
Jj JLl — J"\ iJ 4



V
-*

ftrs^dlg ^tihuuttti

-=

hdilrrftiit f

\-
-V

door
*> -

\

i

* Zmmi t Vm hurt ,/«• h*U am mmmut&mj Dm*r <U*r{i,kt n.itnur mtmMm
opdat d+x* poor- *

.
Ji / dan war u//? tn>r?iienheuf meme

S*hw«n« lio »<kr CV G oriel

T <* A N 5 T £ R D \ . h
jj

P. * . V A \ k A M P E \

Mo.Bat Gardeft,

190"

l



AAN

mm umuiuu hoogheid.

PRIM FREDERIK DER NEDERLANDEN

,

wordt de tweede, Terbeterde uitgave aangeboden van

dit werk, dat bij zijn eerste yerschijnen reeds prijkte

met den naam Tan een Vorst, die als beschermer geldt



in Nederland van al wat schoon en nuttig op 't gebied

van wetenschap en kunst wordt Yoortgebragt , wiens

aanmoediging in rviime mate aan dezen arbeid ten deel

viel en dankbaar wordt herdacht

i

noon

Zijnen onderdanigen Dicnaar

,

F. JUNGHUHN.



Voorrede der Tweede l!itga\e.

Toen ik in November, 1849, de eerste aflevering van dit werk

met eene korte voorrede in het licht gaf, durfde ik mij niet met

de hoop vleijen , dat eene tweede uitgave er van zon vereischt

worden. Vele hinderpalen, die de publicalie van dit werk beletteden,

moesten door mij uit den weg worden geruimd; ik moest den

tegenstand verwinnen van personen, die sedert een paar dozijn

jaren gewoon zijn alle vruchten van reizen, ter onderzoeking der

natuur in Neerlandsch Indie op kosten van het Gouvernement

ondernomen, als hun eigendom te bezigen, en die de pogingen,

door mij aangewend om de vrnchlen van mijn arbeid zelf in het

licht le doen verschijnen, trachtten te verijdelen.

Ik gevoelde geene roeping om, bij het optredenvoorhet publiek

met een wetenschappelijken arbeid, zulks te doen als de dienaar

van een medenatuuronderzoeker en ik was niet onbescheiden

genoeg om den wensch te koesteren, dat mijn geringe arbeid

zou worden opgenomen in zulk een kostbaar werk als de «Ver-

handelingen over de Natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche

overzeesche bezittingen , door de leden der Natunrkimdige Commissie

in Indie en andere schrijvers; uitgegeven, op last van den Koning,

door C. J. Temminck en geredigeerd door J. A. Sussanna, Leiden.

1859—1844. folio.» Met een voorberigt van C. G. C. Reinwardt,

C. J. Temminck, Carel Lodewijk Blume, en J. van der Hoeven.
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De eigenlijke schrijvers van het werk zijn op den titel niet genoemd

en in de voorrede, waar de dooden — (Kuhl, van Hasselt, Boie

en Macklot) — worden betreurd, naauwelijks herdacht. De namen

der schrijvers, namelijk, der natuuronderzoekers , welkedebouw-

sloffen tot dit werk hebben vergaderd, zijn P. W. Korthals en

S. MilLLER.

Slechts op eigene krachten steunende, bad ik raijne natuurkun-

dige nasporingen op Java aangevangen in hetzelfde jaar, waarin

ik als officier van Gezondheid bij het Indische Leger voor het

eerst den bodem van het eiland betrad; ik bad de wetenschap,

die ik beoefende, gedurende een twaalftal jaren aldaar als raijn

heiligdom gekoesterd en geeerd ,— langs eenzarae , nog ongebaande

wegen had ik de bergen en de wouden dier heerlijke Soenda-

eilanden doorkruist, zonder dat een andere wegwijzer mij ter

zijde stond, dan liefde tot de wetenschap, geestdrift voor de

zaak, die ik mij ten doel had gesleld, — is het dan niet natuurlijk

te achlen, dat ik ook hier, in Nederlaud , de beschikking wenschte

te behouden over de bouwstoffen door mij verzameld, zelf de

uitgave wilde leiden van dat gedeelte, hetwelk voor de pers was

gereed gemaakt.

