterale zadel onder te moeten 
brengen.

Ofschoon deze schelpen in vele opzichten overeen komen met 
Phylloceras passati Boehm (ze behooren ook weer tot de groep van 
Phylloceras ultramontanum Neum.) heb ik toch gemeend ze onder 
bovenstaande naam te moeten afzonderen, op grond voornamelijk 
van den vorm der sutuurlijn. De externe lob is bij Phylloceras passati 
Boehm relatief dieper. Bovendien is het aantal ribben bij die soort, 
volgens Boehm’s figuren, tusschen twee groeven ongeveer 8, terwijl 
deze er een 15-tal bezitten, en bezit deze soort geen knobbel voor 
de groeven. Om het bezit hiervan is de overeenkomst met Ph. Talia-
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buticus zeer groot. Phylloceras passati Boehm trof ik in de collectie 
Brouwer niet aan.

PHYLLOCERAS strigile Blanf.

Literatuur:
Ammonites strigilis Blanf. Blanford Journ. As. soc. Bengalen, 

VoL 32, p. 126, pl. 3, fig. 1. 1868.
Ammonites strigilis Blanf. Stöliczka (51), p. 95.
Phyloceras strigile, Blanf. Uhlig (54), S. 6, Pl. 1, fig. 1,2 pl. 8, fig. 6.
Ammonites strigilis Blanf. Crick (15), S. 15.
Phylloceras strigile Blanf. Boehm. (2), bl. 22, pl. 1, fig.'5 en 6, 

pl. 2 fig. 1, pl. 3, fig. 1 en 2.
Van deze soort bevat de collectie Brouwer slechts één stuk van 

een woonkamer (steenkern), dat evenwel de karakteristieke richels 
goed vertoont. Het stuk werd als rolsteen gevonden aan de W. Boeja 
Besar.

Enkele exemplaren uit het vergelijkingsmateriaal bezaten een vrij 
volledige sutuurlijn. In verband met de bestaande goede beschrijvingen 
en afbeeldingen van het fossiel bij Boehm en Uhlig mag het echter 
overbodig heeten deze hier nog weer te geven. Slechts zou ik er op 
willen wijzen, dat behalve de in de literatuur vermelde verschillen, 
Phylloceras infundibuïum d’Orb.*) nog van Phylloceras strigile Blanf. 
afwijkt door den vorm der dwarse doorsnede der windingen. Bij 
laatst genoemde soort is deze relatief breeder. De index voor de dikte 
ten opzichte van de hoogte in de fig. van d’ORBJGNY van Phylloceros 
infundibuïum d’Orb is 70. Bij het aanwezige materiaal van Phylloceras 
strigile Blanf. wisselt deze van 86—94. In dit opzicht zou dan ook 
Phylloceras Rouyanum d’Orb.2) meer overeenkomen. De schaal hier
van is evenwel glad. In habitus komt ook Phylloceras ladinum Uhl.3) 
overeen, doch hier zijn de ribben anders. Deze steken om de 
andere aan de externe zijde meer uit en zijn tevens forscher.

Phylloceras strigile Blanf. is uit onze O. Ind. Archipel bekend 
geworden van Safaoe op Taliaboe en van Aü-pohn-hia, Boeja Besar 
en Boeja Ketjil op Mangoli.

BOCHIANITES W eteringi Boehm.
Literatuur:
Boehm (2) blz. 26 pl. II fig. 5.
Door Boehm worden een tweetal soorten Bochianites van de Soela 

eilanden beschreven, n.1. bovengenoemde soort en Bochianites Ver-
i) cPOrbiqny (41).
J) ibidem.
3) Jahrb. d. Kais. Kön. Geol. Reichsanstalt. 1887, Bd. 87, S. 80—81, pl. B, ög. 6—7.
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steeghi l.c. blz. 27 pk II fig. 6. In de kalksteen, wélke nog is blijven 
zitten aan een der Kossmatia’s uit de Laloena rivier bevinden zich 
een viertal Bochianites-schelpen, waarvan het eene 6 c.M. lang en 
±  0,5 c.M. dik is.

De dwarse doorsnede is ovaal. Bij een der exemplaren bleken de 
afmetingen hiervan resp. 0,6 en 0,4 c.M. te bedragen. De beide andere 
zijn kleiner, een er van is iets gebogen.

De schaal bestaat uit koolzure kalk en is ten deele nog aanwezig. 
Groeistrepen werden niet opgemerkt; alleen komen op geregelde 
afstanden, by het grootste exemplaar op afstanden van +  l 1/* c.M., 
schuin over de schelp loopende insnoeringen voor. Hun aanwezigheid 
is, waar de schaal bewaard is, niet goed waarneembaar. Een paar 
sutuurlijnen zijn gedeeltelijk te zien, minder volledig dan die van 
Boehm, doordat de hier vermelde schelpen voor de helft in het 
gesteente liggen.

Wat te zien is komt overeen met de sutuurlijn door Boehm gegeven 
van Bochianites Weteringi, zoodat de hier beschreven schelpen, vooral 
ook, omdat geen overdwarse ribben aanwezig zijn tot die soort 
behooren.

HAMMATOCERAS Molukkanum Cloos.
Plaat 2, fig. 1—3.

Literatuur:
H. Cloos (14) blz. 5 sqq.
Met de beschrijving van bovengenoemd fossiel komt een fragment 

uit de W. Fatoe geheel overeen. Het is een rolsteen van een kiezelige 
concretie. Een deel van de woonkamer is aanwezig, n.1. ongeveer l/4 
van een winding. De schaal is niet bewaard. Van het luchtkamer- 
gedeelte is alleen een deel bewaard, de windingen, welke binnen de 
woonkamer volgen, zijn behalve een paar van de jongste stadia, door 
verweering verdwenen. De navel rand is rond gebogen. De hoogte der 
winding bij het begin van de woonkamer is 5,3 c.M., de dikte is
5,3 c.M. en de navelwijdte is ongeveer 2,7 cM., de index voor de 
dikte (naar de hoogte) is 55. Naar buiten wordt de woonkamer-steeds 
hooger. Zij wijkt door de versiering, zoowel als door den vorm sterk 
af van de vorige windingen. In het jongste stadium, dat aanwezig 
is, is de dwarse doorsnede rechthoekig. De kiel ligt zelfs nog iets 
ingezonken en een groef is aan weerszyden van die kiel aanwezig. 
In dit stadium, (bij een diam. van 2,2 c.M.) zyn 33 krachtige ribben 
ontwikkeld. Ze beginnen vry recht en zijn aan het einde naar voren 
gebogen. Ze loopen tot aan de groeven naast de kiel. De flanken zijn 
vlak. De dikte is hier ongeveer gelyk aan de hoogte van de winding
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(8,5 m.M.) waardoor de dwarse doorsnede ongeveer rechthoekig is. De 
index voor de windinghoogte is dan 38, die voor de dikte (naar de 
hoogte) 100 en naar de diam. 38. De ribben zijn in dit stadium vrij 
smal. Bij den navelrand beginnen ze als langgerekte, radiale knobbels. 
De sutuurlijn is door den conservatietoestand niet waar te nemen. 
De ribben vertakken zich naar buiten in tweeën of in drieën. Het 
gedeelte, dat door ver weering verdwenen is, heeft een diameter van
6,4 c.M., de hoogte der winding (laatste* deel) is 2,1 c.M., de diameter 
van de navel is 2 c.M. De index voor de navelwijdte is dus 31 en 
die voor de hoogte 32. De ribben vertakken zich nog meest dichotoom, 
maar zoo nu en dan komt een vertakking in drieën en ten slotte 
in vieren voor. De laatste zijn verspreid tusschen de andere. Er zijn 
23 ribben in dat stadium. In het begin is de dwarse doorsnede van 
de windingen rechthoekig, b.v. waar de winding hoog 1,7 c.M. en 
breed 1,4 c.M. is. De kiel begint zich daarna te verheffen. Op het 
einde is de winding 3,4 c.M. hoog en 2 c.M. breed. De dwarse door
snede is dan meer ovaal geworden. De ribben zijn nu vrij breed en 
vooral aan de buitenzijde der flanken en aan den rug flink ontwikkeld. 
Dit stadium gaat over in de woonkamer. De doorsnede is dan duidelijk 
ovaal geworden en de kiel verheft zich boven de externe zijde. De 
flanken zijn iets rond. De ribben (lang gerekte knobbels) zijn iets 
minder hoog geworden en ook de vertakkingen (3 a 4 per rib). Aan 
den navelrand loopen de ribben eenigszins schuin. De navelrand 
loopt rond.

In de coll. Verbeek bevindt zich een fragment van een vrij kleine 
ammoniet, die afkomstig is van Au-pohn-hia, op Mangoli, grootendeels 
bewaard als afdruk en met een paar luchtkamers, van de woonkamer 
is 1/2 winding aanwezig. De diam. is 4,4 c.M., de dikte van de laatste 
winding is 1,1 c.M. en de hoogte 1,6 c.M. Om de dikte vast te stellen 
werd een afdruk van klei gemaakt. De navelwijdte is 1,6 c.M., de 
index voor de navelwijdte is 36, die voor de hoogte der winding is 
36, voor de dikte naar de diam. 25 en naar de hoogte 69. Het stuk 
is voorzien "van een etiket van Boehm met den naam Haugia sp. n. 
De ribben zijn in dit stadium iets naar achter gebogen en nog dichotoom 
vertakt. Het begin er van is een langgerekte knobbel. Aan de externe 
zijde zijn ze weer naar voren gekromd. Totaal zyn 28 ribben aanwezig 
langs den navel. Aan de losse luchtkamers is iets te zien van de 
sutuurlijn, maar natuurlijk zeer gehavend. Te zien is, dat de externe 
lob bijna even lang is als de eerste laterale lob en eindigt in twee 
takken, door het diep indringen van een sec. zadeltje. De eerste 
laterale lob eindigt in twee takken en is onsymmetrisch, doordat de 
buitenste tak het kortst is. De takken zijn smal, het lichaam van 
de externe lob is vrij breed. De tweede laterale lob is veel kleiner
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en staat scheef, de auxiliair lobben eveneens. Voor zoover kan worden 
nagegaan komt de sutuurlijn geheel overeen met de teekening van 
Cloos 3), welke genoemde auteur mij welwillend ter beschikking 
stelde. Zooals deze reeds opmerkt verschilt de sutuurlijn van Hamma- 
toceras Molukkanum Cloos van die der ondergeslachten Sonninia 
en Haugia.

Een zeer slecht bewaard exemplaar, waarvan alleen de binnenste 
windingen goed te bestudeéren zijn is nog afkomstig van de Wai 
Mbonó op Taliaboe.

GRAMMOCERAS Kiliani n. sp.
Plaat 1, fig. 2.

In een knol, gevonden op den heuvel Hokkonatoe, op Taliaboe bij 
de Wai Najo, werd een fragment van een Grammoceras gevonden, 
waarvan het grootste deel door verweering verloren was gegaan. 
De steenkern van een deel van de voorkamer en de laatst gevormde 
luchtkamer was nog slechts aanwezig. Van den afdruk der schelp 
werd een afgietsel gemaakt. De dwarse doorsnede van de laatste 
winding is ovaal. De flanken z\]n vrij plat, en gaan geleidelijk 
over in den navel. De kiel is aan het einde van de woonkamer 
hoog 3 m.M. Er naast loopt aan weerszijden een gladde strook, 
ongeveer even breed als de hoogte van de kiel bedraagt. De ribben 
zijn sikkelvormig gebogen. Het binnenste 3/3 deel is slechts zwak 
ontwikkeld. We zien daar niet veel meer dan enkele groeistrepen. 
Dit gedeelte is dan ook bijna glad. Het buitenste deel van de ribben 
is naar achter convex gebogen. De ribben niet hoog en tamelijk 
breed ongeveer even breed als de tusschenruimten. Bij den band 
naast de kiel verdwijnen de ribben weer. Verschil in vorm tusschen 
de ribben op de woonkamer en het gekamerde gedeelte is niet waar 
te nemen. De navel is vrij wijd, 2,1 c.M., bij een diameter van 
6,6 c.M. De hoogte der laatste winding is 2,3 c.M. en de dikte is 1 c.M.

De resp. indices zijn daardoor als volgt: voor de navelwijdte 31, voor 
de hoogte 34, voor de dikte 15 (naar de hoogte 43).

Van de sutuurlijnen is de laatste ten deele aanwezig, doch vertoont 
nog verschillende belangrijke kenmerken. Het onderste deel van de ' 
externe lob is door een smal sec. zadeltje in twee takken gesplitst 
en niet breed. De eerste latere lob eindigt onderaan in één tak, ze 
is subsymmetrisch en ongeveer even breed als het eerste laterale i)

i) De platen van de bovengenoemde publicatie van Cloos zijn nog steeds niet gereed 
gekomen. De schr. was evonwel zoo vriéndelijk de teokeningen hiervoor bestemd van ifawma- 
toceras Molukkanum mij eenigen tyd ter inzago af te staan, waarvoor ik hem zeer dank. Van 
zijn toestemming een paar figuron der bosto exemplaren van zijn onderzoek hier af te 
drukken, kon helaas geen gebruik meer worden gemaakt
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zadel. Ze reikt tot even lager dan de externe lob. De tweede laterale 
lob is korter dan het lichaam van de eerste laterale lob en gebogen. 
Het externe zadel is niet breeder dan de eerste laterale lob en door 
een secundaire lob ingesneden. De beide stukken zijn ongeveer gelijk.

Het eerste laterale zadel is hooger dan het externe zadel en door 
een secundaire lob in tweeën verdeeld, waarvan het binnenste deel 
het grootste is en het meest uitsteekt. Het tweede laterale zadel 
is klein, daarna zijn misschien nog 1 a 2 auxiliair lobben ontwikkeld.

Voor zoover is na te gaan, komt dit exemplaar wat het uiterlijk 
betreft in verschillende opzichten overeen met Grammoceras Thoar- 
cense d’Orb (10, pl. 28, fig. 7). De sutuurlijn is echter sterk afwijkend, 
doordat die van dit exemplaar meer vertakt en het externe zadel 
smaller is. De ribben zijn in de figuur van Buckman iets sterker 
gebogen bij de externe zijde. De breedte der winding is daar ook 
grooter en de externe zijde zoowel als de kiel zijn breeder.

Met fig. 4 van Soergel (48 pl. 23) komt dit exemplaar niet overeen.
De afmetingen van het exemplaar van Buckman op (10 pl. 28. 

fig. 7 en 8) zijn diam. 5,7 wijdte van de navel 2,6 c.M., hoogte der 
winding 1,8 c.M. en de dikte 1,3 c.M., zoodat de indices zijn voor 
navelwijdte 45, voor hoogte 31, voor dikte 22 (naar hoogte 72). Van 
fig. 9/10 diam. 4 c.M., wijdte van de navel 1,3, de hoogte der winding
1,5 en de dikte 1,2. Hiervan zijn de indices resp. voor de navel
wijdte 32, voor de hoogte 37, voor de dikte 30 (naar de hoogte 80). 
Soeugei/ s figuur (48) pl. 23, fig. 4 heeft een diam. van 63,4. De 
index voor de navelwijdte is daardoor 18, die voor de hoogte 44. 
Pl. 24, fig. 1 heeft een diam. van 3,8, navelwijdte 1,3, hoogte der 
winding 1,5. De index voor de navelwijdte is hier zoo doende 34 en 
voor de hoogte is deze 49.

Met geen andere Grammoceras-soort (ook niet met bekende Indische 
soorten) vond ik zoo groote overeenkomst, dat dit exemplaar daartoe 
zou mogen worden gerekend. Daar mij evenwel het noodige verge
lijkingsmateriaal voor dergelijke fossielen ontbraken wendde ik mij 
door tusschenkomst van Dr. B a u m b e r g e r  om raad tot Dr. G r e p p i n , 
die zoo welwillend was mij mede te deelen, dat deze soort zoowel 
als de beide volgende inderdaad nieuwe soorten zijn. Hierom stel 
ik voor deze soort in het vervolg aan te duiden als Grammoceras 
Kiliani, naar den onlangs overleden franschen geoloog en palaeontoloog 
Prof Kilian.

GRAMMOCERAS Baumbergeri n. sp.
‘Plaat 1. fig. 1.

Een tamelijk vollbdig exemplaar van een andere Grammoceras is 
gevonden in de Wai Mbono, in een stuk donkergrijze tot bijna zwarte
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kalksteen. De schelp is plat, met vrij vlakke flanken en niet sterk 
invofuut. De diam. is 6,3 c.M., de wijdte van’ den navel is 2 c.M., de 
hoogte der laatste winding 1,9 c.M. en de dikte 1, zoodatde coeff. voor 
de navelwijdte is 87, die van de hoogte is 36, die van de dikte naar de 
diameter bepaald is 19 en naar de hoogte der laatste winding 52. 
De lengte van het aanwezige deel der woonkamer is ±  s/4 winding. 
De dikte toename der windingen is gering. Aan de externe zijde is 
een kleine kiel. De navelrand is schuin en gaat geleidelijk in de 
flanken over. De windingen zijn langs den navel voorzien van een 
gladde strook, terwijl het daarbuiten gelegen deel der flanken s-vormig 
gebogen, doch betrekkelijk flauwe ribben vertoont. Op de woonkamer 
zijn de ribben veel flauwer en breeder. Verschillende daarvan zijn 
dichotoom vertakt, andere beginnen twee aan twee op het zelfde punt 
bij den navel, de overige zijn enkelvoudig. ,

De sutuurlijn is buitengewoon eenvoudig. De externe lob heeft 
twee korte armen, welke weinig vertakt zijn. Het 
externe zadel is vrij breed en door een secundaire 
lob in tweeën gedeeld, doch zeer ondiep. De l e late
rale lob is ongeveer even diep als de externe en 
zeer eenvoudig. Het eerste laterale zadel is bijna 
even breed als het externe zadel. De tweede laterale 
lob is slechts half zoo diep als de eerste. Een kleine 

auxilair lob is aanwezig. Tot de navel loopt de sutuurlijn niet 
achterwaarts.