Deze handelwijze was, naar het scheen, niet geheel en al over-

eenkomstig de grondregelen van andere natuuronderzoekers.

Wei zagen zij hunne pogingen, ter verhindering van de uitgave

van dit werk, mislukken, zij werd er echter door vertraagd.

Toen Zijne Excelentie de Vice-Admiraal C. B. VAN DEN BOSCH
de portefeuille van het Ministerie van Kolonien in handen had ge-

nomen, eerst toen mogt het mij gelukken een voldoend vertrouwen

in te boezemen, een hoofdvereischte, om de publicalie van een

welenschappelijk werk vaneenigenomvang, gelijk het onderhavige

,

hier te lande tot stand te zien brengen. Doch, helaas! deze ver-

dienstelijke zeeofiicier wandelt niet meer in ons midden, en de

uitdrukking mijner dankbaarheid kan zijn oor niet meer bereiken.

Zij echter, die zich mogen verheugen in de verlenging hunner

dagen, zij zullen mij wel willen toestaan, dat ik mij van den

aangenaamsten aller pligten kwijt: de openlijke betuiging aflegge

der erkenfelijhheid, die ik aan hen s< huldig ben. Mijn ecrbicdigsten
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dank behoort in de eersle plaats te worden toegebragt aan den

toenmaligen Secretaris-Generaal , den tegenwoordigen Minister van

Kolonien , den heer C. F. PAHUD , voor het verlrouwen aan mij

geschonken, voor de belangstelling in mijnen arbeid beloond,voor

de krachtdadige hulp tot het in *t licht geven er van verleend.

Had ik aanvankelijk met moeijelijkheden le kanipen gebad, des

le aangenamer was het mij toen ik, gedurende de bearbeiding

en de uitgave van mijn werk , de ervaring mogt erlangen, dat het

meer en meer de belangstelling van velen verwierf , die mij op

verschillende wijze werd te kennen gegeven. En toen ik later van

den uitgever de mededeeling ontving, dat eene ,tweede uitgave

moest worden bezorgd , uithoofde de eerste reeds was uitgeput

,

toen meende ik de streelende zelfvoldoening te mogen koesteren,

dat het publiek eenigen bijval aan mijn arbeid schonk. Ik gaf

derhalve gereedelijk mijne toestemming, onder bepaling echtcr,

dat de tweede uitgave eene verbeterde uitgave zou worden geheeten;

ik meen mij te mogen vleijen , dat zij dien naam werkelijk verdient,

niet slechts uithoofde barer meerdere naauwkeurigheid, wat betreft

den inhoud en de taal , maar insgelijks met betrekking tot de

uitvoering der gegraveerde of op steen geleekende platen. Mannen,

die belang stelden in mijnen arbeid , wezen mij op gebreken en

op fouten , die in deze uitgave zijn vermeden geworden. Dat ge-

deelte van mijn arbeid, 'twelk eene belangrijke verandering heeft

ondergaan, namelijk, het eerste gedeelte der eerste afdeeling, zal

den inleekenaren op de eerste uitgave gratis worden loegezonden.

Behalve een overzigt van den inhoud van het gansche werk, zal

aan hetzelve ten slolte worden toegevoegd een volledig register

van alle namen en zaken in hetzelve behandeld.

De geologische en palaeontologische verzameling, door mij nit

Java medegebragt en in 'sRijks Museum van natuurlijke bistorie,

te Leiden , gedeponeerd , staat in het naauwste verband met de

bearbeiding van het onderhavige werk. Die verzamelingen moeslen

eerst worden bearbeid, al was het ook ten deele , voorloopig,

en bij wijze van een kort overzigt, alvorens met de bearbeiding

van dit werk een aanvang kon worden gemaakt. Zijne Excellentie

de Minister van Binnenlandsche Zaken, de heer J. R. THORBECKE,
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met

handeling dezer verzamelingen , niet slechts door zijne goedkeuring

willen Lekrachtigen , raaar deze groote Staatsman heeft, door zijne

raadgevingen, een weldadigen , krachtigen invloed uitgeoefend op dit

werk zelf. De geologische verzameling is door mij bearbeid en

gecatalogiseerd geworden , de palaeontologische zal door D r
. J. A. Her-

klots worden bearbeid , terwijl de versteende planten en kolen ter

onderzoeking zijn toegezonden aan den grootsten kenner der ver-

ganc, fossile plantenwereld , aan Professor H. R. Goepert, te

Breslau.

Ten opzigte van de bewerking van het herbarium van Javasehe

planten , door mij op Java verzameld , mag de arbeid van Profes-

sor W. H. de Vriese en Dr
. J, H. Molkenboer zeer verdienste-

lijk worden geacht ; niet slechts is zulks het geval , dewijl een

belangrijk gedeelte er van door hen zelven is bewerkt geworden

,

maar insgelijks uithoofde zij het geheel hebben gerangschikt

,

andere botanic i hebben uitgelokt ter behandeling van verschei-

dene plantenfamilien en de zorg en de moeite, hieraan verbonden,

gereedelijk hebben op zich genomen. Reeds is een aantal familien

bearbeid geworden door de heeren : Professor F. A. G. Miquel , Dr
.

F. Dozu, L. A. J. Burgerdijk, A. de Bruijn , Dr
. C. A. J. A. Oudemans,

R. B. van den Bosch, J. K. Hasskarl, George Bentham, John

Lindley , G. Presl , E. Fenzel , A. Spring. — De openbaarmaking

van het tweede gedeelte der eerste afdeeling, hetwelk handelt

over de physiognomic der natuur, het karakter van het landschap

en zijne plantaardige bekleeding
g

is door mij tot het laatst uitge-

steld geworden, ten einde in de gelegenheid te zijn daartoe gebruik

te maken van de planten-bestemmingen door genoemde botanici

gemaakt. Is een groot gedeelte van hunnen arbeid door de beide

eerstgenoemden reeds in het licht verschenen , zoo is het manu-

script van een nog grooler gedeelte reeds door hen voor den druk

in gereedheidgebragt. (Zie «Plantae Iunghuhnianae. » Leiden, 1851.)

Terwijl ik hier sprak van de bearbeiding der bouwstoffen, tot

mijn werk gebezigd , van de uitgave van hetzelve en mijnen dank

toebragt aan alien , die mij daartoe de behulpzame hand boden

,

heb ik den naam van een man tot nu verzwegen, niet dewijl de
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bijstand, die mij door hem werd verleend, geringer was dan die

van anderen , maar nithoofde hij niet slechts hier in Nederland

,

door raad en daad, door teregtwijzing en aanmoediging mijnen

arbeid op het krachtdadigst heeft onderstennd , maar ook in Indie

zoowel op Java , als in de oorspronkelijke wouden van Soemalra

,

in Tapanoeli, in Angkola, in de Batta-landen mijne ondernemingen

heeft bestuurd, mij tot wetenschappeUjk onderzoek des lands heeft

aangemoedigd ; met een opregt gevoel van dankbaarheid is het

,

dat ik den naam ter nederschrijf des heeren A. L. WEDDIK , thans

fungerend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Kolonien.