Van de door S o e r g e l , B o e h m  en K r u m b e c k  reeds uit Indië bekend 
geworden Harpoceraten komt met dit exemplaar geen een overeen, 
doordat de sutuurlijn van het exemplaar van Taliaboe zooveel een
voudiger is. Wat de gedaante betreft komt een door S o e r g e l  beschreven 
soort evenwel nog betrekkelijk goed overeen. In habitus doet het 
fossiel dan ook sterk denken aan Harpoceras radians. Zooals evenwel 
reeds even te voren is meegedeeld moet ook dit fossiel als een ver
tegenwoordiger eener nieuwe soort worden opgevat. Om deze reden 
stel ik voor deze soort te onderscheiden als Grammoceras Baum- 
bergeri.

i

Sut.lijn van Gr. Baum- 
bergen ± l /̂3 X nat. gr.

HARPOCERAS arietitiformis n. sp.

Plaat 1, fig. 3, 4 en 5.

In de Wai Mbono werden een paar steenkernen gevonden van 
ammonieten, welke tot één soort moeten, worden gerekend. Het eene 
is vrij slecht bewaard en geeft daarom geen aanleiding tot nadere 
beschrijving, het andere daarentegen is vrij goe'd bewaard gebleven, 
alleen ontbreekt de woonkamer. Beide fossielen zitten nog met de
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eene kant aan het gesteente vast. Van het laatstgenoemde exemplaar 
is de diameter 8,4 c.M. en de navelwijdte 8,9 c.M.

De hoogte van de laatste winding is 2,6 c.M., de dikte ervan is 
ongeveer 1,6 c.M., index voor de navelwydte is 46, die voor de hoogte 
der winding 31, die voor de hoogte 61 (naar diam. 20). De laatste 
winding is echter blijkbaar hooger dan de vorige. De flanken zijn vlak. 
De navelrand is schuin en rond gebogen. Het aantal ribben op de 
buitenste winding bedraagt 47, de daar binnen volgende bezit er 
nog 42. De ribben loopen radiaal, zijn grootendeels vrijwel recht en 
vry breed. Aan de externe zijde buigen ze geleidelijk, doch met een 
vrij scherpen hoek naar voren en worden minder duidelijk. Ze houden 
ongeveer op bij de volgende rib. Midden op de externe zijde loopt 
een duidelijke, doch lage en gladde kiel; zij steekt niet buiten de 
ribben uit. De omtrek van een winding is daardoor min of meer 
rechthoekig. Aan weerszijden is de kiel door een duidelijke sulcus ge
scheiden van de einden der ribben.

De sutuurlijn is niet bijzonder goed bewaard, op verschillende 
plekken heeft deze door afrolling en verweering nog al iets ge
leden, doch door combinatie van enkele fragmenten, welke dicht 
bij elkaar zijn gelegen is een beeld te verkrijgen. De externe lob 
is niet geheel zoo breed als de kiel en de beide groeven aan weers
zijden. Door een sec. zadel is het onderaan in twee takken gesplitst. 
De eerste laterale lob ligt ongeveer midden op de flank en reikt 
bijna even diep als de externe lob, ze eindigt in één tak en is 
subsymmetrisch gebouwd. De 2e laterale lob 
eindigt eveneens in één spits, doch is vrij veel 
korter dan de eerste laterale lob. De binnenrand 
van deze 2e laterale lob ligt ongeveer op de 
navelrand. Een kleine auxiliair lob is aanwezig.
Het externe zadel is zooals uit het voorgaande 
blijkt dus zeer breed en door een ondiepe 
secundaire lob ingesneden in twee ongeveer gelijke helften. Het 
eerste laterale zadel reikt iets hooger dan het externe zadel en is 
ongeveer half zoo groot.

Wat de uit Indië bekende fossielen betreft, doet dit exemplaar 
op het eerste gezicht en vooral door den bouw der ribben sterk 
denken aan Arietites geometricus volgèns de beschrijving van Roth* 
pletz (45).

Bij nadeie vergelijking blijkt het evenwel, dat het fossiel wegens 
den bouw der sutuurlijnen niet kan behooren tot het geslacht Arietites 
maar tot Harporceras. Om deze reden heb ik deze soort, die niet 
behoort tot een der reeds uit den Archipel bekende en die overigens 
ook volgens Dr. Greppin nog niet bekend is, gemeend Harpoceras

SuUijn v. Harp. arietiti- 
formis ± 12/3 x nat. gr.
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arietitiformis te moeten noemen, speciaal wegens de met Arietites 
overeenstemmende habitus.

HARPOCERAS sp.
Een brokstuk van een woonkamer v^n een vrij groot exemplaar 

met flnke, s-vormig gebogen ribben, kiel betrekkelyk lang. Het 
exemplaar is niet nader te herkennen. Vindpl. Wai Fatoe.

OPPELIA c.f. fusca Quenst.
Literatuur:
Boehm (7), blz. 143—147, pl. 34, fig. la  en b, 2— L

Van Tangi aan de W. Miha op Taliaboe is een fragment van een 
tamelijk groot exemplaar aanwezig, waarvan nog een groot deel van 
de woonkamer bewaard is, n.1. ongeveer ljs winding. De navel is 
tamelijk wijd 1,4 c.M., de hoogte der winding is 4,2 c.M. en de dikte 
3,2 c.M. De diameter is niet vast te stellen. Als versiering treden 
op fijne, sikkelvormige strepen en aan de externe zijde zijn ribben 
eventjes aangeduid. Een kiel is aan dit fragment niet waar te nemen. 
De externe zijde schynt gelijkmatig rond te zijn. Één goede sutuur- 
lijn, de laatste, kon worden blootgelegd. Ze vertoont alle kenmerken 
van het type van Oppelia acucincta Strach., welke door Uhlig is 
beschreven (54 blz. 68, pl. 4, fig. 2, 3 en 4). De sutuurlyn van deze 
soort en Oppelia fusca Quenst. verschillen bijna niets. De aanwezig
heid van een kiel met fijne puntjes by laatstgenoemde soort vormt 
een goed onderscheidingskenmerk. Van Keeuw beschreef B o e h m  eene 
soort als Oppelia fusca Quenst. Ook met de sutuurlijn daarvan is 
er een zeer groote overeenkomst.

De exemplaren van Oppelia fusca Quenst. van B o e h m  vertoonen 
onderling overigens tamelijk groote verschillen, evenals die uit 
Europa, vooral is de leeftijd hierbij van grooten invloed, omdat de 
jonge exemplaren een geheel andere versiering bezitten dan de oude.

Hoe de windingen uit het jeugdstadium zijn, is aan dit exem
plaar niet uit te maken. In het algemeen is de navelwijdte bij 
Op>pelia fusca Quenst., zoowel volgens de afbeeldingen van B o e h m  
als volgens een exemplaar, dat ik kon vergelijken, veel geringer. 
Ook op dit punt zouden evénwel groote variaties bestaan. Ik acht 
het afgezien van de mogelijkheid van een vrij groote variatiebreedte 
bij Oppelia fusca Quenst. overigens niet onwaarschijnlijk, dat bij 
nader onderzoek onder dezen naam verschillende soorten zullen 
blijken te zijn gebracht.

Voorloopig breng ik naar aanleiding van de beschrijving van 
B o eh m  dit exemplaar onder als Oppelia c.f, fusca. Quenst.
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STREBLITES Nouhuysi Boehm.

Literatuur:
Boehm (2), blz. 29, pl. 2, fig. 7—8, pi. 3, fig. 3, tekstfig. 5 en 6.

In de collectie B r o u w e r  is één ammoniet aanwezig, gevonden in 
de Wai Takawewa op Mangoli, welke geheel overeenkomt met de 
beschrijving, welke B o e h m  geeft van Streblites Nouhuysi. Het is een 
betrekkelijk klein exemplaar met een diam. van 5,5 c.M. De hoogte 
van de laatste omgang is 2,8 c.M., de dikte 1,3 c.M. De index voor 
de dikte is daardoor 23. De navel is 9 m.M., zoodat de index voor de 
navelwydte 16 bedraagt. De index voor de hoogte is 50. Bij de door 
B o e h m  gegeven afbeelding vinden we de volgende waarden, pl. 2, 
fig. 7 en pl. 3, fig. 3 hebben een diam. van 2,7 c.M. De index voor 
de dikte is hier dus 27.

De schaal is evenals de kiel. slechts ten deele bewaard gebleven. 
Ze vertoont slechts een geringe versiering. Bijna midden over elke 
winding loopt als een spiraal een flauwe verdikking. Hier en daar 
zijn fijne, sikkelvormige ribben te zien, vooral bij den navel en aan 
de externe zijde, midden op de flanken bijna niet. Slechts daar, waar 
deze de spiraallijn kruisen, is een geringe aanduiding van knobbels, 
zooals reeds B o e h m  zegt. Ten slotte zijn nog fijne, sikkelvormige 
groeistrepen aanwezig. Bij den navel gaat de schelp niet met een 
rechten hoek ombuigen.

De woonkamer is nog bijna geheel aanwezig, n.1. omgang, het 
luchtkamer gêaeelte is ten deele platgedrukt. De sutuurlijn is op 
een paar plaatsen zeer duidelijk en komt het best overeen met tekstfig. 6 
op blz. 30 van B o e h m . De vertakkingen zijn niet zoo slank als in 
tekstfig. 5. Mogelijk is dit ook een gevolg van een ouderdomsverschil, 
daar B o e h m ’s  fig. 5 genomen is van een grooter exemplaar.

Zooals ook genoemde auteur aangeeft, is Streblites Nouhuysi Boehm 
nauw verwant aan Streblites Kraffii Uhl. en Str. Adolfi Opp., doch 
met geen van beide komt deze soort overeen, het best nog met S. Kraffti 
Uhl. De index voor de dikte van Streb. Kraffti Uhl. is volgens de fig. 
van U h l ig  (54, pl. 4, fig. 1) 22, de hoogte van de winding is 68 en de 
navelwijdte 11. De radiale streping schijnt hier ook iets duidelijker 
te zijn. Aan de sutuurlijn van Streb. Adolfi Opp. is (1. c. pl. 12, fig. ld) 
het lichaam van de l e lateiale lob meegeknikt en ook is de geheele 
sutuurlijn slanker vertakt. Dit laatste geldt trouwens ook voor Streb. 
Kraffti Uhl., doch overigens zijn die van Streb. Nouhuysi Boehm en 
Streb. Kraffti Uhl. niet te onderscheiden, al kunnen we deze beide 
soorten ook slechts door een iets verschillend voorkomen herkennen. 
Ze samen te voegen heeft naar mij voorkomt voorloopig geen 
zin De andere soorten Streblites verschillen te veel, dan dat het
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mogeiyk zou zijn, dat een ervan met Stréb. Nouhuysi Boehm zou 
overeenkomen.

Vindplaats Wai Takawewa op Mangoli. De door B o e h m  beschreven 
exemplaren zijn vermoedelijk afkomstig van Taliaboe, ze zijn hem van 
een Alfoer gegeven.

COELOCERAS Moermanni n. sp.
PI. 18, fig. 2.

Van eene tot dusverre van de Soela eilanden niet bekend geworden 
ammoniet w.erd in een rolsteen, afkomstig van de Boeja Besar een fraaie 
steenkern aangetroffen. Overigens is het fossiel zeer goed bewaard. Be
halve het luchtkamergedeelte is ook nog een fragment van de woon
kamer aanwezig, ter lengte van ongeveer 3/4 winding. De navel is wijd.

De schelp is versierd met krachtige, vrijwel radiaal verloopende 
ribben, die zich ongeveer midden op de flanken of even eerder in 
tweeën splitsen. Op de externe z^de worden de ribben iets minder 
hoog, zonder evenwel geheel onderbroken te worden. De ribben zijn 
hoog en smal, de deelribben, iets minder hoog dan de enkelvoudige 
gedeelten. Hier en daar is een rib tusschengelascht. Op de binnenste 
windingen komen deze laatste meer voor dan op de latere. Het 
enkelvoudige gedeelte van de hoofdribben is versierd met twee lang
gerekte knobbels, waarvan de eene zich bevindt op het einde bij de 
navel en de andere bij het bifurcatie punt. De aanwezigheid van deze 
knobbels geeft aan de schelp een zeer karakteristiek uiterlijk en 
maakt dat de dikte der windingen, over de ribben gerekend, iets 
meer bedraagt dan de hoogte.

De diameter der schelp bedraagt 6 c.M., de wijdte van de navel is 2,9 
c.M., de hoogte der laatste winding 1,6 c.M. en de dikte 2,2 c.M., zoodat 
de indices resp. zijn als volgt, die voor de navelwijdte 48, die voor 
de hoogte 26, die voor de dikte 86 (naar de hoogte berekend 137).

Een aantal sutuurlijnen is nog geheel volledig. De externe lob is 
niet breed en loopt uit in een tweetal beenen, welke bijna zoo lang 
zijn als de halve hoogte van de externe lob. De eerste laterale lob 
ligt juist midden op de flank en reikt iets minder ver naar achteren 
als de externe lob. Ze is subsymmetrisch en bezit één lange eindtak 
met aan weerszijden eene kortere zijtak. De 2e laterale lob bereikt 

nog niet de halve lengte van de vorige. Het 
externe zadel is vrij breed en vertoont geen 
diepe secundaire lobben; slechts zijn een paar 
kleinere aanwezig. Het eerste laterale zadel 
heeft een secundaire lob en is met het tweede 
ongeveer even breed als het externe zadel. 
Tevens zijn ze nog iets verder naar voren 
geplaatst dan het externe zadel. Na het

Sut.iyn van Coeloceras Moer 
manni ± 12/3 x nat. gr.
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2e laterale zadel buigt de sutuurlyn zich terug. In dit laatste gedeelte 
volgen nog twee auxiliair lobben.

Tot dezelfde soort behooren verder een tweetal iets verdrukte 
exemplaren van Tangi.

Ofschoon bovenstaand fossiel nog niet eerder van de Soela eilanden 
beschreven is, is het toch ook aan B o e h m  reeds van daar bekend 
geweest. In de collectie te Utrecht bevindt zich nl. een dergelijk 
exemplaar van Keeuw afkomstig en twee keeren reeds is er een 
door hem van andere gedeelten der archipel beschreven. De eerste 
keer was het een woonkamerfragment door den heer M o e r m a n  ge
vonden op de expeditie naar de Etna-Baai en zoodanig verdrukt, dat 
B o e h m  l) het fossiel door gebrek aan beter materiaal niet kon be
palen en alleen wees op eene zekere overeenkomst met Ammonites 
biplex bifurcatus, Ammonites portlandicus en Ammonites Witteanus.

Daarna werd een ander en waarschijnlijk hier eveneens toe be- 
hoorend fossiel uit de collectie V e r b e e k  door hem beschreven en als 
Slephanoceras aff. Braikenridgii Sozo. 2) Dit stuk is afkomstig van 
het eiland Babbar.

Dit stuk bestaat uit- een fragment van de woonkamer en een paar 
daar binnen gelegen windingen met luchtkamers.

De sutuurlijn is ook waar te nemen, hoewel deze door rolling 
ook heeft geleden. Van de knobbels zijn die bij het bifurcatiepunt; 
der ribben meestal vrij goed bewaard, van die langs den navelrand 
zijn slechts hier en daar aanduidingen aanwezig. Omdat de habitus 
van dit fossiel en verder alle andere kenmerken geheel overeen
komen met die van het eerste, geloof ik te mogen aannemen, dat ze 
tot ééne soort behooren met die van Nieuw Guinea, zoodat de zone, 
waarin ze voorkomen op de Soela eilanden, zoowel als op de beide 
andere aanwezig is.

Op raad van D r . G r e p p i n  heb ik deze soort gerekend tot het ge
slacht Coeloceras en stel nu voor ze Goeloceras Moermanni te noemen 
naar den heer C. M o e r m a n , die destijds tijdens de expeditie naar de 
Etna-Baai op Zuidwest Nieuw Guinea het eerste hiertoe behoorende 
fragment vond. Wijlen Prof. K i l i a n  meende, dat het fossiel zou be
hooren tot het geslacht Garantia. De sutuurlijnen van de hiertoe 
behoorende soorten zijn evenwel, zooals bleek door vergelijking met 
origineele exemplaren uit Duitschland welke de Geologische Landes- 
anstalt mij welwillend uit Berlijn ter vergelijking toezond 3) en met 
de literatuur (R . D o u v il l é , A. B e n t z  en W . W e t z e l ), afwijkend en

^ Boehm, O. Beschreibung eines Ammoniten von Südwest Neu Guinea. Do Zuidwest Nieuw 
Guinea Expeditie van liet Kon. Ned. Aardr. Gen. Brill. Leiden 1908. blz. 409—410.

2) Boehm, G. (4) S. 330. Taf. 12. Fig. 3.
Voor deze liulp betuig ik hier gaarne mijn harteljjken dank.
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bovendien zyn . geen soorten van dit geslacht bekend, welke met 
twee knobbelrijen zijn voorzien.

In verschillende opzichten is er echter eene vrij groote overeen
komst aanwezig. Op grond van de afwijkingen heb ik echter ten 
slotte na lang overwegen de soort tot het eerstgenoemden geslacht 
gerekend.

Een aan de buitenste windingen sterk gehavend exemplaar werd 
gevonden als rolsteen in de Najo kloof voorbij Peling.