Andere hooggeplaatste en verlichte maynen , die in Indie de

beschermende hand reikten aan de wetenschappen , die meer be-

paaldelijk het natuurkundig onderzoek dier slreken aanmoedigden

,

behooren, helaas! niet meer tot hen, die «athmen in rosigten

«Licht. » Wanneer wij in den loop van ons kortslondig leven,

den blik om ons slaande , ontwaren , dat zoo vele vrienden en

beschermers , die wij vereerden en liefhadden , ons, door den dood

ontrukt , de een na den anderen ontvallen , wanneer zij als een

schaduwbeeld aan ons oog voorbijgaan , en de ledige plaatsen in

ons hart niet immer door anderen worden ingcnomen , die even

dierbaar in onze herinnering leven , dan kunnen wij den bedroe-

venden indruk , daardoor op ons gemoed te weeg gebragt , niet

van ons afweren. Gaarne schept men zich bit dien hoofde eene

spheer van denkbeelden, — eene eigene, eene inwendige wereld,

die men met zich , in zich omdraagt en die onvergankelijk is.

In deze zielenwereld leeft en wordt door mij de man vereerd

,

die eenmaal den naam droeg van Merkus — Pieter Merkus, de

Landvoogd , wiens vroegtijdig afsterven door mij en door zoo velen

innig wordt betreiml , — daarin leeft Dr. A. Fritze, voormalige

chef der geneeskundige dienst , mijn vriend en togtgenoot , die

,

door mijne jongere reislust zoo menigwerf ontvlamd, mede heen-

gevoerd werd naar de toppen der bergcn , in de kraters van vulkanen

,

waar zijn raad mij voorlichtte en mijn onderzoek schraagde, —
of met wien ik toog naar het binnenste der oorspronkelijke

wouden, alwaar wij aan den oever van eenzaam liggende ineren

zoo menigen nacht om het wachtvuur verwijlden.
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Diep betreur ik , dat ik deze en andere edele mannen , die te

vroeg zijn ontslapen, niet kan toeroepen : «Ziet! niet ganschelijk

hebt gij u in mij bedrogen ; het doel , dat ik rusteloos najaagde

,

is althans ten deele door mij bereikt; van mijn onderzoek, van

mijne nasporingen, die door u zijn ondersteund geworden, waar-

aan gij zelven hebt deel genomen, daarvan bied ik u thans

eenige resultaten aan , die , zoo ik hoop , althans eenige nuttige

bijdragen tot de wetenschap zullen bevatten. » — Hoe bedroevend

zulks ook moge zijn, zoo mag het aan de andere zijde opbeurend

worden genoemd , wanneer men deze zelfde woorden aan vele

levenderi mag toeroepen, die eene beschermende hand aan mijne

nasporingen verleenden.

Voor alien zij mijn dank gewijd aan Zijne Excellence, den

Minister van Staat, Gouverneur-Generaal J. J. ROCHUSSEN , die de

pogingen , tot een natuurkundig en topographisch onderzoek van

Neerlandsch Indie aangewend, op de krachtdadigste vvijze onder-

steunde ; aan de verlichte denkwijze , aan het belang door hem in

de wetenschappen gesteld , is het hoofdzakelijk , dat ik de kennis

van het neptunische gebergte van Java, met zijne overblijfselen

van een voormalig dieren- en plantenrijk verschuldigd ben , want

hij was het, die mij den last opdroeg dit gebergte naauwkeurig

te onderzoeken , die mij van alle daartoe vereischle hulpmiddelen

voorzag. Met een diep gevoel van hoogachting is het, datikzijnen

naam alhier noem.

Niet minderen dank ben ik verschuldigd aan vele ambtelooze

personen, landbezitters, Officieren, Residenten, Controleurs en

andere beambten hij het inlandsch bestuur op Java, die mij zoo

menige keer in hunne gastvrije woning ontvingen , die mij , en

zoo herhaaldelijk, tie gewigtigste diensten bewezen bij het beklim-

men van hooge bergen, bij het doorkruisen van oorspronhelijke

wouden, of op eenige andere wijze mij de behulpzame hand

boden tot , het bereiken van het mij voorgestelde doel. Steeds

zal ik met dankbaarheid gedenken aan de heeren : A. L. Weddik ,

G. A. E. Wiggers, C. L. Hartmann, G. L. Baud,T. Ament, W. de

VOGEL , J. H. DlCKELMAN , Mr J. F. W. VAN NeS , J. W. H. SftllSSAERT ,

J. B. van Herwerden, D. A. Buyn, C. Castens, F. H. Doornik ,
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D. C. Noordziek , F. H. Cannaerts , C. Bosch , A. J. P. A. D. Bosch ,