De eene zijde is nog goed bewaard en hier werd de navel geheel 
schoongemaakt. Het gedeelte der woonkamer, dat bewaard is ge
bleven, omvat nog bjjna een geheele winding, zoodat deze vermoedelijk 
slechts weinig langer zal zijn geweest De sulptuur der woonkamer 
is behalve de sporen van knobbels geheel verdwenen, op de lucht
kamers daarentegen zijn deze laatste goed bewaard. Het aantal knobbels 
bedraagt 18 per winding. Ze zijn dik en rond, op het einde van korte, 
vrij breede en rechte ribben, welke bijna radiaal, doch iets achter
waarts, verloopen. Langs de externe zijde zijn elke twee met elkaar 
correspondeerende knoopen verbonden door een drietal fijnere ribben, 
welke weinig naar voren buigen. De schaal is hier en daar nog 
bewaard en laat de ribben dan iets duidelijker zien dan pp de steen
kern. Elke volgende winding sluit aan de voorafgaande zoodanig aan 
dat de knobbels, wanneer de schaal bewaard is, niet of nauwelijks in 
het oog vallen. De schelp is niet sterk involuut, de windingen zijn niet 
hoog, doch dik, waardoor de navel vrij wijd, trechtervormig en diep is.

De afmetingen zijn de volgende: diameter 11,5 navel 5,7, hoogte 
laatste winding ±  8,3, dikte ±  6,8 c.M.

De indices daarnaar berekend zijn voor navel wijdte 50, voor winding 
hoogte ±  30, voor dikte ±  60 (naar de hoogte berekend ±  200).

De sutuurlijn is vrij eenvoudig. De externe lob is door een secundair. 
zadeltje in tweeën verdeeld. De eerste laterale lob is subsymmetrisch

COELOCERAS Indicum n.sp.
Plaat 14, fig. 1.

Sut.lijn van Coeloceras Indicum n.sp. ± 12/3 X nat. gr.

en eindigt onderaan in 
een drietal takken, waar
van de middelste de 
langste is. Ze reikt iets 
dieper dan de externe 
lob. De tweede laterale 
lob is veel kleiner en vrij 
symmetrisch. Het externe 
zadel is ongeveer even 
breed als de externe en
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l e laterale lob ën als het l e laterale zadel. De tweede laterale lob 
ligt juist aan de binnenzijde op de knóbbelrij. Daar binnen zijn nog 
twee kleine auxiliair lobben zichtbaar, welke naar achteren wijken, 
zoodat een niet zeer diepe naadlob ontstaat.

Dit fossiel komt zeer sterk overeen met Stephanoceras (Teloceras) 
coronatum Schloth. Quenstedt vermeldt evenwel voor deze soort 
22 knobbels per winding, terwijl de indices berekend naar fig. 6, 7 
en 8, pl. 67 resp. voor. navel wijdte fig. 6, 41, voor hoogte 82, voor 
dikte 80 (naar de hoogte gerekend 224). Voor fig. 7 is de index voor 
navelwijdte 46, die voor de hoogte 30 en die voor de dikte 85 (naar 
hoogte gerekend 280) en voor in fig. 8 voor navelwijdte is index 48, 
voor hoogte 31, voor dikte 61 (naar hoogte gerekend 200, waarvan 
de laatste mogelijk dus het meest nog naby komt.

Stephanoceras coronoides Quenst. telt op een winding veel minder 
knobbels en komt dus niet in aanmerking.

Dr. Greppin, wien ik dit fossiel ter controle toezond schreef mij 
evenwel, dat dit exemplaar niet tot het geslacht Teloceras moet 
worden gerekend, maar dat het eveneens behoort tot het geslacht 
Coeloceras. Hiervan zijn tot dusverre voor zoover mij bekend geen 
soorten bekend, welke overeenkomen met dit exemplaar, zoodat ik 
dit fossiel onderscheid als Coeloceras Indicum.

STEPHANOCERAS sp.

Literatuur:
Boehm. (8), pl. 5, fig. 4.

In de W. Mbono werd een gedeelte van een Stephanoceras (Nor- 
mannites?) gevonden, bestaande uit een stuk van de woonkamer met 
de rest van de voorafgaande vinding. Dit laatste gedeelte was evenwel 
min of meer verdrukt en bijzonderheden waren er niet aan te her
kennen. De navel is niet diep en wijd. De flanken tamelijk rond. Het 
woonkamerfragment is lang 4,6 c.M.. hoog 1,4 c.M. en 2 c.M. dik en 
is voorzien van een aantal scherpe ribben, welke ongeveer halver hoogte 
een knobbel bezitten en verder in tweeën zijn vertakt. Het eerste 
deel is s-vormig naar voren gebogen, het laatste deel gaat in radiale 
richting zonder onderbreking over de buitenzijde. Aan de externe 
zijde zijn de ribben nog iets teruggebogen. Een hiermede geheel 
overeenkomende soort vond ik by Boehm 1. c. eveneens beschreven 
als Stephanoceras sp. Voldoende kenmerken ontbreken echter ook hier 
om dit fossiel met andere te vergelijken. Vermoedelijk is het stuk 
een fragment van een schelp van ongeveer 7 c.M. diam.
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STEPHEOCERAS Humphriesianum Sow., forma Indica. n.f.

Plaat 18, fig. 1 ; Plaat 7, fig. 8.

In een kleine rolsteen in de W. Nianglato werd een goed exemplaar 
eener Stepheoceras-soort gevonden, welke vrijwel volledig bewaard is. 
De woonkamer is bijna geheel volledig en één winding lang. De 
schaal is aanwezig. Vooraan bevindt zich een insnoering, en mogelijk 
ook nog een deel van den mondrand. De mondrand helde blykbaar. 
vanaf den navel schuin naar voren. Van een vooruitstekenden tong 
is evenwel niets te zien. De diameter is 7 c.M., de navel is wijd 2,8, 
de laatste winding is hoog 2.1 en dik 3 c.M. De index voor de navel- 
wijdte is daardoor 40, die voor de windinghoogte 30, en voor de 
dikte 43 (naar de hoogte der winding gerekend 143). De navelrand is 
rond en de navel is v r ij  diep. De ribben zijn duidelijk en smal. Op 
de laatste winding zijn er 36. Halverwege de hoogte der winding 
verrijst hierop een knobbel en vandaar verdeelt elke rib zich in een 
tweetal takken, welke recht over de externe zijde verloopen; tusschen 
elk paar ligt nog een losse rib. Dicht bij den mondrand nadert de 
reeks knobbels, welke oorspronkelijk als een spiraal ongeveer midden 
over de winding liep meer de externe zijde. Het enkelvoudige gedeelte 
der ribben is op de vroegere windingen vrijwel recht en loopt vanaf 
de navel iets schuin naar voren, later op de woonkamer staan ze 
meer radiaal en zijn ze iets gebogen. Zonder onderbreking gaan de 
ribben over de externe zijde. De sutuurlijn is niet waar te nemen.

De geheele habitus herinnert sterk aan Stepheoceras Humphriesianum 
Sow. en op het eerste gezicht zou men dit fossiel ook kunnen houden 
voor Stepheoceras Daubenyi Gernm. Bij nadere beschouwing blijkt er 
evenwel een duidelijk verschil te bestaan, doordat de ribben niet 
zoo dicht naast elkaar staan als bij deze laatste soort.

Niet onmogelijk acht ik het, dat Cloos (14) den naam Stepheoceras 
pseudohumphriesi gegeven heeft aan dergelijke ammonieten. Het is 
mij echter niet mogen gelukken een dier exemplaren of een afbeelding 
er van te zien te krijgen. Wel zijn er volgens de beschrijving zekere 
verschilpunten, doordat Cloos l.c. blz. 24 zegt, dat van de oudste 
windingen de knobbels en een gedeelte (bijna een derde deel) van 
de gesplitste ribben te zien zijn.

Van Stepheoceras Humphriesianum Sow. verschilt het fossiel door
dat de rug bij de eerste ronder is, waardoor de knobbels daar ongeveer 
midden op de flanken zitten. Zie b.v. de fig. van d’Orbignv (41% pl. 134, 
zelfs nog iets meer naar de navel toe, terwijl ze op het exemplaar 
uit de W. Nianglato op het laatste gedeelte van de woonkamer meer 
buitenwaarts zitten, ongeveer op l/.6 van de afstand van de externe
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zijde tot de navel, en ook zijn de onverdeelde ribben rechter en meer 
radiaal gericht.

Hoewel er dus zekere verschillen zijn, wil ik voor dit exemplaar 
toch geen nieuwen naam invoeren, nu het mij nog niet is gelukt 
de sutuurlijn waar te nemen en exemplaren van St.pseudohumphriesi 
Cloos te vergelijken. Om deze redenen heb ik dit fossiel voorloopig 
hier genoemd Stepheoceras Humphriesianum Sow. forma India.

STEPHEOCERAS sp. c.f. Humphriesianum Sow. forma Indica.

Plaat 6 fig. 1 en 2, Plaat 12, flg. 8.

Van de vorige soort verschilt dit exemplaar, dat uit de Wai Mbono 
afkomstig is, in enkele opzichten. Wat de habitus betreft is een 
zekere overeenkomst waar te nemen. De ribben zijn iets minder 
geprononceerd en evenzoo de knobbels. De laatste liggen ongeveer 
midden op de flanken. De vorm van de ribben en de wijze van 
splitsen is echter weer gelijk. Enkele splitsen zich echter in drieën. 
Het aantal ribben op de laatste winding bedraagt 25. De navel is 
kleiner en dieper. Van de woonkamer is een stuk bewaard, ongeveer 
een derde deel van eene winding uitmakende. De sutuurlijnen zijn 
op een groot deel waar te nemen. Van de schaal is hier en daar 
een klein fragment bewaard.

De afmetingen van de schelp zijn als volgt. De grootste diameter 
over het luchtkamergedeelte is 5,1 c.M., de navel is wijd 1,5 c.M. de 
hoogte der laatste winding is 2 c.M. en de dikte 8 c.M. De indices 
zijn hierdoor rep. voor de navelwijdte 29, voor de hoogte 89 en voor de 
dikte 59, (naar de hoogte 150). Ook dit exemplaar behoort niet tot 
de soort, die reeds door Boehm uit 
Indië bekend geworden is, n.1. Stepheo
ceras Daubenyi Gemm. Daarentegen is 
het weer mogelijk, dat ook dit exem
plaar valt onder de groepen, welke 
Cloos (14) beschreef n.1. onder die van 
Si. pseudohumphriesi en St. pseudoblag- 
deni. Tot de laatste behoort het niet.
Daarvoor is het aantal ribben te groot, 
en evenzoo is de wijze van vertakking 
der ribben en de geheele habitus der 
ammoniet ondanks den dieperen navel, te sterk afwijkend. Wat de 
habitus betreft is dan ook hier de meeste overeenkomst met St. 
Humphriesianum Sow.

Sutlyn van Stephooceras c f. Humphrie
sianum Sow. Indica ± 12/3 X nat. gr.

4
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Of dit exemplaar als een variëteit van het voorafgaande fossiel moet 
worden beschouwd is niet zonder meer materiaal uit te maken. 
Verschillende omstandigheden pleiten er voor. Voorloopig lijkt het 
mij daarom het best deze ammoniet onder bovenstaanden naam te 
vermelden.

SPHAEROCERAS subm icrostom a Gottsche.

Literatuur:
Gottsche (19), blz. 15, pl. III, fig. 3.
Boehm (56), blz. 118.
Boehm (8), Nov. Guinea, blz. 11, pl. II fig. 3 en 4.

Het geslacht Sphaeroceras is vrij goed vertegenwoordigd, minder 
door het aantal soorten, dan door het aantal exemplaren. Twee daar
van komen geheel overeen met Sphaeroceras submicrostoma Gottsche. 
Het eene exemplaar van Boeja Besar, dat geheel met dat van Boehm 
overeenkomt, is een iets afgerolde steenkern, waardoor de ribben der 
woonkamer vrijwel geheel verdwenen zijn, evenals de knobbels. De navel 
is zeer nauw, de rand er van is rond. Het gedeelte der ribben bij den 
navel is enkelvoudig en op den navelrand naar achteren uitgebogen, 
daarna loopen ze ongeveer radiaal. In het geheel zijn nog een 12-tal te 
zien. Van splitsen der ribben is bijna niets meer waar te nemen. Ze zijn 
echter, zooals uit enkele resten blijkt, zeer fijn geweest. Het ex. (n°. 10) 
is geheel volledig. De woonkamer omvat b^na de geheele laatste 
winding. Juist achter de monding treden een drietal grove ribben 
op, welke schuin naar voren loopen. Ze zijn iets gebogen, de laatste 
meer dan de eerste. Typisch is, dat de mond zooveel nauwer wordt, 
juist zooals Gottsche vermeldt van de door hem beschreven Sphaer. 
submicrostoma. De navel verwijdt zich bij den mond plotseling 
sterk. De grootste diameter is 7,7 c.M., een halve winding eerder 
6,4 c.M., de navel is op ’t eind der woonkamer 2 c.M. wijd en een 
halve winding eerder 0,5 c.M., de hoogte der winding aan den mond 
is 2 c.M., de dikte 3,5 c.M., tegenover den mond is de hoogte 2,6 
en de dikte 4,6 c.M. De indices voor de navelwijdte zijn daardoor 
voor beide plaatsen resp. 26 en 7, die voor de hoogte der winding 
aan de monding 26 en er tegenover 40, die voor de dikte naardiam. 
45 en er tegenover 68, (naar de hoogte resp. 175 en 177). De externe 
zijde is vrij gelijkmatig rondgebogen. De woonkamer wordt evenals 
de voorafgaande windingen in het eerst dikker, daarna wordt ze 
evenwel langzamerhand steeds dunner.

Van de sutuurlijn kon nog iets worden blootgelegd, maar een 
gedeelte had door het rollen in het water sterk geleden.
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Het andere exemplaar, eveneens van de monding der Boeja Besar 
op Mangoli, bestaat uit een gedeelte der woonkamer met den mond
rand en het daar binnen gelegen deel der windingen.

Het is evenals het vorige als steenkern bewaard. De diam. was 
±  7 c.M. geweest. De navel was zeer nauw, doch werd bij de woon
kamer weer veel wijder. De navelrand is geheel gelijk gevormd. 
Evenals aan het vorige exemplaar komen ook hier de grove ribben 
bij den mondrand voor. De sutuurlijn is ten deele waar te nemen, 
en sterk vertakt. De externe lob is ongeveer even lang als de eerste 
laterale lob en bovendien zijn ze ongeveer even breed. Het secundaire 
zadeltje, dat de externe lob in twee beenen verdeelt, reikt tot bijna 
de halve hoogte van de lob. De beenen loopen evenwijdig. De eerste 
laterale lob is drie beenig en vrijwel symmetrisch. Het externe zadel 
en het eerste laterale zadel zijn ongeveer even breed, ook reiken ze 
even ver naar voren. Door een secundaire lob wordt de top bij beide 
verdeeld in twee gedeelten, waarvan de buitenste lob bij het externe 
zadel het grootst is. Verder is de sutuurlijn te slecht bewaard, dan 
dat er veel nog over gezegd zou kunnen worden. Tevens meen ik 
wegens den slechten conservatie toestand geen teekening hiervan te 
moeten maken. Slechts kan nog worden opgemerkt, dat het tweede 
laterale zadel ongeveer even ver naar voren reikt als de te voren ge
noemde, daarna buigt de sutuurlijn.zeer scherp terug. Van auxiliair 
lobben is niets meer waar te nemen.

De lig. van Gottsche heeft een diam. van 6 c.M., de navel aan het 
begin der woonkamer is 5 c.M. aan het einde 12 m.M., de mond- 
hoogte is 29 c.M. dikte 28 c.M. de index voor de navel wijdte is 8, 
die voor de dikte is 46 (resp. naar hoogte 93), en die voor de hoogte 
is 48. De fig. van Boehm fig. 8 heeft een diam. van 7,1 c.M. de navel 
is op het einde van den mond 1,7. De hoogte van den mond is 3,1 
c.M., de dikte 3,7, de index voor de hoogte is 43, die voor de dikte 
volgens de diam. is 52, (volgens de hoogte 119). Tegenover den 
mondrand is de dikte 4,5, en de hoogte 22.

Fig. 4 gelijkt geheel op het eerst genoemde exemplaar van de 
Boeja Besar.

Deze soort behoort blijkbaar tot hetzelfde type als Sphaeroceras 
bullatum, doch verschilt hiervan in verschillende opzichten. (Zie b.v. 
Quenstedt 44). Nergens anders vond ik iets, dat er mee overeen
komt. Voor zoover het Nederlandsch Oost-Indië betreft is Sphaeroceras 
submicrostoma Gottsche ons dus bekend van Mam&piri op Nieuw 
Guinea en van de Soela eilanden van Boeja Besar op Mangoli en 
van de Wai Miha op Taliaboe.
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SPHAEROCERAS Godohense, Boehm.
Plaat 14, fig. 3 en 4; Plaat 12, fig. 4.

Literatuur:
Boehm (7), blz. 151, fig. 1.

In tegenstelling met de juist besproken soort is Sphaeroceras Godo- 
hense Boehm in vrij groot aantal aanwezig, n.1. van de W. Menanga 
2 stuks, van Tangi 3 stuks van de W. Miha, beneden Tangi 3 stuks 
en een van de W. Tarang Patadohelé. Een exemplaar van de Wai 
Menanga is zeer volledig, van verschillende andere is evenwel het 
een of andere gedeelte beschadigd. Evenals bij Sphaeroceras submi- 
crostoma Gottsche is de mond iets kleiner, zij het ook zeer weinig. 
Dit toont elk exemplaar waarvan de mondrand bewaard is.

In het begin van de woonkamer neemt de winding derhalve steeds 
in dikte toe, tot voorby de laatste luchtkamer. Daarna blyft deze 
gelijk. De navel is zeer diep en de randen zijn rond. Sphaeroceras 
Godohense Boehm verschilt van dejuist genoemde soort reeds dadelijk, 
doordat de windingen dikker zijn en verder, doordat de navel wijder 
is. Bij de woonkamer wordt de navelwand verticaal en navelrand 
scherper. Bij den mondrand wordt de wand van de navel iets minder 
steil, ook verwijdt deze zich dan plotseling sterk. Aan den mondrand 
zijn een tweetal grove plooien aanwezig, evenals bij de vorige soort. 
De monding is iets vernauwd, waardoor de schelp vlak daarbij een 
kleine knik vertoont. De mondrand buigt iets naar voren. Er zijn 
op de buitenste winding ongeveer 20 ribben, welke op de binnen
zijde van den navelrand eerst niet sterk uitkomen, maar reeds op 
den navelrand worden ze krachtig. Ze buigen hier even achter
waarts, daarna loopen ze, iets naar voren gebogen, over de flanken. 
Op de flanken verdeelen ze zich dichotoom en tusschen elk paar 
ribben is nog een losse rib ingeschakeld. Op de plaats van vertakking 
is geen knobbel aanwezig. Hier en daar zijn fijne groeistrepen op 
de schelp te zien. De woonkamer is 3/4 van de buitenste winding. 
De afmetingen bij de mondrand zijn diam. 8,5 c.M., navelwijdte 
2,3 c.M., hoogte van de winding 4 c.M. en dikte 4,9 c.M., zoodat 
de resp. indices zijn voor de navelwijdte 25, voor hoogte 47 en voorde 
dikte 57 (naar de hoogte 122). Eene halve winding terug zijn de af
metingen als volgt, de diam. is- daar 6,7 c.M. de navelwijdte 1,4 c.M., 
de hoogte 3,2 c.M. en de dikte 6,1 c.M. De indices zijn dan de 
volgende: voor de navelwijdte 20, voor de hoogte 47 en voor de dikte 76 
(naar de hoogte 159).

De externe lob van de sutuurlijn is niet breed en bezit een sec. 
zadeltje, waardoor de lob onder uitloopt in twee takken, welke de 
helft der lengte van het lichaam van de lob vormen. De eerste
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laterale lob heeft een trechtervormig lichaam en eindigt onder in 
één tak, geen sterke zijtakken zijn aanwezig. De tweede laterale lob 
is niet diep, lang niet zoo diep 
als de eerste en heeft 2 eind
takken. De eerste laterale lob 
is weer dieper dan de externe 
lob. Het externe zadel is in 
tweeën verdeeld door een kleine 
sec. lob en ook de top van 
het 2e laterale zadel is in on
geveer gelijke helften verdeeld.

Deze soort is zeker indentiek met Sphaer. Godohense Boehm. Het 
origineel komt er in de meeste opzichten mee geheel overeen, alleen 
is de verdeeling van het 2e later, zadel volgens de fig. van Boehm 
niet in twee gelijke helften. Aan het exemplaar van Boehm is 
slechts een woonkamerfragment ter lengte van l/o der winding 
bewaard, de rest ontbreekt, aanwijzingen voor den vorm van het 
laatste deel der woonkamer zijn er ook niet. Vergelijken we een 
volledig exemplaar met het origineel, dan zien we dus, dat dit voor 
zoover dit laatste compleet is, met de hier genoemde soorten voldoende 
overeenkomt om aan te nemen, dat ze tot één soort behooren.

Van een ander exemplaar van de zelfde vindplaats is een deel der 
mondrand bewaard. Ook hier is de woonkamer volledig en ongeveei 
3/4 winding lang. De diameter er van is 8,9 c.M., de navelwijdte 2,5 c.M., 
de hoogte der winding 3,6 c.M. en de dikte is 5,3 c.M. De indices 
zijn hier voor de navelwijdte 28, voor de windinghoogte 40, voor de 
dikte 59 (naar de hoogte 147).

Een exemplaar van de Wai Miha bezit van de woonkamer slechts 
Vs winding, de rest ontbreekt. De diam. hiervan is 8,2 c.M., de navel
wijdte is 2 c.M., de hoogte 3,8 c.M. en de dikte 6,1 c.M., zoodat de 
index voor de navelwijdte hier 24 is, die voor de windinghoogte 46 
en die voor de dikte 74 (naar de hoogte 160).

Over het algemeen loopt de grooteder verschillende exemplaren niet 
sterk u iteen. B o e h m  vermeld t slechts één exemplaar van Keeu w opTaliaboe.

MACROCEPHALITES c.f. transiens Waag.
Plaat 9, fig. 3, 4 en 5.

Literatuur:
W aagen (57), pl. 32, fig. 3.
Noetling (40), pl. 10, fig. 1 en 2.
Macrocephalites c. f. macrocephalus compressus. B o eh m  (4), blz. 331, 

pl. 12, fig. 2.
Tot de groep van Macrocephalites macrocephalus behooren een paar

Sut Lgn van Sphaeroceras Godohonso 
± l 2/a X nat. gr.
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exemplaren, waarvan het eene nog een jeugdig exemplaar is van 
±  4 cM. diameter, afkomstig uit een donkere kalksteen van de Wai 
Najo. Een tweede exemplaar afkomstig uit de Wai Mbono mist de 
eene kant en de woonkamer. De diameter is echter nog 10,2 c.M. 
Beide schelpen hebben dikke en opgeblazen windingen. De navel is 
klein en diep en van de binnenste windingen is slechts uiterst weinig 
te zien. De navelrand is rond, waardoor de overgang van de navel 
naar de flanken zeer geleidelijk is. De flanken zijn evenals de externe 
zyde rond.

Van het eerste exemplaar zyn de afmetingen als volgt: de diameter 
is 4 c.M., de navel 0,7 c.M. de windinghoogte 2,8 c.M. en de dikte 
2,1 c.M.. waardoor de indices hier resp. zijn voor navelwijdte 17, 
voor de windinghoogte 57, voor de dikte 52 (naar de hoogte be
rekend 91). Van het andere zijn de afmetingen ter plaatse waar de 
diameter 8,8 c.M. is de volgende, de navelwijdte 0,6 c.M., de winding
hoogte 7,6 c.M., en de dikte 5,6 c.M., zoodat de index voor de navel
wijdte 17, voor de hoogte 86, voor de dikte 68 (naar de hoogte be
rekend 73).

De ribben zijn fijn en loopen bij de navel eerst iets naar boven. 
Daarna gaan ze in rechte lijn over de flanken naar de externe zijde 
en zonder onderbreking hierover naar de andere kant. Het aantal 
ribben is ±  45. Op de flanken splitsen ze zich gewoonlijk even voor 
het midden in twee takken, enkele in drie. De sutuurlijnen zijn op 
het grootste exemplaar nog waarneembaar, doch niet goed genoeg 
om ze af te beelden. Slechts kan worden vermeld, dat ze zeer sterk 
vertakt zijn.

Behalve bovenvermelde exemplaren zijn nog een paar fragmenten, 
van dezelfde soort afkomstig, aanwezig welke eveneens in de Wai 
Mbono en verder in de W. Koe zijn gevonden.

Yan de uit onzen Archipel beschreven Macrocephalites- soorten 
komen deze zoodanig overeen met de door Boehm van Rotti beschreven 
Macrocephalites c.f. macrocephalus compressus, dat ik niet aarzel deze 
alle tot dezelfde soort te rekenen, alhoewel de navel van "het laatst
genoemde fossiel iets wijder is.

Van Macrocephalites macrocephalus en enkele naverwante soorten 
verschillen de fossielen, doordat de ribben tot aan de navel even 
krachtig blijven. Hierdoor komen ze echter juist meer overeen met 
Macrocephalites transiens Waag., waarvan Noetling vermeldt eene 
betere afbeelding te geven. De windingen van de afgebeelde exem
plaren zijn echter iets platter. Omdat ik meen dat andere soorten 
geen nadere overeenkomst vertoonen met deze fossielen geloof ik in 
afwachting van beter materiaal, beter te doen ze voorloopig aan te 
duiden als Macrocephalites c.f. transiens Waag.
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MACROCEPHALITES chrysoolithicus Waag.
Plaat 4, fig. 1 en 2

Tot deze soort behoort één ammoniet afkomstig van de Wai 
Menanga. De vorm is kenmerkend, de windingen zijn dik en rond, 
de navel is diep en klein, zoodat slechts een zeer klein gedeelte van 
de oudste windingen te zien is. De wand is vrijwel vertikaal, de 
navelrand is tamelijk scherp door den plotselingen overgang van de 
navelwand in de flanken der schelp. Vlak bij den navelrand hebben 
de windingen hun grootste dikte. Het woonkamergedeelte ontbreekt 
geheel, het luchtkamergedeelte is daarentegen zeer goed bewaard, 
grootendeels als steenkern. Slechts enkele gedeelten der schelp zijn 
nog over. De ribben zijn krachtig en rond, op de steen kern iets 
scherper. Hun aantal bedraagt op de laatste winding ongeveer 25. 
Ze beginnen aan den navelrand en loopen eerst, als gewoon, iets 
achterwaarts, dadelijk daarop buigen ze zich naar voren en gaan dan 
verder bijna in rechte lijn en ongeveer radiaal, slechts iets voorover
buigend, over de flanken. Aan de externe zijde gaan de ribben zonder 
onderbreking of verzwakking van de eene naar de andere kant door. 
Op de externe Zijde is geen bocht aanwezig. De ribben splitsen zich 
op de flanken reeds voor het midden in tweeën, op korten afstand 
van de navel, een enkele keer vindt de splitsing op het midden plaats. 
Tusschen geschakelde ribben zijn in groot aantal aanwezig, zoodat 
meestal één aanwezig is tusschen elke twee op elkaar volgende 
gewone ribben. De afmetingen van dit exemplaar zijn als volgt, de 
diameter is 7,1 c.M., de navel is wijd 1,7 c.M. de dikte der laatste 
winding is 4,3 c.M. en de hoogte is 3,5 c.M, zoodat de indices resp. 
zijn voor de navelwijdte 24, voor de dikte 60, voor de hoogte der 
winding 50 (naar de dikte berekend 81).

De sutuurlijn is rijk vertakt, de externe lob is ongeveer even diep 
als de l e laterale lob, de laatste is subsymmetrisch, de 2e laterale 
lob is veel kleiner dan de l e, 
daarna buigt de sutuurlijn 
eeniger mate terug en vertoont 
dan nog een drietal auxilair 
lobben. De zadels zijn vrij smal, 
het 1° laterale zadel is iets smal
ler dan het externe zadel, beide 
zijn door een vrij diepe secun
daire lob in tweeën gedeeld.

De door W a a g e n  gegeven 
afbeelding van M. chrysooli
thicus, (57) pl. 30, fig. 1 komt

Sut.lyn van Macrocephalitcs chrysoolithicus 
± l*/3 X nat. gr.
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met bovenstaande beschrijving zeer goed overeen, wat betreft de 
ronde windingen, het verloop der ribben. Hun aantal en vorm, en 
de plaats waar ze zich splitsen zijn gelijk, de navel slechts is een 
klein beetje kleiner.

De afmetingen zijn op de figuur resp. als volgt: de diameter 
is 8,4 c.M., de navelwijdte is 15, de dikte der winding is 5,7 c.M., eri 
de hoogte 4,2 c.M., zoodat de indices resp. zijn voor de navelwijdte 18, 
voor de dikte der winding 68, en voor de hoogte der winding 50 (naar 
de dikte berekend 73). Met andere soorten vind ik geen overeenkomst, 
ook niet met Macrocephalites Grantanus Oppel, waarop volgens 
Lemoine (31) Macrocephalites chrysoolithicus Waag. zou gelijken. Volgens 
de afbeelding van W aagen l.c. pl. 36, fig. 6 heeft deze soort wel een 
even groot aantal ribben, ook zijn de windingen dik en rond, doch 
het aspect van de ribben is geheel anders. De door Noetljng van 
deze soort gegeven afbeelding verschilt nog meer, vooral door de 
fijnere ribben (40, pl. 9, fig. 3) en volgens de door Lemoine op blz. 21 
gegeven afbeeldingen van dwarse doorsneden van beide soorten, 
verschillen deze ook daar duidelijk van elkaar. Ik heb daarom ge* 
meend, in verband met de groote overeenkomst met Macrocephalites 
chrysoolithicus Waag. dit exemplaar tot die soort te moeten rekenen.

MACROCEPHALITES Keeuwensis Boehm.

Literatuur:
Macrocephalites Keeuwensis # Boehm. Boehm (7), blz. 160, pl. 36, 

fig. 3 en 4.
Boehm (8), blz. 14.

Een fragment van een iets verdrukte ammoniet, welke in de Wai 
Mbono is gevonden, komt geheel overeen met fig. 3a, 3b en 4 van pl. 36 
van Boehm (7) van Macrocephalites Keeuwensis Boehm *. De schelp is 
vrij plat, de navel is klein, zoodat van vroegere windingen slechts 
ongeveer V3 te zien, de grootste dikte is gelegen juist aan den rand 
van den navel. De windingen zijn plat en naar de externe zijde worden 
ze geleidelijk dunner, de externe zijde zelf is rond. De navelrand is 
verticaal en de overgang naar de zijden is zeer scherp. Op den rand 
van den navel beginnen de ribben, eerst vertoonen ze een kleine en 
flauw achterwaarts gerichte bocht, doch daarna buigen ze zich 
naar voren en verder loopen ze bijna radiaal, alleen iets naar voren 
geneigd. Het aantal ribben is op de laatste winding ongeveer 45. 
Tot even voor het midden der flanken zijn ze enkelvoudig, daarna 
vertakken ze zich, meest in tweeën, enkele in drie takken. Hier en 
daar komen ingelaschte ribben voor, die als gewoon tot het splitsings- 
punt reiken. Zonder onderbreking gaan de ribben in rechte of nage
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noeg rechte lijn over de externe zijde van de schaal. De sutuurlijn 
is niet waar te nemen. Alle afmetingen van bovenstaand exemplaar 
te geven is niet goed mogelijk, slechts kan worden vermeld, dat de 
wijdte van de navel 1,1 c.M. is bij een windinghoogte van 3,2 c.M. 
Yan het origineele exemplaar van fig. 8, pl. 36 van Boehm l.c. zijn de 
afmetingen: diam. 8,8 c.M., navel 1,6 c.M., dikte der winding 8 c.M. en 
hoogte 4,2 c.M., zoodat de resp. indices hiervoor zijn: navelwijdte 18, 
dikte der winding 35, hoogte deï winding 49 (naar de dikte berekend 
140). Yan de door W aagen beschreven soorten komt met bovengenoemde 
exemplaren alleen overeen Macrocephalües transiens Waag., vooral 
met (57), pl. XXXII fig. 3), minder met fig. 2. Van het origineel van 
deze laatste figuur geeft Noetling (40), pl. X*fig. 1 ons een iets 
zuiverder afbeelding. De schaalversiering daarvan wijkt reeds zooveel 
af, dat we deze kunnen uitschakelen, de navel is tevens iets afwijkend 
en de navelrand is minder scherp. Dit laatste is ook min of meer 
het geval met het exempl. van fig. 3. De afmeting van fig. 3 zijn 
diam. 5,7, navel 0,7 c.M., dikte der winding 2,2 c.M. en de hoogte 
3 c.M., zoodat de indices zijn voor de navelwijdte 12, voor de dikte 38, 
voor de windinghoogte 52 (naar de dikte 136). Ook het exemplaar van 
deze soort, dat door Lemoine is afgebeeld (31), pl. 41, fig. 6 vertoont groote 
overeenkomst, ook is de navelrand daar klaarblijkelijk even scherp 
als in de exemplaren van de Soela-eilanden. De afmetingen van de 
figuren van Lemoine (1/3 nat. gr.) zijn: diam. 5,2 c.M., navelwijdte 
0,9 c.M., windinghoogte 1,2 c.M., zoodat de indices zijn, voor de 
navelwijdte 17, voor de windinghoogte 42.

Tamelijk groot is ook de overeenkomst met Macrocephalües macro- 
cephalus compressus Quenst. (44), pl. 76, fig. 14 en 15. Yolgens Lemoine 
is deze vorm identiek met Macrocephalües Ganizzaroi Gemm., waarvan 
mij geen afbeelding ten dienste stond, doch welke volgens opgaven 
van Boehm en Lemoine een platte vorm van M. macrocephalus com
pressus Quenst. is. Het origineel van Boehm’s Macrocephalües c. f. 
macrocephalus Quenst. van Rotti heeft veel ronder windingen en 
komt voor vergelijking niet in aanmerking.

Door het groot aantal fijne ribben behoort ons exemplaar zelve 
tot de groep van Macrocephalües macrocephalus Schlotth. en dus tot 
de Recticostati. Het verschil bestaat daarin, dat de ribben bij laatst
genoemde soort dicht bij den navel flauw worden, terwijl ze bij 
die van de Soela-eilanden overal even sterk blijven. In verband 
met de verschillen met andere soorten, speciaal met M. transiens 
en M. macrocephalus lijkt het mij daarom het beste boven vermelde 
exemplaren van de Soela-eilanden als afzonderlijke soort te hand
haven en wel onder den door Boehm ingevoerden naam Macroce- 
phalites Keeuwensis. Alle door dezen onderscheiden nevenvormen,



zooals Macrocephalites Keeuwensis (3 en y en overgangen daartusschen 
moeten naar het mij voorkomt hiervan worden afgezonderd onder 
nieuwe namen.

MACROCEPHALITES Brouweri n sp.
Plaat 8, fig. 1—8.