F. van Olden, J. A. Vriesman, Jhr. C. van der Wijck, Jhr.

Mr
. H. C. van der Wijck , V. G. P. de Seriere , G. de Seriere ,

Th. B. Hoffland, A. F. H. van de Poel , Jhr. J. F. Hora Siccama ,

enz., enz. — Zij toch waren het, die mij , door de verleende hulp

,

in staat hebben gesteld de bouwstoffen te verzamelen , vereischt tot

de bearbeiding van het werk , dat thans het licht ziet ; ja , velen

hunner vergenoegden zich niet de inboorlingen , die onder hunne

bevelen stonden, ter mijner beschikking te stellen, zij zelvenwil-

den mij op mijne togten begeleiden.

Dankbaar herdenk ik de mij bewezene diensten door die goed-

hartige Javanen en hunne hoofden , die mij gewillig volgden.

Noem ik het land , waar reeds voor ongeveer een drietal eeuwen

wettelijke vrijheid ten troon zat, niet mijn geboorteland , op des

te hoogeren prijs schat ik de ondersteuning , welke ik bij mijne

wetenschappeijke nasporingen genoot en de onbeperkte gastvrijheid,

die mij bijna overal bij Nederlanders ten deel viel en wel voorna-

melijk in Neerlandsch Indie , op Java , dat mij door die herinne-

ringen even dierbaar is geworden, als ik mij aangelokt gevoel

door de schoonheid zijner beemden, zijner bergen en dalen. Een

dergelijk land, waarmede men zich zoo vertrouwd hceft gemaakt,

gel ijk ten mijnen opzigte met dit land het geval is, waarin men

een twaalftal jaren gedurende zijn krachtvollen leeftijd heeft door-

gebragt, een dergelijk land noemt men gaarne zijn vaderlandl

Wat betreft de inrigting , het doel van dit werk ,
benevens den

gang der beschouwingen , welke daarin wordt gevolgd , bier omtrent

zal een beknopt overzigt worden geleverd in de inleiding tot de

eerste afdeeling.

De vervulling van een enkelen pligt blij ft mij thans nogoverig,

namelijk , mijnen dank toe te brengen aan de letterkundigen ,
door

wier bereidvaardige en belanglooze medehulp, aan het werk self,

wij in staat zijn gesleld eene juistere spelling te leveren der alhier

voorkomende Maleische, Javasche, Soendasche namen ;
zij zijn

naar hunne etymologische beteekenis , in zooverre die aan gemelde

letterkundigen bekend was , verbeterd geworden. Het zijn de heeren

J. A. Wilkens , Professor Taco Boorda en Dr
. J. Pijnapfel ,

die
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de vriendelijkheid hebben gehad , le rekenen van bladz. 528 der

eerste uitgave , dezen arbeid op zich te nemen. Was het niet mo-

gelijk de herhaaldelijk onderling afwijkende en onnaauwkeurige

schrijfwijze dier namen, zoo als zij in de voorafgaande bladz ijden

waren opgenomen, te herslellen door de op bladz. 495 medege-

deelde lljst , zoo verheugt het mij , dat ik in deze tweede uitgave

,

door de raedebulp van Dr
. J. Pijnappel , leeraar der taal- , land-

,

en volkenkunde van Neerlandsch Indie aan de Academie te Delft

,

mij in staat gesteld zie, reeds van den aanvang af, eene betere

schrijfwijze aan te nemen , die bij gevolg in het gansche werk

overanderd zal worden bebouden.