Literatuur:
Macrocephalites Keeuwensis 0 bifurcata Boehm. Boehm (7), blz. 162, 

pl. XXXIX, fig. 1 en 2.
Hiertoe moeten een tweetal exemplaren worden gerekend van 

de Wai Mbono op Taliaboe. Van een daarvan is de eene kant 
platgedrukt, behalve het laatste deel van de woonkamer. Het ge
steente, waaruit deze ammoniet afkomstig is, bestaat uit een 
donkere mergel. Van het andere ontbreekt aan de eene zijde een 
gedeelte der woonkamer; de mondrand is hier ten deele bewaard. 
De schaal is matig in voluut en de navel is dus vrij wijd, De 
windingen zijn gelijkmatig rond, of op de flank iets afgeplat, vooral 
op het jongste gedeelte der windingen is dit zichtbaar. De nagelrand 
is rond, bij de mondopening is de rand veel platter dan op het eerste 
kamergedeelte. De ribben zijn krachtig en ongeveer ter halver hoogte 
gesplitst in twee takken, op de laatste winding zijn echter ook nog 
aan beide zijden eenige enkelvoudige ribben. Zonder onderbreking 
gaan de ribben over de externe kant der winding. Doordat de enkel
voudige ribben van de eene kant echter telkens met een zich bifur- 
ceerende rib is verbonden, zijn er enkele gedeelten, waarop de ribben 
van weerszijden alterneeren. Bij den navel zijn ze weinig ontwikkeld. 
Op de windingen der jongere stadiën loopen ze duidelijk radiaal over 
de schelp, op de laatste winding buigen ze eerst achterwaarts en pas 
daarna loopen ze radiaal en iets naar voren gekromd, zoodat ze aan 
de buitenkant eene naar voren gerichte bocht vertoonen. Beide exem
plaren behooren dus tot de groep der Curvicostati. De afmetingen 
van het exemplaar uit de W. Mbono zijn, grootste diameter 10,9, de 
navel is wijd 8,6 c.M. de hoogte 4,4 en de dikte der winding is 
8,8 c.M., zoodat de resp. indices zijn voor de navelwijdte 88, voor de 
hoogte 48 en voor de dikte 35 (naar de hoogte berekend 86). Van het 
andere is de diam. 10,4 c.M., de navel is wijd 3,5 c.M., de hoogte 
der winding is 42 en de dikte is 36, zoodat de indices hier zijn voor 
de navelwijdte 33, voor de hoogte 43, en voor de dikte 43 (naar de 
hoogte 85).

Volgens het vergelijkingsmateriaal zijn ze identiek met Macroce- 
phalües Keeuwensis (3 bifurcata Boehm. Groot is de overeenkomst ook 
met Macrocephalites cocosi Boehm (5), pl. 23, fig. 11a en b< waarvan 
de maten zijn diam. 126, navel 3,9, hoogte 5 c.M. en de dikte 4,3
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en de resp. indices voor navelwydte 41, voor hoogte 89. voor dikte 
84 (naar de hoogte 86) en evenzoo l.c. met fig. 2, pl. 28, van Macro- 
cephalites alfuricus Boehm. In beide gevallen is het aantal ribben 
kleiner en vindt gewoonlijk vertakking in drieën plaats.
* Van de door W a a g e n  56, beschreven soorten vertoont Simbirskites 

Nepalensis Gray groote overeenkomst. Volgens het door U h l ïg  af- 
geheelde origineel zijn hierbij echter in drieën vertakte ribben regel, 
hun aantal is 33 op de laatste winding. De afmetingen zijn hier diam. 
12,5 c.M. navel 2g, dikte 4,8 en hoogte 5,8 (de indices zijn zoo voor 
de navelwijdte 23, voor de dikte 38, voor de hoogte 46, (naar de hoogte 
gerekend 82). Met de door W a a g e n  gegeven afbeelding is de overeen
komst nog grooter. Het aantal ribben op de laatste winding is 37, 
de afmetingen zijn resp. diam. 124, navelwijdte 34, hoogte 53 en 
dikte 50 en de indices resp. voor de navelwydte 27, voor de hoogte 42, 
voor de dikte 40 (naar de hoogte 94), de ribben zijn behalve eenige, 
welke enkelvoudig blijven, van in tweeën vertakt.

Bij Macrocephalües opis Sow. splitsen de meeste ribben zich in 
drieën, hier en daar komt vertakking in tweeën voor. De afmetingen 
zijn bij W a a g e n  (57), pl. 36, fig. 1, diam. 12,4, navelwijdte 2,8, hoogte 4,9 
en dikte 4,1 en de indices resp. voor de navelwijdte 30, voor de hoogte 39 
en voor de hoogte 33 (naar de hoogte 83). De door N o e t l in g  gegeven 
afbeelding (39) pl. VII, fig. 2 van deze soort wijkt echter sterk af.

Met een der laatst genoemde soorten durf ik de hierboven exemplaren 
zoowel om de verschillen als ook om de tegenstrijdigheden in de 
verschillende afbeeldingen niet te indentificeeren en evenmin met 
Macrocephalües cocosif Alfoericus, of palmarum, zoodat alleen overblijft 
Macrocephalües Keeuwensis (3 bifurcata Boehm. Onder de verzamelnaam 
Macrocephalües Keeuwensis Boehm zijn echter zeer heterogene soorten 
bijeen gebracht. Om deze reden meen ik dan ook te moeten prefereeren 
voor Macrocephalües Keeuwensis (3 bifurcata B o e h m , een afzonderlijken 
naam te moeten zoeken en stel daarom voor deze te onderscheiden 
als Macrocephalües Brouweri naar Professor B r o u w e r , die deze collectie 
destijds bijeenbracht.

MACROCEPHALITES c.f. subcompressus Waag.
Plaat 8, fig. 4.

Bij de Wai Fatoehaja werd een ammoniet gevonden, welke zeer 
sterk doet denken aan M. alfuricus Boehm en ook aan M. palmarum 
Boehm. Een gedeelte van de woonkamers is bewaard, met het grootste 
deel van de luchtkamers. De lengte der woonkamer bedroeg waar
schijnlijk minstens 3/4 winding. De flanken der windingen zijn afgeplat, 
de externe zijde is gelijkmatig rond. Naar de mond is de hoek tusschen
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flank en navel vrij scherp, behalve dicht bij de monding, waar beide 
gedeeiten weer geleidelijk in elkaar overgaan. De navel is tamelijk 
wijd, ongeveer de helft der windingen wordt door de volgende steeds 
bedekt. De ribben, waarvan het aantal op één winding 86 bedraagt, 
beginnen bij den navel, loopen eerst een klein eindje schuin achter
waarts en buigen dan naar voren. Over de externe zijde loopen ze 
ononderbroken door. Even buiten het midden van de flanken vertakken 
ze meestal in tweeén, een enkele keer zijn er een drietal takken. 
Hier en daar zijn ribben tusschen geschakeld, die# ongeveer tot het 
splitsingspunt der gewone ribben reiken. Die van de eene zyde zijn 
dikwyls alterneerend verbonden met die der andere zijde.

De sutuurlijn is betrekkelijk eenvoudig. De externe lob eindigt in 
twee takken en reikt iets verder terug dan de le laterale lob. De 
laatste heeft één eindtak en twee groote zijtakken, waarvan de 
binnenste zich het eerst afscheidt, ze is ook iets minder breed 
dan de externe lob. De 2e externe lob is klein en zeer weinig vertakt. 
Daarna volgen nog twee (of 8) auxiliair lobben. Alle zadels voor zoover 
zichtbaar zijn door een secundaire lob in tweeén verdeeld. Het 
externe zadel is ongeveer even breed of iets smaller aan de ex
terne lob. Het l e laterale zadel reikt verder dan het externe, doch 
ook het verdere deel van de sutuurlijn gaat steeds naar voren. De 
grootste diameter, welke gemeten kon worden, bij het begin der 
woonkamer is 9,1 c.M. De navel is daarbij wijd 2,4 c.M., de dikte 
der winding 8,5 c.M. en de hoogte 3,9 c.M. De index voor de navel- 
wijdte is daarbij dus 26, die voor de dikte 38, die voor de hoogte 42 
(naar de dikte gerekend 110). Het fossiel herinnert sterk aan Macroce- 
phalites alfuricus van Boehm (5, pl. 33, fig. 2). Het aantal ribben

Sut.lijn van Macrocephalites c.f. subcomprossus j,g 0p U B  c.M., de
± 12/3 X nat. gr. n Jnavel daarbij is 3,2 c.M. wijd, 

de dikte 3,7 c.M. en de hoogte 4,4, zoodat de resp. indices zijn voor 
navelwijdte 28, hoogte 39 en de dikte 32 (naar de hoogte berekend 84). 
De overeenkomst met fig. 1 en la , pl. 23 van Boehm is goed. Dit 
exemplaar heeft hij bij een diam. van 12,6 c.M., een navelwijdte van

bedraagt daar 35, de diam. 
ervan is 9,5 c.M., de navelwydte 
2,9 c.M., zoodat de index voor 
de navelwydte 29 bedraagt, die 
van de hoogte 115. Ook deze 
soort behoort tot de groep der 
Curvicostati. Beter is nog de 
overeenkomst nog met Macro
cephalites palmarum Boehm 
var. x (pl. 22. fig. 1). De diam.
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3,9 c.M. een dikte van 48 c.M. en een windinghoogte van 50 c.M., 
zoodat de indices hier zijn resp. voor de navelwijdte 31, voor de 
hoogte 39, voor de dikte 34 en naar de hoogte berekend 86. Het 
aantal ribben is ongeveer 39.

Van de door W a a g e n  beschreven soorten komt voor vergelijking in 
aanmerking Macrocephalites opis (57, pl. 36, fig. 1 en 2). Het exemplaar 
van fig. 1 heeft 44 ribben, de diameter ervan is 12,5 c.M. de navel 
3,8 c.M., de dikte 4,1 c.M. en de hoogte 48 c.M. De indices zijn daarbij 
dan resp. voor de navelwijdte 30, voor de hoogte 38, naar de dikte 32, 
(naar de hoogte 85). Van fig. 2 is de diam. 8 c.M., de dikte 2,5 c.M., 
de hoogte 3,8, de index voor de hoogte 47, voor de dikte 31, (naar 
de hoogte 65). Macrocephalites (Simbirskites) Nepaulensis Gray ver
toont eveneens eene groote overeenkomst. Blijkens de door U h l ig  
gegeven afbeelding van het origineel (54, pl. XLY A fig. 1) is vertakking 
der ribben in drieën daar regel, terwijl van dit exemplaar bifucatie 
slechts hier en daar optreedt. Het splitsingspunt ligt bij de ribben van 
S. Nepaulensis op de zijden, even buiten het midden bij dit exemplaar.

De afmetingen van het origineele exemplaar zijn diam. 12,5 c.M., 
navelwijdte 2,9 c.M., dikte 4,8 en hoogte 5,8, zoodat de index voor 
de navelwijdte is 23, voor de hoogte 46 en voor de dikte 38 (naar 
de hoogte 82). De door W a a g e n  gegeven afbeelding van M. (S.) 
Nepaulensis Gray verschilt nog al, doordat de ribben grover zijn. 
Bovendien zijn er enkele enkelvoudige ribben, en de overigen zijn 
alle in tweeën vertakt. De meeste overeenkomst is vermoedelijk met 
M. subcompressus. Ook dat is een eenigszins platte vorm, waarbij de 
ribben op de zijden zich in tweeën of drieën splitsen. Het splitsings
punt ligt ook hier even binnen het midden op de flanken. Hun aantal 
is 40 op de laatste winding. De afmetingen bij W a a g e n  op pl. 34, 
fig. 1 zijn 13,3 diam., navel 2,7 c.M., dikte 5,2 c.M., hoogte 6,4 c.M., 
zoodat de indices zijn voor de navelwijdte 20, voor de hoogte 48, voor 
de dikte 39 (naar de hoogte 80). Slechts vertoonen de ribben niet die 
karakteristieke naar voren gerichte bocht op het midden der flanken.

In verband met het bovenstaande meen ik voorloopig deze soort 
M. c.f. subcompressus te moeten noemen en daartoe ook te rekenen 
M. palmarum var. x Boehm en M. alfoericus Boehm.

MACROCEPHALITES W a a g e n i  n.sp.
, Plaat 9, fig. 1'en 2.

Literatuur:
Macrocephalites Keeuwensis (3*r, -Bo e h m  (7), blz. 164, pl. XXXVII, 

fig. 4, pl. XLI, fig. 5.
Macrocephalites Keeuwensis, B o e h m  (8), blz. 14, pl. V, fig. 2.
Een ammoniet aan den mond der Boeja Besar op Mangoli aange
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troffen in een rolsteen, bestaande uit een dicht, zwart kiezelgesteente 
en een exemplaar, dat afkomstig is uit een bruin en dicht mergel* 
gesteente van de Wai Mbono op Taliaboe moeten hier als tot ééne 
soort behoorende worden behandeld. Eerstgenoemd exemplaar is vrij 
goed bewaard als steenkern, van het laatste is de schaal aanwezig, 
doch door den aard van het gesteente is het lastig dit fossiel goed 
uit te praepareeren, zoodat de meeste bijzonderheden ontleend zijn 
aan den ammoniet van de Boeja Besar.

De schelp is tamelyk dik, doordat de windingen iets dikker dan 
hoog zijn, de woonkamer is ruim 8/4 winding lang; van de mond
rand is niets te bemerken. De navel is vrij wijd, waardoor een deel 
van de vroegere windingen te zien is, de navelwand is steil en gaat 
plotseling over in de flanken, die gelijkmatig rond zijn, even als de 
externe zijde, ofschoon de windingen overdwars een min of meer 
hoekigen indruk geven doordat de enkelvoudige gedeelten der win
dingen zoo bijzonder forsch ontwikkeld zijn. De ribben beginnen op 
den navelrand en buigen eerst achterwaarts, terstond daarna gaan 
ze vrij wel radiaal over de flanken der windingen. Ze loopen met eene 
flauwe naar voren gerichte bocht zonder onderbreking over de 
externe zijde. Vrijwel midden op de flanken splitsen de ribben zich 
in twee takken, die hoewel nog zeer krachtig gebouwd, toch niet 
zoo forsch zijn als het enkelvoudige gedeelte; een enkele ingelaschte 
rib komt hier en daar eveneens voor. Op één plaats is het normale 
verloop der ribben abnormaal, misschien een pathologisch geval. 
Het aantal ribben is niet met zekerheid vast te stellen doch op de 
laatste winding is dit waarschijnlijk ongeveer 37.

De grootste diameter is 10,5 cM., de verdere metingen konden door 
het ontbreken van enkele gedeelten op dezelfde plaats niet worden 
verricht, zoodat de overige maten bepaald zijn voor een stadium 
waarin de diam. 8,9 c.M. bedraagt, de navel is daarbij wijd 2,4 c.M., 
de dikte der windingen 4 c.M. en de hoogte 3,5 c.M. zoodat de index 
voor de navelwijdte is 27, die voor de windinghoogte 39 die voor de 
dikte 45, (en deze laatste voor de hoogte berekend is 105). Van de sutuur- 
lijn is slechts weinig te zien. Beide ammonieten moeten gerekend 
worden tot de groep der Curvicostati en verder tot de 6e groep van 
L e m o in e , waartoe ook behoort o. a. Simbirskites Nepaulensis Gray.

Met de door W a a g e n  gegeven afbeelding van deze soort is de 
overeenkomst zeer groot. De ribben vertakken zich daar steeds in 
tweeën en hun aantal is ongeveer even groot, de windingen zijn 
echter meer hoog dan breed. Macrocephalites magnumbilicatus Waag. 
bezit slechts zeer krachtige 29 ribben op de laatste winding. De dikte 
der winding is ongeveer gelijk aan de hoogte en zelfs nog iets kleiner. 
Overigens is de overeenkomst ook hier zeer groot, alleen zijn de ribben
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op flanken minder recht. By Macrocephalites dimerus Waag. (56, pl. 33, 
fig. 2) ligt het splitsingspunt der ribben op de flanken nog voor het 
midden. Hun aantal is by het daar afgebeelde, kleine exemplaar 
ongeveer 30, en hun loop is minder recht dan bij de exemplaren van 
de Soela-eilanden. De navel is hier ook kleiner. Met geen van de 
overige door W aagen beschreven soorten kon verder overeenkomst 
worden gevonden, alle blijken bij nader onderzoek te sterk te ver
schillen, ook Macrocephalites dephantinus.

De beste overeenkomst bestaat nog met de door B o e h m  als Macro
cephalites Keeuwensis p-y onderscheiden vorm, (7, pl. 41, fig. 6, blz. 164). 
De navel bij dit jongere exemplaar is ongeveer even groot of misschien 
iets kleiner, de bouw der ribben is gelijk, ook wat betreft de vertakking 
en het voorkomen van de ingelaschte ribben, hun aantal is bij een 
diam. van 83 c.M. 26. Bij een diam. van 8,3 c.M. is de navelwijdte 
2,1 c.M. de laatste winding 4 c.M. dik en 3,5 c.M. hoog, zoodat de 
indices resp. zijn voor de navelwijdte 25, voor de hoogte 42 voor de 
dikte 48, (naar de hoogte berekend 105).

De overeenkomst is groot genoeg om er toe tè besluiten, dat beide 
identiek zijn. De naam Macrocephalites Keeuwensis p y  kan ik echter 
niet overnemen, daar onder de naam Macr. Keeuwensis zoowel Cur- 
cicostati als Recticostati vereenigd zijn. Om deze reden stel ik voor 
deze soort te noemen Macrocephalites Waageni, naar Professor W a a g e n , 
die destijds eene byzondere studie van het geslacht maakte bij de 
beschrijving van eene collectie fossielen van Kutch.

MACROCEPHALITES sp.
Plaat 7, fig. 2.

Literatuur:
Boehm (7) pl. 38, fig. 3.

In een harde, kiezelige rolsteen uit de Boeja Besar is een vrij 
goed bewaarde steenkern van een ammoniet gevonden, welke met 
Macrocephalites Keeuwensis p Boehm overeenkomt en wel met de 
overgang naar de var. bifurcata. Op geen van de andere macrocephalen 
uit den archipel gelijkt het fossiel.

De woonkamer is ongeveer voor de helft nog aanwezig (eene halve 
winding), het luchtkamer gedeelte geheel. De windingen zijn sterk 
afgeplat, de externe zijde is matig rond, de navel niet wijd en de 
wand is steil. De ribben zijn niet talrijk (±  33 op de laatste win
ding) en vrij krachtig. Van den navelrand buigen ze zich eerst even 
achterwaarts, daarop gaan ze met eene scherpe bocht weer terug, 
zoodat ze verder ongeveer in radiale richting verloopen. Zonder 
onderbreking gaan ze over de externe zijde. Vertakking (bifurcatie)
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vindt plaats op de flanken even voor het midden, vertakking in 
drieën komt niet voor, wel zijn enkele ribben tusschen geschakeld.