Grootere zwarigheden leverde de schrijfwijze der Soendasche,

dan die der Javasche namen; hunne beteekenis toch bleef menig-

werf geheel en al duister , uithoofde er nog zoo weinig bronnen

voor de kennis der Soenda-taal bestaan. Tot de weinigen , die deze

taal op Java hebben geleerd , haar spreken, behoort onder anderen

de heer V. G. P. de Seriere , Resident; op mijn aanzoek, tot

daf einde gedaan , heeft hij de vriendelijkheid gehad mij zijne

hulp toe te zeggen, ten einde gedurende zijn oponthoud in Europa

het zijne bij te dragen om ?
zooveel mogelijk, ook de schrijfwijze

der Soendasche namen van foulen te zuiveren.

Mag met eenigen grond worden verwacht, dat het aannemen

eener naauwkeurige schrijfwijze der inlandsche namen vooral een

welkom geschenk zal zijn aan de lezers in Indie, die of aldaar

met der woon zijn gevestigd, of het eiland slechts doorreizen,

door niemand zal het worden betwijfeld, dat het werk , in het al-

gemeen genomen, daardoor in waarde is gestegen. Welverdiend

mag dus de dank worden geheeten, die ik aan de genoemde heeren

alhier toebreng voor de belanglooze welwillendheid , waarmede zij

mij hulpvaardig ter zijde stonden.

Bijna alle namen van beken , dorpen , bergen op Java drukken

deze of gene eigenschap uit, en het is alleen door hetgebruik dat

zij eigennamen zijn geworden; zoo is b. v. Tji-Lengser , zamenge-

steld uit Tji : beek en Lengser: snel vlietend, Tji-KaranguitTji en

Karang: rots of klip. In vele gevallen, waar de beteekenis van het woord

onbekend is, en men bij gevolg niet kan instaan voor dejnislheid
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dat de

mengesteld uit woorden, afkomstig uit verscheidene talen, als uit

de Maleische, Soendasche, Javasche laal, uit het Kawi en uit het

Sanscrit en die later zijn verbasterd geworden ,
gel ijk het geval is

met Tjeribon, (1) dat uit Tji-Rebon en Bantam, dat uit Banten

gezegd wordt te zijn ontstaan. Men zie hieromtrent de opmerkingen

door C. W. M. van de Velde , in den geest van Taca Roorda me-

degedeeld, op bladz. 28 en volg. der «toelichlende aanteekeningen»

op zijnekaart van Java (Leiden. 1847). Uithoofdehet, en wel voor-

namelijk in de Soenda-landen , menigwerf het geval is, datbeken,

dorpen, bergen denzelfden naam hebben, of beter gezegd, uithoofde

de naam eener beek, waar steeds het vvoordje Tji : beek voor wordt

geplaatst, insgelijks aan het dorp en aan den berg wordt gegeven

,

zoo hebben wij ler onderscheiding van de sehrijfwijze der namen

van beken , dorpen en bergen ons het volgende ten regel gesteld

:

de algemeene of collectieve namen door middel van het teeken -

van de daarop volgenden le scheiden. Het zijn derhalve alleen de

laatsten , die als werkelijke eigennamen , nomina propria , door ons

beschouwd worden , terwijl daarentegen alle namen , welke voor

het teeken - staan, algemeene namen zijn. In de navolgende

voorbeelden zijn de eigennamen of de als zoodanig beschouwde

namen met cursiefletter gedrukt. T]i-Karang : beek Karang.

Goenoeng-Tjilcarang : berg Tjikarang. Desa-Tjikarang : dorp Tji-

karang. Poentjak goenoeng- Tjikarang : top des bergs Tjikarang.