De afmetingen zijn als volgt; de diameter is 6,5 c.M., de navel- 
wijdte is 1,9 c.M., de hoogte is 3,4 c.M. en de dikte +  2,6 c.M. De 
indices zijn daardoor resp. voor de navelwijdte 29, voor de hoogte 52, 
voor de dikte 40 (naar de hoogte berekend 76). De sutuurlyn is niet 
goed waar te nemen.

Van de beschreven soorten komt het exemplaar tamelijk goed 
overeen met Macrocephalites opis Sow. volgens de afbeelding van 
W algen (57) pl. 36, fig. 2. Dit kleine exemplaar heeft blijkbaar nog 
vrijwel rechte ribben, in een later stadium schijnen ze meer gebogen 
te worden. De afmetingen er van zijn de volgende: de diameter is 
8 c.M., de navelwijdte is 1,7 c.M., de windinghoogte is 3,8 c.M. en 
de dikte 2,5 c.M., waardoor de indices voor dit fossiel zijn resp. voor 
de navelwijdte 21, voor de hoogte 47, voor de dikte 31 (naar de 
hoogte berekend 66.

Voorloopig lijkt het mij evenwel nog het beste dit exemplaar hier 
te vermelden als Macrocephalites sp., omdat de algemeene habitus 
toch nog te veel afwijkt om het tot Macrocephalites opis Sow. of 
eene andere soort te rekenen en het lijkt mij verkeerd hiervoor den 
door Boehm gebruikten naam te handhaven.

KOSSMATIA Indica n. sp..
Plaat 11, fig. 1—4.

Hiertoe moet een drietal ammonieten worden gerekend, welke 
afkomstig zijn van de Wai Fatoehaja op Taliaboe. Een ervan is 
bijzonder goed bewaard en bijna geheel gaaf. De mondrand is nog 
aanwezig en vertoont geen vooruitstekende tongen aan de zijden.

De woonkamer is bijna één winding lang. De schaal is sterk 
evoluul, de flanken zijn vlak en de externe zijde is eenigszins 
afgerond. Het aantal ribben is groot, ±  65 per winding. Ze zijn bij 
den navel eerst flauw en achterwaarts gebogen, op den navelrand 
worden ze weliswaar krachtig, doch niet breed en vanaf dit punt 
loopen ze in ongeveer radiale richting bijna recht over de flanken. 
Even boven het midden vertakken zij zich ten deele dichotoom. Vanaf 
dit punt buigen zij zich steeds meer naar voren, zoodat ze op de 
externe zijde eene groote naar voren gerichte bocht vertoonen. Op 
sommige gedeelten zijn ze hier onderbroken en een aantal enkel
voudige ribben staan tusschen de vertakte verspreid.

In jonge stadia zijn de ribben bijzonder dicht opeen gedrongen. 
Ook in zeer jonge stadia zijn de ribben nog goed waar te nemen en 
geheel gelijksoortig gebouwd en gesplitst.
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Op de oppervlakte der schaal zijn bij den mondrand nog duidelyk 
groeistrepen waar te nemen. Hier en daar en onregelmatig verspreid 
vertoont de schaal bovendien nog insnoeringen.

Van dit exemplaar is de diameter 10,1 c.M. de diam. van den navel 
4,5 c.M. de hoogte van de laatste winding is 8,4 c.M. en de dikte 
daarvan is ±  2,5 c.M. De index voor de navelwijdte is dus 44, die 
voor de hoogte is 88, en die voor de dikte is 24 (naar de hoogte 
berekend 73).

Het tweede is nog bijna volledig en bezit vermoedelijk eveneens 
nóg resten Van den mondrand. Van de laatste winding is de externe 
zyde evenwel door erosie verdwenen. De lengte van de woonkamer 
is ook hier ongeveer één winding. De diameter is 13 c.M. de navel
wijdte is 6,7 c.M., de hoogte der laatste winding is +  4 en de dikte 
daarvan is ongeveer 3 c.M. De index voor de navelwijdte is daardoor 51, 
die voor de hoogte ±  31, en die voor de dikte is ±  23 (en naar de 
hoogte berekend ±75).

Het derde exemplaar is doormidden gebroken, doch hierdoor zien 
we juist zoo goed den vorm en de grootte der verschillende op elkaar 
volgende windingen. Van de woonkamer is nog een kleine, maar 
sterk beschadigde rest over.

Tn onderstaande tabel volgen de afmetingen in centimeters van de 
op elkaar volgende windingen van het luchtkamergedeelte en de 
hier naar berekende indices.

Diam. Navel-
wydte.

Hoogte
der

winding.
Dikte der 
winding.

Index
navel-
wydte.

Index
hoogte. Index dikte. (Naar hoogte 

berekend.)

4,9 2 1,7 1,5 41 34 2 0 88
3,6 1,2 1,5 1,3 38 41 36 86
2,5 0,9 1,3 1,1 36 52 44 84
1,7 0,7 0,7 0,9 41 41 53 128
1,2 0,5 0,5 0,7 41 41 58 140
0,8 0,3 0,3 0,6 37 37 75 2 0 0

De sutuurlijn is op - alle drie de 
exemplaren waar te nemen. Ze is slank 
en sterk vertakt. In jónge stadia is 
ze veel eenvoudiger.

De externe lob is door een secun
dair zadeltje diep ingesneden en be
zit daardoor twee ongeveer paralelle 
beenen. De eerste laterale lob is onge

Sut.iyn van Kossmatia Indica, 
exeuipl. van pl. 11 fig. 3.

5
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veer even diep of iets dieper dan de externe lob (in jonge stadia iets 
minderdiep en sub-symmetrisch). Ze bezit één eindtak en twee 
krachtige zijtakken, waarvan de buitenste het grootst is. De tweede 
laterale lob is reeds schuin geplaatst en ongeveer de helft der lengte 
van de eerste. Daarna volgen .tot aan den navelrahd nog drie sterk 
afhangende auxiliair lobben, die . dus deel uitmaken van een sterk 
uitgesproken navellob, welke even diep reikt als de l e laterale lob. 
Het externe zadel is matig breed en ingesneden door een kleine 
secundaire lob, zoodanig» dat het buitenste stuk het grootst is. Dit 
deel reikt ook het verst naar voren. Het eerste laterale zadel is smal 
en bovenaan niet symmetrisch ingesneden. Het tweede laterale zadel 
is eveneens nog in tweeën verdeeld. Naar den navel toe volgen dan 
nog 3 auxiliair lobben.

Hoewel verschillende, eigenschappen zeer sterk aan Perisphinctes 
doen denken, waren er toch andere, die my ; deden vermoeden, dat 
we hier niet meer met respresentanten van dat geslacht hadden 
te maken.

Daar mij geen vergelijksmateriaal hiervoor ten dienste stond, vroeg 
ik nadere inlichtingen aan Dr. B a u m b e r g e r , die zoo welwillend was 
mij te zeggen, dat we hier te maken hadden met een Kossmatia.

In de literatuur vond ik geen enkele soort vermeld, welke met 
de boven beschreven exemplaren geheel overeenkomt. De verschillen 
met die soorten, welke nog het naast bij komen zijn van dien aard, 
dat ik deze als een afzonderlijke soort meen te mogen beschouwen 
en waarvoor hier dan de naam Kossmatia Indica wordt voorgesteld.

KOSSMATIA maxima n. sp.
Plaat 12, fig. 1 en 2.

Tot het geslacht Kossmatia behooren verder de grootste ammonieten, 
welke zich onder het materiaal bevinden. Ze zijn ten deele aan de 
Wai Laloena, ten deele aan de Wai Tarang Patadohelé en bij Keeuw 
gevonden.

De grootste waargenomen diameter is +  32 c.M. en daarbij moet 
nog in aanmerking worden genomen, dat de woonkamer van dit 
exemplaar ontbreekt. Enkele van deze ammonieten zijn vrij goed 
bewaard, al zijn ze ook meestal iets samengedrukt, van sommige is 
daarentegen slechts één windingfragment over. De lengte der woon
kamer is nergens te bepalen. De schelp is sterk evoluut endedikte- 
toename is gering, de flanken zijn vrij vlak en de externe zijde is 
eveneens iets afgeplat. De navelrand is rond, zoodat de dwarse 
doorsnede eener winding nog min of meer ovaal is.

Als versiering treffen we een groot aantal forsche ribben aan,
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welke iets s-vormig gebogen zijn, op de flanken verloopen ze in 
radiale richting en op de externe zijde gaan ze van weerszijden in 
elkaar over. Ze zijn hier evenwel iets minder krachtig ontwikkeld, 
zoodat een duidelijke'band is waar te nemen.

Het aantal ribben op één winding is ongeveer 70, voor het meeren - 
deel vertakken deze zich even boven het midden in tweeën, de 
overige zijn op of onder het midden vertakt. In enkele gevallen 
vertakt een rib zich reeds onder het midden en daarna nog weer 
er boven.

De grootste exemplaren vertoonen op de laatste winding een af
wijking in den vorm der ribben. Enkele zijn sterker ontwikkeld en 
vertoonen mogelijk neiging tot het vormen van knobbels aan den 
navel en bij het bifurcatiepunt der ribben. De sutuurlijnen hebben 
op vele plaatsen door druk sterk geleden; de verschillende onderdeden 
zijn echter alle goed te herkennen. Aan een der fossielen konden 
nog op een paar plaatsen eenige ongeschonden sutuurlijnen worden 
blootgelegd en op één plaats ook het interne gedeelte. De lijnen 
zijn sterk vertakt en liggen op zeer korten afstand van elkaar.

De externe lob is vrij nauw en diep en voorzien van een secundair 
zadel, dat tot halver hoogte reikt. De eerste laterale lob is langer dan 
de externe, subsymmetrisch gevormd, met één eindtak en aan weers
zijden daarvan één groote zijtak, waarvan de buitenste iets grooter 
is dan de binnenste. De lengte van de eindtak is ongeveer even lang 
als het lichaam van de lob.

De 2° laterale lob is bijna zoolang als de externe en evenwijdig 
aan de; eerste laterale, onsymmetrisch, doordat de grootste zijtakken 
naar buiten gericht zijn. lHet externe zadel is matig breed en door
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een secundaire lob in tweeën verdeeld, zoodanig dat het buitenste 
stuk iets breeder is dan het binnenste.

Het l e laterale zadel 
is eveneens door een 
sec. lob in tweeën ver
deeld. Deze secundaire 
lob loopt scheef en 
verdeelt het zadel zoo
danig, dat het binnenste 
deel het grootst is. 
Ook het tweede laterale 
zadel is door een secun
daire lob in tweeën ver
deeld.

Het gedeelte van de 
sutuurlijn, dat na het 
tweede laterale zadel 

SuUyn van Kossmatia maxima, ouder stadium ± nat. gr. volgt, buigt Sterk terug
en heeft nog drie auxiliair lobben.

Het interne deel der sutuurlijn buigt bij den navelrand weer 
naar voren, zoodat een vrij diepe naadlob aanwezig is. De antisi- 
phonaal lob is smal en iets korter dan de externe lob.

Volgens B a u m b e r g e r  moeten ook deze fossielen tot de Kossmatia 
worden gerekend. Geen der soorten, welke ik zag afgebeeld bij U h l ig  (54) 
of B u r c k h a r d t  (13) komt evenwel met de hier besproken soort overeen.

De afmetingen der verschillende exemplaren en ,de indices daar
naar berekend zijn:
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Wai Tarang Patadoheló 
n°. 213 ( 1 ) .................. 81,5 14,9 9,2 8,4 47 29 26 91

Keeuw.
n°. 324 ( 2 ) ................... 24 11,2 7,8 6,7 47 32 28 86

Wai Tarang Patadoheló 
n°. 2121 (3) . . . . IC,4 6,5 6,3 39 23 23 _

n°. 21211 .................. 23,3 11,8 — - 60 50 — -
Laloena rivior 

n°. ( 2 ) ........................... 31,9 1G 9 _ 50 28 28 _

Laloena rivier 
n M l ) ............................ 23,1 11,2 7 ± 5,4 48 30 23 + 77

Laloena rivier 
n®. ( 3 ) ....................... .... 27,2 13,2 8 7,2 48 29 26 90
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Iets afwijkend van de vorige is een fragment van een zeer groote 
ammoniet van de Wai Tarang Patadohelé. De ribben staan hier verder 
uiteen. Ze zijn recht en loopen evenzoo in bijna rechten lijn op de externe 
zijde. Op één winding zijn ongeveer 46 ribben aanwezig, althans op 
de grootste, kleine windingen zijn niet bewaard. Enkelvoudige ribben 
zijn niet waargenomen. Op de woonkamer zijn verschillende sterk 
verdikt. De splitsing der ribben vindt meestal boven het midden plaats. 
De schaal is sterk evoluut, evenals die der vorige exemplaren. De 
lengte van de woonkamer is niet na te gaan.

De flanken zijn tamelijk vlak. De afmetingen zijn de volgende: 
diam. 38,6; de navel is wijd 16,4, de hoogte is 10,2, de dikte daarvan 
is ±  9 c.M., de navelwijdte is 45, de windinghoogte is 28, de winding- 
±  24, naar de hoogte berekend is dit ±  88. De indices verschillen 
dus ook niet veel van de vorige. De voornaamste verschillen zijn dan 
ook gelegen in verloop van de ribben. Toch heb ik gemeend al deze 
exemplaren tot ééne soort te moeten vereenigen en sla daarvoor 
den naam Kossmatia maxima voor.

PERISPHINCTES BURUI Boehm.

Literatuur:
Perisphinctes Burui, Boehm (4), blz. 334, pl. 18, fig. 2.
Perisphinctes Taliabuticus, Boehm (5) blz. 99, pl. 25 fig. 3, pl. 27 

fig. 1 en 4. •
Perisphinctes Galoi, Boehm (5), blz. 100, pl. 27 fig. 2, 3 a—c.
Perisphinctes Burui, Hummel (23), blz. 142—154.

Hiertoe behoort 1 exemplaar uit de Wai Pangalele van Taliaboe. 
Het is bewaard als steenkern van een der binnenste windingen en 
vertoont de afdruk van de beide daarop naar buiten volgende. Van 
de woonkamer is dus niets te bespeuren. De ribben veranderen voor 
zoover dit valt op te merken niet. Ze buigen bij den navel eerst iets 
achterwaarts én loopen verder radiaal. Ze verdeelen zich even boven 
het midden op de flanken en loopen met eene flauwe naar voren 
gerichte bocht over de externe zijde. Dikwijls zijn de vertakkingen 
der ribben van de eene zijde alterneerend verbonden aan die van de 
andere zijde, soms ook eindigen ze vrij. Ook komt een enkele keer 
een verdeeling in drieën voor, zooals o.a. bij een exemplaar van het 
vergelijkingsmateriaal is op te merken. Op de steenkern zijn de ribben 
aan de externe zijde flauw onderbroken. De flanken zijn vlak, de 
de externe zijne is gelijkmatig rond. Van de sutuurlijn zijn slechts
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enkele fragmenten waar te nemen. Hiervoor verwijs ik naar de 
afbeelding van Boehm, (4), blz. 355.

Voor zoover is te zien, komt alles goed overeen met de beschrijving 
van Boehm, zoodat ik voor het overige daarnaar meen te kunnen 
verwijzen.

Uit de Wai Takawewa is nog een fragment afkomstig, bestaande 
uit een groot stuk van het luchtkamergedeelte en de woonkamer. 
De diameter van de binnenste winding is 19 c.M., de hoogte van 
de woonkamer is aan het einde 2 c.M. en de dikte evenzoo. De 
index voor de dikte is dus 100 (naar de hoogte berekend). De 
daaraan voorafgaande winding is hoog 1,6 c.M. en dik 1,6 c.M., 
zoodat de index ook hier dus nog 100 is. De flanken zijn vlak, 
de ribben krachtig. Bij den navel buigen ze zich eerst iets achter- 
waarts, loopen vervolgens radiaal over de flank. Bij de externe 
zijde verdeelen ze zich in twéeön en gaan dan met een naar voren 
gerichte bocht over de externe zijde. De ribben van weerszijden zijn 
ook hier alterneerend met elkaar verbonden. Er is (slechts) één 
insnoering te zien. De sutuurlyn komt eveneens goed overeen met 
deze soort.

Omdat alle kenmerkende eigenschappen goed overeenkomen met 
die van Perisphinctes Burui Boehm (slechts is de bocht aan de externe 
zijde iets grooter) heb ik gemeend dit exemplaar eveneens te moeten 
rekenen tot deze soort, die nu van de Soela-eilanden bekend is van 
Keeuw, uit de Wai Galo en uit de Wai Pangalele op Taliaboe en 
van Mangoli uit de Wai Takawewa.

Door Boehm zijn de hiertoe behoorende fossielen van de Soela- 
eilanden beschreven als Perishintes Taliabuticus en Perisphinctes Galoi, 
die van Boeroe als Perisphinctes Burui.

Een onderzoek door H u m m e l  van fossielen van Boeroe, bijeengebracht 
door D e n in g e r , bracht evenwel aan het licht dat de bovengenoemde 
fossielen, welke B o e h m  onderscheiden heeft als Perisphinctes Galoi 
en Perisphinctes Taliabuticus eveneens behooren tot Perisphintes 
Burui.

PERISPHINCTES Sularum Boehm.

Litteratuur:
Boehm (5), blz. 100, pl. 27, fig. 2 en 3.
Boehm (5), blz. 101, pl. 24, fig. 3, 4 en 5.

Onder den naam Perisphinctes Sularum heeft B o e h m  klaarblijkelijk 
een paar typen samengevat, welke niet bij elkaar hooren. Dezen 
indruk verkrijgt men tenminste dadelijk bij het doorzien van het
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vergelijkingsmateriaal, waaronder zich zulke bevinden met een steil en 
en andere met een zeer flauw hellenden navelrand.

Beide groepen zijn ongeveer even sterk evoluut en de ribben zijn 
smal maar goed ontwikkeld.

Beide zijn voorzien van een etiket van de hand van Boehm met 
den naam Perisphindes Sularum.

Bij de eerstgenoemde groep, n.1. die met steileni navelrand zijn de 
ribben iets krachtiger dan bij de andere en hun aantal is per winding 
ongeveer 6Ó. De origineele figuren van Boehm komen hiermede overeen. 
Ook deze kenmerken zich door de aanwezigheid van een steilen 
navelrand en derhalve zullen we al deze fossielen beschouwen als 
Perisphindes Sularum Boehm en de tweede groep zal aanstonds onder 
een anderen naam als afzonderlijke soort Per. Boehmi worden be- 
schreveii. Als Perisphindes Sularum Boehm beschouw ik o.a. de 
volgende exemplaren uit het vergelijkingsmateriaal: n°. 1699, 1703 
en 1704, alle afkomstig van de Wai Galo op Taliaboe. In de collectie 
Brouwer is van deze soort slechts één stuk aanwezig, afkomstig 
uit de Wai Takawewa op Taliaboe, doch vermoedelijk bevinden 
zich ook nog afdrukken hiervan onder de stukken, welke ver
zameld zijn in de Wai Fatoe, in de Likoe-monding en in de W. 
Sangatoemba.

Verder geloof ik, dat tot deze soort ook moeten worden gerekend 
de exemplaren, welke door Boehm beschreven zijn als Perisphindes 
MolukJcanus. Volgens de origineele beschrijving heeft Per. Sularum 
vlakke flanken en de andere gewelfde, beide hebben enkele meer of 
minder naar voren convexe ribben. De sutuurlijnen komen geheel 
met elkaar overeen. Wel teekent Boehm ïn textfig. 47, op blz. 101 
Lc. het 2e lateraalzadel iets lager dan het eerste, doch in een der 
stukken van Per. Molukkanus van het vergelijkingsmateriaal reikt 
ook het tweede lateraalzadel iets verder dan het eerste.

Ook is m. i. geen onderscheid te zien tusschen de stukken van 
beide soorten. Alle stukken van Boehm zijn uit de Wai Galoi af
komstig. Het stuk uit de Wai Takawewa bestaat alleen uit het 
luchtkamergedeelte. De binnenste windingen ontbreken en eveneens 
de buitenkant van de grootste nog aanwezige winding. De vorm en 
andere kenmerken komen geheel met Boehm’s beschrijving overeen. 
De ribben zijn van af de navel eerst vrij recht. Dicht bij de externe 
zijde splitsen ze zich meestal dichotoom, soms in drieën. Daarna 
buigen ze met een flinke bocht naar voren en gaan zonder onder
breking over de externe zijde heen. Op enkele ribben werden parabel- 
knoopen waargenomen. De sutuurlijn komt geheel overeen met de 
figuur van Boehm.
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De afmetingen van bovengenoemde fossielen zijn in centimeters 
als volgt:

Diam. Navel.
Hoopte 
d. win
ding.

Dikte.
Indices 

v. navel- 
wüdte.

v. d. 
hoogte.

v. d. 
dikte.

v. dikte 
volgens 
hoogte.

n°. 1699
Per Sularum

7,3 3,2 2,6 2,7 44 35 37 104

n°. 1703
Per Sularum

— — 1,6 1,8 — — — 112

n°. 1704
Per Sularum

— — 2,9 2,6 — — — 89

fig. 3
v. Boehm, pi. 27

7.7 4,1 1.9 1,9 67 28 28 100

fig. 36,
pl. 27

1,7 — 1,7 2 — — —• 117

fig. 4 a,
pl. 24, (P. Mol)

6,8 8,9 1,8 2 57 26 29 111

n°. 1708 10,4 5.4 3,2 8,2 53 30 30 100
Wai Takowowa 7,5 3,o 2,2 2,2 48 30 30 100

Perisphincies Sularum Boehm is nu dus bekend uit de Wai Galo 
en uit de Wai Takewewa en vermoedelijk is deze soort ook nog in 
andere rivieren op de Soela-eilanden gevonden.

PERISPHINCTES B o e h m i  n. sp.
Plaat 10, fig. 3 en 4.

Zooals reeds vermeld is, zijn de ribben van deze soort iets minder 
krachtig dan bij Perisphinctes Sularum Boehm en is ook de navelrand 
bijna vlak. Bij de grootste exemplaren verandert de sculptuur, doordat 
de ribben van het laatste gedeelte allengs minder duidelijk worden. 
Ze buigen zich bij den navel eerst achterwaarts, op den navelrand 
zijn ze nog vrij zwak en daarna loopen ze radiaal over de flanken. 
Bij de externe zijde buigen ze naar voren, zoodat ze met eene flinke 
naar voren gerichte bocht en zonder onderbreking daar over 
heen gaan naar de andere zijde. Even boven het midden vertakken 
de ribben zich op de flanken dichotoom; in latere stadia komen er 
ook voor, welke in drieën vertakt zijn en in de beginstadia zien we 
eenige enkelvoudige ribben. Op een der binnenste windingen van 
een exemplaar van de W. Fatoehaja op Mangoli zijn een paar parabel- 
knoopen te zien; enkele insnoeringen zijn aanwezig. De sutuurlijn 
verschilt van die van Perisphinctes Burui B o e h m  en van Perisphinctes 
Sularum B o e h m . De eerste laterale lob is breeder en de auxilair-



78

lobben zijn korter. Van een sutuurlijn op een der binnenste windingen 
is de le auxilair lob even lang als de tweede laterale lob. De eerste 
laterale lob is korter dan de externe en aan het oudste exemplaar 
schijnt deze byna met twee takken te eindigen, doordat de groote 
zijtak, welke aan de externe zyde van de lob ligt, sterk naar de eindtak 
is gebogen, waardoor er soms twee byna gelijk waardige eindtakken 
schijnen te zijn, vooral, doordat de juiste genoemde zijtak bovenaan 
nog weer een kort naar buiten gericht takje bezit. Aan jongere 
windingen is deze zijtak nog niet zoo sterk ontwikkeld, zoodat de 
le laterale lob hier vrijwel subsymmetrisch is. Van een exemplaar 
van de W. Takawewa zijn de volgende afmetingen in c.M. voor op 
elkaar volgende windingen verkregen wij met de daarnaar berekende 
indices:

Diam. Navei-
wydte

Hoogt©
der

winding.
Dikte v. d. 
winding.

Index
navel-
wjjdte.

Index
hoogte.

1

Index
dikte.

Index dikte 
naar hoogte.

10,5 4,7 3,3 2,9 44 31 27 88
7,5 3,5 2,8 2,5 46 37 33 89
5,9 2,4 2,1 2,1 40 35 35 100
4,5 1,7 1,8 1,9 37 400 42 105
3,3 1, 1,4 1,5 33 42 45 107

Van een ammoniet uit de Wai Fatoehaja, waarvan de oppervlakte 
ten deele weggeërodeerd is en tevens een groot deel der woonkamer, 
is de grootste diameter 13,1 c.M., de navel- 
wydte 6,4 c.M., de hoogte der laatste 
winding 8,6 c.M. De dikte kon niet worden 
bepaald, omdat het fossiel iets platgedrukt 
is. De index voor de navelwijdte is hier 
49, die voor de hoogte der winding 27.
Een exemplaar van dezelfde vindplaats, 
dat sterk gehavend is, heeft de volgende 
afmetingen. De diameter is 15,8 c.M. en 
de navel is 7,5 c.M. wijd, de hoogte der 
windingen is 47 en de dikte bedraagt 
±  4 c.M. De index voor de navelwijdte 
is hier dus 47, die voor de windinghoogte 
•30, die voor de dikte ±  25 (naar de 
hoogte ±  85).

Van het vergelijkingsmateriaal behooren 
hiertoe een drietal ammonieten van de Wai Galo op Taliaboe

SuUijncn v. Perisphinctes Boehmi 
± 12/3 X nat. gr.
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nl. 1698, 1701 en 1702 uit het museum te Delft. Van n°. 1698 zijn 
de op elkaar volgende windingen zooals hieronder in de tabel is 
aangegeven.

Diam. Diam. v. 
navel.

Hoogte v. 
winding.

Dikte v. 
winding.

Index
navol-
wtjdte.

Index
hoogte.

Indox
dikte.

Index dikte 
n. hoogte.

n°. 1698 __ _ 4,1 3,2 . _ _ 78
— — 2,4 2,1 — — — 87
— — 1,3 1,3 — — . — 100
— — 0,8 0,8 — — — 100

n°. 1701 66 29 2,1 1,9 44' 32 2,2 90
n°. 1702 46 2 0 1,4 1,3 43 30 28 93

1DOCERAS Mihanum Boehm.

Literatuur:
Boehm (7) blz. 169, pl. 44, fig. 8 en 4.
Aan een exemplaar van Phylloceras Taliabuticum van Keeuw af

komstig, bevond zich een vrij klein fragment van Idoceras Mihanum, 
ter lengte van slechts eenige centimeters. Resten van twee windingen 
zijn aanwezig. Het stuk vertoont alle kenmerken, welke Boehm l.c. 
vermelde.

Ik zie er daarom van af de beschrijving van Boehm hier te her
halen, vooral omdat het stuk in de collectie Brouwer zoo klein 
is en verwijs liever naar de origineelen en den daarbij behoorenden 
tekst.

Een ander fragment afkomstig van de Wai Koe op Taliaboe heeft 
een diam. van 5 cM. Het is een vrij goed bewaard, zoodat de karakte
ristieke eigenschappen zeer goed zijn waar te nemen. Verschillende 
sutuurlijnen zijn goed bewaard. Ofschoon het stuk ongetwijfeld 
behoort tot de boven aan gehaalde soort van Boehm vertoonen de 
sutuurlijnen enkele afwijkingen, welke mogelijk een gevolg zijn van 
foutief reproduceeren. De eerste laterale lob is ongeveer even lang 
als de externe lob, doch ook niet langer en ze loopt evenwijdig aan 
de externe lob. Het externe zadel is duidelijk door een secundaire 
lob in ongeveer twee gelijke deelen verdeeld. Wel teekent Boehm 
deze secundaire lob op blz. 168, doch niet recht groot genoeg. 
Overigens is het karakter goed weer gegeven.

Daar het exemplaar verder minder mooi is dan dat van Boehm, 
zie ik er van af het stuk af te beelden.
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IDOCERAS Molengraaffi. n. sp.
Plaat 10, fig. 1 en 2. Plaat 11, fig. 5. 

x
Een bijzonder fraai bewaard exemplaar van een voor onze Archipel 

nog nieuwe representant van het geslacht Idoceras bleek voor te 
komen in een concretie uit de Wai Mbono afkomstig. De schaal is 
wel aanwezig, doch heeftvgrootendeéls losgelaten, waardoor de steen
kern aan de vrij gekomen zy de bloot ligt.

De schelp is matig involuut, zoodat van de windingen ongeveér 
de kleinste helft te zien is, en vry plat. De grootste dikte is vlak 
by den navel. De externe zijde is rond. De windingen zijn voor zoó 
ver dit kan worden nagegaan, meer hoog dan dik en in het bijzonder 
geldt het voor de allerlaatste. De navel is niet diep, de wanden z{jn 
vrijwel verticaal, maar gaan aan den rand met een bocht geleidelyk 
over in de flanken. De mondrand is niet bewaard. Het aanwezige 
gedeelte van de woonkamer heeft juist de lengte van één winding. 
De ribben zijn niet krachtig. Ze beginnen op de navelrand met een 
flauw achterwaarts gerichte bocht en gaan daarna ongeveer in 
radiale richting verder. Reeds voor het midden vertakken ze zich 
meestal en sommige later nog weer, zoodat de ribben in drieën of 
in vieren of mogelijk nog in meer takken gesplitst zijn. Hier en daar 
komen klaarblijkelijk ook ribben tusschengeschakeld voor. Mooi is 
dit evenwel niet te zien, omdat ze juist op het midden van de flanken 
vrij onduidelijk worden; eerst in de buurt der externe zijde zijn ze 
weer goed ontwikkeld en hier beginnen ze tevens naar voren te buigen. 
Van weerskanten naderen ze elkaar onder een scherpen hoek, maar 
vlak bij het midden van de externe zijde eindigen ze. Ze stuiten tegen 
een smalle, gladde band en wel zoo, dat meestal een ribbe van de eene 
zijde juist eindigt tusschen twee van de andere kant. Alleen geheel voor
aan loopen de ribben door met een flauwe naar voren gerichte bocht, 
maar ook hier zijn ze op het midden toch minder krachtig. Het aantal rib
ben is bij de navel op den laatste winding ±  27. De sutuurlijn kon geheel 
worden blootgelegd. Ze is betrekkelijk eenvoudig. De externe lob is niet 
te zien. De eerste laterale lob is subsymmetrisch en eindigt in een eindtak 
met aan weerszijden een flinke zijtak.
De 2e laterale lob is slechts ongeveer half 
zoo groot als de eerste laterale lob en 
iets schuin gesteld. Het externe zadel is 
iets breeder dan de l e laterale lob, en is 
aan den top door een secundaire lob in ge
sneden. Dit laatste geldt ook voor. het 
l e laterale zadel. Dit reikt iets verder 
naar voren dan het externe zadel. De

Sut.lijn van Idoceras Molcngraaffi 
± 12/3 X nat. gr.
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breedte er van is ongeveer gelijk aan die van de 1« laterale lob. Het 
tweede laterale zadel wykt weer iets terug en vertoont eveneens 
eene kleine secundaire lob in den toj). Na het tweede laterale zadel 
volgen nog een drietal kleine auxiliair lobben, welke iets terugwijken. 
Een matig diepe naadlob is ten gevolge van het terugwijken van 
de sutuurlijn aanwezig.

De afmetingen der schelp zijn de volgende, de grootste diam. is 
8,1 cM., de navel is 2,6 cM., de hoogte der winding is 8,2 cM. en de 
dikte er van is 2,0 cM., zoodat de index voor de na vel wijdte is 82, 
die voor de hoogte der winding 40, en die voor de dikte daarvan 
24 (naar de hoogte berekend 62). Een halve winding vroeger bedraagt 
de diam. 6cM., de navel is daar 1,7 cM,, de hoogte der winding 
2,6 cM. en de dikte 1,6 cM., zoodat de index voor de navel wijdte 
dan 28 bedraagt, die voor de hoogte der winding 43, en die voor de 
dikte 26 (naar de hoogte berekend 61).

Bovenstaand exemplaar behoort, zooals uit de beschrijving blijkt, 
tot het geslacht Idoceras en wel tot B u r c k h a r d t ’s  groep Idoceras 
Durangense Burckh., (13 blz. 102), Van de door hem beschreven 
soorten, welke tot die groep behooren, komt niet één overeen met 
het hier beschreven exemplaar, al komen bij verschillende soorten 
ook punten van overeenkomst voor, zooals bij Idoceras complanatum 
Burckh. doch bij alle Mexicaansche soorten is reeds dadelijk 
het aantal ribben per winding grooter, soms zelfs vrij aanmer
kelijk. Het best komt mogelijk nog overeen Idoceras disciforme 
B u r c k h . (13 pl. 31, fig. 4—6 en 8). Hier zijn evenwel de ribben bij 
den navel veel breeder. De afmetingen van het daar afgebeelde 
exemplaar zijn: diameter 7,9 cM.. navelwijdte 2,7 cM., hoogte der 
winding 3,4 cM. en de dikte hiervan is 2 cM., waardoor de index 
voor de navelwijdte is 34, voor de windingboogte 43 en voor de 
dikte 25 (naar de hoogte gerekend 58).

Van Idoceras Mihanum B o e h m , de eenige soort, welke tót dusveree 
bekend was van de Soela eilanden, verschilt dit exemplaar door 
grootere hoogte der windingen en door den vorm en de wijze van 
vertakken der ribben. Omdat ik ook verder niet eene er mede over
eenkomende soort vond, beschouw ik het hier beschrevene fossiel 
als te behooren tot eene nieuwe soort, waarvoor ik den naam Idoceras 
Molengraaffi voorstel.
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PELTOCERAS Arduennense d'ORB., var. Indicus n. var.
Literatuur:
Waagen (57), blz. 79, pl. 16, fig. 2.
d'ORBiGNY (40), blz. 500, pl. 185, fig. 4—7.
Boehm, (5), blz. 104, pl. 80, fig. 1 en 2.
Loriol, (88), blz. 91, pl. 7, fig. 1. .
Een rolsteen, van een kiezelige kleiconcretie bij Boeja Besar aan 

het strand gevonden, bevat een exemplaar van een Peltoceras. Het 
deel van de woonkamer, dat bewaard bleet is ongeveer 1 winding 
lang. Het buitenste gedeelte daarvan is door het rollen in de rivier 
verdwenen. Bij het doorslaan van de knol is het fossiel sterk ge
havend, doch voldoende bewaard, om de verschillende kenmerken te 
leeren kennen. Het luchtkamergedeelte bleek gevuld met bijna zwarte 
calciet. De binnenste winding, welke zichtbaar is, heeft een naveldia- 
meter van 6 m.M. en bezit rechte ribben, waarvan sommige enkel
voudig, andere dichotoom vertakt zijn. De daarop volgende winding 
heeft een naveldiameter van 9 m.M., doch is overigens tamelijk gelijk 
gebleven. De daarna komende met 3,5 c.M. vertoont behalve dichotoom 
vertakte ribben ook nog drietallige. De eerste vertakking ligt dicht 
bij de navel, de tweede iets hooger. Vervolgens komt een winding 
met 5,3 c.M. diameter. De in drieën verdeelde ribben houden hier op 
en ook de ribben der volgende windingen (diam. 3,5) vertoonen daar
van geen sporen meer. Het laatste deel der woonkamer bezit grooten- 
deels enkelvoudige ribben, of er nog dichotoom vertakte zijn, is niet 
uit te maken. In oudere stadia zijn de ribben eenigszins gebogen. 
De laatste zien we eerst achterwaarts loopen vanaf den navel en 
daarna radiaal over de flanken. Knobbels zyn niet op de ribben aan
wezig. Wel is de hoogte der ribben op verschillende plekken niet 
gelijk; vóór de plaats van vertakking zijn ze iets hooger dan daarna.