Goenoeng-/fen (/ana: berg Kentjana. Desa- Goenoeng kentjana: dorp

Goenoeng kentjana. Helgeen vroeger uit twee woorden bestond,

zou eigenlijk tot een woord zamengetrokken moeten worden,

zoodra het de beteekenis van eigennaam verkrijgt; wij zullen

duidelijkheidshalve dezen regel slechls volgen ten opzigte van het

zoo veelvuldig voorkomende woord Tji (b. v. dorp Tjikarang)

en de zamentrekking der overige woorden tot een naam— tot een

eigennaam — daardoor aanduiden , dat wij het tweede of derde

woord met een kleinen voorletter schrijven, b. v. dorp Goenoeng

kentjana, distrikt Sendang kasih , Particulier land Pondok tjabe

(1) Volgens de Engelschc sehrijfwijze gewoonlijk Ghf.riron geschreven.
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itir. De beteekenis der volgende namen, die veelvuldig voorkomen,

raden wij den lezer aan zich eenigzins in het geheugen te prenten.

Ajer: ra. (1) water,— Kali: j. beek,— Tji: s. beek,— Banjoe:

j. water, beek, — Bandjer: j. hoogwater, watervloed, — Djoerang:

kloof, — Tjoeroek: waterval, — Toekang: smallebrug, — Djamba-

tan: brug,— Selokan: waterleiding,— Sitoe: klein meer,— Danoe,

Ranoe, Telaga: meer, — Moeara: monding eener rivier,— Rawa:

moeras, — Sawah: onder water gezet rijstveld, — Kawah:kra-

ter ,— Goea : hoi ,— Desa : j . en Kampong : m, dorp ,— Pondok : hut

,

huis, — Pasanggrahan : pleisterplaats, — Tjandi: tempelru'inen,

Batoe: steen, rots, — Karang: rots, klip, voornamelijk kalk-, en
P

koraalklip in zee, — Pasir: s. heuvel, — Goenoeng: berg, —
Poentjak: top van een berg, — Tegal: vlakte, — Oedjoeng:

s. en Tandjoeng: ra. landtong, kaap, voorgebergte , — Legon:

s. baai , — Poon : boom.

De klinkletler e wordt in Javasche namen uitgesproken als e in

het lidwoord de, in Soendasche namen meestal als eene korte u of eu;

de e en e zijn gelijkluidend met e en e in het Fransch. De g wordt

uitgesproken als de Fransche g in garde. De ng altijd als in ons

koning en dergelijke woorden.

De inlandsche namen , die ik uit werken of berigten van andere

schrijvers heb aangehaald, of die door mij uit nieuwspapieren zijn

overgenomen , heb ik onveranderd gelaten, zoodra zij oorden of voor-

werpen aanduidden , die mij uit eigen onderzoek niet bekend waren.

Daar ik mij ten doel had gesteld het eiland Java tebeschrijven,

namelijk , de gedaante en hoogte zijner bergen ,— de planlaardige

bekleeding , de luistervolle pracht der oorspronkelijke wouden , welke

zijn bodem bescbaduwen, — benevens het innerlijke, geologische

zamenstel der gebergten, die deels uit kegelbergen bestaan, door

kraters doorboord, deels uit laagsgewijs geformeerde, sedimentaire

massa's, wier vorming, of vervorming steeds voortduurt, — zoo

neem ik hierbij afseheid van den lezer, onder bijvoeging van den

wensch , dat ik mijn doel niet geheel moge gemist hebben , dat

het mij eenigzins moge gelukt zijn een levendig en aanschouwelijk

beeld te ontwerpen van dat schoone eiland.

(t) m. i.e. Maleisch; s; Socndasch
; j; Javasch.
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Het zij mij vergund nog eenige weinige woorden te rigten lot (/,

bewoners van Neerlandsch Indie! in wier midden ik zoo velejaren

heb doorgebragt. Groot is de deelneraing, door U aan mijnen arbeid

geschonken: ik ben er trolsch op, dat ook inij een deel dier aan-

moediging is beschoren geworden, welke Gij ruimschoots hebt

verleend aan verscheidene wetenschappelijke ondernemingen , aan

werken of tijdschriften , die hetzij hier in Nederland, of op Java

zelf in bet licht zijn verschenen. Talrijk zijn de voorbeelden,

welke daarvan ten bewijze mogen strekken. Het is verblijdend te

mogen zien , dat ook onder den tropischen hemel de wetenschappen

bloeijen, ja, welligt raeer dan thans in vele landen van het dicp

geschokte Europa het geval is, — te zien, dat Pallas een tempel

is gebouwd ook onder de schaduwen der palmen van het luislerrijk

schoone eiland, dat ik weldra op nieuw hoop te aanschouwen.