De doorsnede der windingen is bijna rechthoekig. De navelwand 
is steil en gaat plotseling over in de vlakke flanken. De buitenhoeken 
zijn iets afgerond. Aan de externe zyde schijnt de breedte niet zoo 
groot te zijn geweest als de binnenkant der winding, de externe zijde 
is door verdrukking evenwel niet nauwkeurig te meteen. Waar de 
schelp te zien is, vertoont deze groeistrepen, welke ongeveer hetzelfde 
verloop hebben als de ribben.

De sutuurlijn kon door conbinatie van fragmenten van verschillende 
septen afkomstig, tamelijk volledig verkregen worden op een winding 
van 7 m.M. hoogte. De externe lob is door een secundair zadeltje 
ingesneden. De le laterale lob is symmetrisch en eindigt in één tak. 
De 2e laterale lob is veel korter dan de le laterale.

Het eerste laterale zadel is ondiep ingesneden. Na de 2e laterale
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lob volgt bijna niets meer, in het geheel nog slechts enkele zeer 
kleine vertakkingen. De diam. is 11,1 c.M., de wydte van den navel 
is 5 c.M., de hoogte der winding 8,1 en de dikte 8 c.M. De index 
voor de navel wijdte is dus 45, die voor de hoogte 28 en voor dikte 
volgens de diam. 27 (volgens de hoogte 96).

Van de soorten in de literatuur vermeld, komt dit exemplaar 
het meest overeen met Peltoceras Arduennense d’Orb. Ze is er 
bijna niet van te onderscheiden. Zie ook Boehm (5) pl. 30, fig. 1 
en fig. la.

Het exemplaar in de fig. heeft een diam. van 13,7 c.M., de hoogte 
der winding is 4,3, de dikte is 3,7 c.M., de wijdte van den navel is 
5,9, navelwijdte index is 43, en die voor de dikte volgens diam. 27 
(volgens hoogte 90). De fig. van d'Orbigny pl. 185 fig. 3 en 5 heeft 
een diam. van 9 c.M. een navel van 4.2 c.M. een hoogte der laatste 
winding 2,8 c.M. en een dikte van 2,4 c.M. Voor de navelwijdte is 
de index daar 46, die voor de hoogte is 31, en die voor de dikte is 
volgens de diam. 26 en volgens de hoogte 85.

In fig. 6 en 7 diam. 3,4, navel 1,3 hoogte der winding 1,3 en dikte 
1,2. De index voor de navelwijdte is 40, die voor de hoogte is 40 en 
die voor de dikte 35 (volgens de hoogte 92).

Peltoceras propinguum Waag. heeft in de grootte van het exem
plaar van de Soela-eilanden een geheel andere woonkamer en ook 
knobbels.

De afbeelding van Waagen van Peltoceras Arduennense d'Orb. (57 
pl. 16) heeft een diam. van 3,2 en een navelwijdte van 1 c.M. en 
hoogte der winding 1,3 en een dikte van 1 c.M. De index voor de 
navelwijdte is daar 31, die voor de hoogte der winding is 40 en die 
voor de dikte is volgens diam. 31 (volgens hoogte 77). P. semirugosUm 
Waag. op pl. 14 fig. 1 bezit één enkele drievoudig vertakte rib. Deze 
soort heeft ook groote knobbels.

Het exemplaar van P. Arduennense d’Orb. van W aagen verschilt 
derhalve, doordat de indices nogal afwijken, die der windinghoogte 
is o.a. grooter dan die van de navelwijdte. Het gaat hierbij evénwel 
om een kleiner exemplaar.

In Mem. Soc. Pal. Suisse, T. 25, pl. 7, fig. 1, 3, blz. 91 van de 
Loriol is nog een goede afbeelding van Peltoceras Arduennense d’Orb. 
te vinden met sutuurlijn. Deze verschilt van de onze, doordat daar
aan de 2e laterale lob goed ontwikkeld is, zij het ook iets kleiner 
dan de l e. Ze is ongeveer evenwijdig aan de eerste.

P. Arduennense d’Orb. bezit slechts een geringe aanduiding eener 
tweede laterale lob. Deze staat reeds schuin in verband m et het 
terug wij ken der su tuur vanaf deze 2e laterale lob to t aan den 
navel.
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Hierom heb ik gemeend het juist beschreven fossiel te moeten 
beschouwen als een iets afwijkende Indische vorm van deze soort, 
zoodat ik hiervoor voorsla den naam van PeltocerasArduennense v'Orb. 
var. Indicus.

HOPLITES (Blanfordia) Wallichi Gray.

Literatuur:
Boehm, (2), blz. 81, pl. 3, fig. 4, pl. 5, fig. 6, tekstfig. 7 en 8.
Boehm, -(3), S. 895.
Uhlig, (54), blz. 186, pl. *31, fig. 122, pl. 29, fig. 128, pl. 30, fig. 1.
W anner, (58), blz. 582.

Dit fossiel schijnt op de Soela eilanden op enkele plaatsen veel
vuldig voor te komen. Verbeek had er reeds een vrij groot aantal 
van verzameld en Boehm vermeldt 100 exemplaren, welke vooral 
bij Safaoe waren gevonden. In de collectie Brouwer zijn er slechts 
vier aanwezig. Belangrijk is evenwel, dat deze laatste vier van 
andere vindplaatsen afkomstig zijn dan de overige. Ze komen 
alle uitstekend overeen met de uitvoerige door Uhlig en Boehm 
gegeven beschrijvingen, zoodat hiervan op deze plaats kan worden 
afgezien.

Van een exemplaar uit de Wai Tarang Patadohelé op Taliaboe 
ontbreekt een gedeelte van de woonkamer. Er zijn echter aandui
dingen aanwezig, dat deze oorspronkelijk tenminste één winding 
omvatte. Het luchtkamer gedeelte is bewaard. De diam. is 14,5 c.M. 
de navel is wijd 6 c.M., de hoogte der laatste winding is 5,1 c.M. 
en de dikte 4,9 c.M. De index voor de navelwijdte is daardoor 41, 
voor de hoogte is 35, voor de dikte is 33. (naar de hoogte ge
rekend is deze 96).

Het andere vandaar heeft een diameter van 11,2 c.M. de navel 
is wijd 5 c.M. De hoogte en de dikte van het einde der laatste winding 
is niet te bepalen, diametraal er tegenover is de hoogte 3,1 c.M. en 
de dikte 3. De index voor de navelwijdte is dus 44 en de relatieve 
dikte berekend naar de windinghoogte is 96.

Van de W. Likoe op Mangoli is een fragment van een kleine 
winding, dat de afdruk laat zien van de voorafgaande met de 
knobbeltjes op de externe zijde der ribben, zooals in de jongere 
stadia voorkomen.

Aan het strand bij de Boeja Besar is een fragment van een 
woonkamer met afdruk der binnenste windingen. Ook hier zijn de 
knobbeltjes van de externe zijde der ribben aanwezig. De navel is 
wijd ±  4 cM., de hoogte van het voorste deel der woonkamer is 3,7,
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de dikte 3 c.M. De index voor de dikte berekend naar de hoogte 
is dus 81.

Boehm’s tekstfiguur (2) n°. 7 heeft een diam. van 12,2 c.M., de navel-
wijdte is 5,5 c.M., de hoogte der winding is 4. De index voor de
navelwijdte is daardoor 45 en voor de hoogte is 32.

Fig. 1, pl. 4 heeft een navel van 9 c.M., een hoogte van 6,9 c.M. 
en een dikte van 6. De index voor de dikte naar de hoogte be
rekend is dus 95.

Fig. 5, pl. 4, heeft een diam. van 4,6 c.M., de navel is wijd 1,3 c.M., 
een hoogte van 1,9 c.M. De index voor de navelwijdte is dus 28 en 
die voor de hoogte is 41. Fig. I, pl. 5 heeft een diam. van 10 c.M.,
de navel is wijdt 4,1 c.M. en de hoogte 3,3 c.M. De index voor de
navelwijdte is daarom 41, en die voor de hoogte 33.

Op fig. 1, pl. 29, beeldt Uhlig (54) een exemplaar uit de Spiti shales 
af met een diam. van 13,3, de navel is wijd 5 c.M., de hoogte der laatste 
winding is 4,6 c.M. en de dikte 4,3 c.M. De index voor navelwijdte 
is 46, die voor de hoogte 34, en die voor de dikte berekend naar de 
diam. is 32 (en naar de hoogte berekend is deze 93).

Fig. 2, pl. 29 I&, idem heeft een diam. van 7,5 c.M., de navel is 
wijd 2,5 cM., de hoogste der laatste winding is derhalve 33, die 
voor de hoogte is 41 en die voor de dikte is naar de diam. berekend 
33 en naar de hoogte 83.

Fig. 1, pl. 30, I b, idem heeft een diam. van 11 c.M., de navel is 
wijd 4,1 c.M., de hoogte is 3,8 c.M. en de dikte is 3,5 c.M. De Index 
voor navelwijdte is 37, voor de hoogste is deze 34, voor de dikte 
noar de diam. berekend is 32 (en naar de hoogte 92).

Zooals uit het bovenstaande blijkt loopen de verschillende waarden 
niet ver uit elkaar.

Op Taliaboe is dan nu Hoplites (Blanfordia) Wallichi Gray bekend 
van Safaoe en uit de Wai Tarang Patadohelé, op Mangoli van 
de in de mond der Boeja Besar.

Behalve van de Soela eilanden wordt het fossiel door Boebcm ook 
nog vermeld van Nieuw Guinea (aan de Tawarin). i

Het eerst is het aan getroffen in de Spiti shales en kort geleden 
is het door Grabau beschreven van Hongkong.

Steuer beschreef onder deze zelfde-naam ook een Hoplites-soort 
uit Argentinië. Nader onderzoek heeft evenwel geleerd dat men hier 
te doen had met eene verwante soort.
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P. KRU1ZINGA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 1.

Fig. 3

PLAAT L

Fig. 1. Grammoceras Baumbergeri ’n. sp., nat. gr. W. Mbono. blz. 39. 
Fig. 2. Grammoceras Kiliani, (gips-afdruk), Hokkanatoe heuvel nat. 

gr. blz. 38.
Fig. 3. Earpoceras arietitiformis n. sp., nat. gr. W. Mbono. blz. 40. 
Fig. 4. Harpoceras arietitiformis n. spv hetzelfde exemplaar van 

ter zijde gezien.
Fig. 5. Harpoceras arietitiformis n. sp., windingsdoorsnede van 

hetzelfde exemplaar.



P. KRU IZIN GA. — Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat

PLAAT 2.

Fig. 1. Hammatoceras Moluccanum Cloos, kleiafdruk van een jeugdig 
exemplaar, nat. gr. Au-Pohn-hia. blz. 36.

Fig. 2. Hammatoceras Moluccanum Cloos, vorige exemplaar van ter 
zijde gezien.

Fig. 8. Hammatoceras Moluccanum Cloos, oude exemplaar, binnenste 
windingen ontbreken, nat. gr. W. Fatoe.



P. KRU1ZINGA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 3.

Fig. 2

PLAAT 3.

Fig. 1. Phylloceras Taliabuticum, n. sp. ]/2 nat. gr. W. Menanga. 
blz. 30.

Fig. 2. Phylloceras Taliabuticum, n. sp. hetzelfde exemplaar van 
ter zijde gezien.



P. KRU IZIN GA —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 4.

PLAAT 4.

Fig. 1. Macroccphalites, c f. chrysoolüicus Waag., nat. gr. W. Menanga 
blz. 55.

Fig. 2. Macrocpphalites c.f. chrysooliticus Waag., hetzelfde exem
plaar van ter zijde gezien.

Fig. 3. Phylloceras Verboeki n. sp., nat. gr. Tangi. blz. 23.
Fig. 4. Phylloceras Verbeeki n. sp., hetzelfde exemplaar van ter 

zijde gezien.

Fig. 3 Fig. 4



P. KR U IZIN G A. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 5.

Fig. 1
Fig. 2

PLAAT 5.

Fig. 1. Phylloceras Eastoni n. sp., 3/ t nat. gr. W. Mbono. blz. 25. 
Fig. 2. Phiylloceras Eastoni n. sp., hetzelfde exemplaar van ter 

zijde gezien.
Fig. 3. Phylloceras c.f\ Taliabuticum n. sp., exemplaar van pl. 6, 

fig. 3 van ter zijde gezien, +  nat. gr. VV. Mbono. blz. 33.



P. KRU1ZINGA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 6.

PLAAT 6.

Fig. 1. Stepheoceras sp. c.f. Humptiriesianum Sow. forma Indica., 
nat. gr. W. Mbono. blz. 49.

Fig. 2. Stepheoceras sp. c.f. Humphriesianum Sow. forma Indica., 
hetzelfde exemplaar van ter zijde gezien.

Fig. 3. Phylloceras c.f. Taliabuticum n. sp., nat. gr. W. Mbono blz. 33.



P. K R U IZIN G A . —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 7.

PLAAT 7.

Fig. 1. Phylloceras Taliabuticum n. sp., l/2 nat. gr., deel van woon
kamer met winding uit jonger stadium. Keeuw blz. 30. 

Fig. 2. Macrocephalites .sp.7 nat. gr. Boeja Besar blz. 63.
Fig. 3. Stepheoceras Humphriesianum Sow. forma Indica, nat. gr. 

pl. 6, fig. 1 van ter zijde gezien. W. Nianglato. blz. 4-8.



P. KRUIZ1NGA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 8.

Fig. 3 Fig. 4

PLAAT 8.

Fig. 1. Macrocephalites Bromveri n. sip., nat. gr. W. Mbono. blz. 58. 
Fig. 2. MacrocephalUes Bromveri n. sp., hetzelfde exemplaar inet 

mondopening.
Fig. 3. Macrocephalites Bromveri n. sphetzelfde exemplaar van 

ter zijde gezien.
Fig. 4. Macrocephalites c.f. subcompressus Waag. W. Fatoehaja. 

blz. 59.



P. K RU IZIN GA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soda eilanden. Plaat 9.

PLAAT 9.

Fig. L Macrocephalites Waageni n. sp., nat.*gr. Boeja Besar. blz. 61.
Fig. 2. Macrocephalites Waageni n. sp., liet,zelfde exemplaar van 

ter zijde gezien.
Fig. 3. Macrocephalites c.f transiens Waag. nat. gr. jeugd vorm. 

W. Najo. blz. 53.
Fig. 4. Macrocephalites c.f. transiens Waag., hetzelfde exemplaar 

van ter zijde gezien.
Fig. 5. Macrocephalites c.f transiens Waag., fragment van een 

ouder exemplaar. W. ilbono.



P. K R U IZIN G A. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 10.

PLAAT 10.

Fig. 1. Idoceras Molengraaffi, n. sp* nat. gr. W. Mbono blz. 75. 
Fig. 2. Idoceras Molengraaffi, n. sp. nat. gr. hetzelfde exemplaar 

van ter zijde gezien.
Fig. 3. Perisphindes Boehmi n. sp., nat. gr. W. Fatoehaja. blz. 72. 
Fig. 4. Perisphinctes Boehmi n. sp., fragment van hetzelfde exem

plaar van ter zijde gezien.

Fig. 2 Fig. 3



P. K RU IZIN GA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden: Plaat 11.

Fig. 2

Fig. 1. 
Fig. 2.

Fig. 3. 
Fig. 4.

Fig. 5.

PLAAT 11.

Kossmatia Indica, n. sp. nat. gr. W. Fatoehaja. b!z. 64. 
Kossmatia Indica. n. sp. hetzelfde exemplaar van ter zijde 
gezien.
Kossmatia Indica, n. sp., fragment nat. gr. W. Fatoehaja. 
Kossmatia Indica, n. sp., hetzelfde exemplaar als figuur 3 
van ter zijde gezien.
Idoceras Molmgraaffi, n. sp. exemplaar van plaat 8 fig. 3 
van ter zijde gezien, blz. 75.

Fig. 4
Fig. 5



P. K R U IZIN G A. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 12,

Fig. 4
Fig. 2 Fig. 3

PLAAT 12.

Fig. 1. Kossmatia maxima, n. sp.f Vs nat* gr- W. Laloena. blz. 66.
Fig. 2. Aosswato maxima, n. sp., fragment van ftg. 1 van ter zijde 

gezien Vs nat. gr.
Fig. 3. Stepheoceras sp. c.f. Humphriesianum Sow. forma Indica, 

o ver dwarse doorsnede van lig. 1 en 2 pï. 6.
Fig. 4. Sphaeroceras Gvdohense Boehm, overdwars© doorsnede van 

tig. 2 en 3 pl. 14. blz. 52.



P. KRU1ZINGA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 13.

PLAAT 13.

Fig. 1. Stepheoceras Humphriesianum Sow. forma Indica, nat. gr. 
W. Nianglato. blz. 48.

Fig. 2. Coeloceras Moermanni, n. sp. nat. gr. Boeja Besar. blz. 44. 
Fig. 3. Kossmatia maxima, n. sp. Vs nat. gr. W. Laloena. blz. 66.



F. KRUIZINGA. —  Ammonieten e. a. fossielen van de Soela eilanden. Plaat 14.

PLAAT 14.

Fig. 1. Coeloceras Indicum n. sp., nat. gr. W. Najo. blz. 4f>. 
Fig. 2. Sphaeroceras Godohense Boehm, nat. gr. W. Mcnan 

blz. 52.
Fig. 3. Sphaeroceras Godohense Boehm, hetzelfde exernpl. van 

zijde gezien.