Ik verliet den Javaschen bodem in September, 1848. Ter herstel-

ling mijner verzwakte gezondheid had ik een verlof van driejaren

verkregen, en keerde met de zoogenaamde Engelsche overlandpost

naar Europa terug. In de hoop, dat zulks aan vele bewoners van

Neerlandsch Indie niet onwelvallig zou zijn, die of de terugreis

naar Europa op gelijke wijzezouden willen ondernemen , of althans

er nader mede bekend wenschen te worden, heb ik die reis door

den druk openbaar geraaakt. (Zij verscheen onder den titel van

« Terugreis van Java naar Europa met de z. g. Engelsche over-

landpost in de maanden September en October, 1848», 8°, te

Zallbommel, 1851.)

Ik ben volkomen overtuigd, dat men ter herstelling zijner gezond-

heid , die door een langdurig oponthoud in een heet klimaat is ver-

zwakt, geene reis naar Europa behoeft te ondernemen,

helzelfde doel, dat daarmede wordt beoogd, insgelijks op Java kan

bereikt worden, dat men zich, namelijk , het genot kan verschaffen

eener koelere lucht, wanneer men zich slechts hoogef bergopwaarts

begeeft. Maar onophoudelijk zweefde mij voor den geest het lot van

vele natuuronderzoekers, mijne voorgangers, als Macklot, Kuhl,

van Hasselt, Kent, Zippelius, Horner, Forsten, — wier zevental

schimmen nog voor korten tijd door die van een nieuw slagtofler

,

van Dr
. Schwaner, werd vermeerderd, — die alien Charon's sombere

maar



14

boot zijn ingestapt, alvorens zij hunne nasporingen op het veld

der wetenschappen hebben mogen openbaar maken , alvorens zij de

door hen verzamelde bouwstoffen in dien toestand hebben kunnen

brengen, dat zij ook voor anderen verstaanbaar , bruikbaar zijn,

nu de dood hen in den bloei hunner jaren heeft weggevaagd.

Ik was van oordeel, dat een wetenschappelijk onderzoek als

onnuttig en bet daaraan besteede geld als verloren , verkwist moet

besehouwd worden , indien het bearbeiden en in het licht geven

der verzamelde bouwstoffen daarvan niet het gevolg is. Het was

hoofdzakelijk op grond hiervan, dat ik naar Europa wenschte

terug te keeren, ten einde althans een gedeelte mijner verzame-

lingen en bouwstoffen te bearbeiden en dezelven in het licht te

doen verschijnen naar een vroeger ontworpen plan , dat door het

onderhavige werk breeder wordt ontvouwd.

Ziekte, zoo mede hinderpalen van anderen aard zijn deoorzaak

dat de eerste slappen tot de verwezenlijking van mijn plan eerst

een jaar na mijne aankomst in Europa, namelijk, in November,

1849, zijn gedaan.

Twee jaren zijn intusschen vervlogen; mijn verloftijd is thans,

in November, 1851, verstreken. Mijne bezigheden hebben echter

een grooteren omvang verkregen en aan het bewerken eener kaart

van Java moet nog de laatste hand worden gelegd.

De regering heeft goedgunstig mijn verloftijd met een moeson

verlengd.

Voor nog de zon , die thans hare matte stralen in eene schuinsche

rigting op de met sneeuw bedekte velden van Nederland werpt,

doch die bijna loodregt boven uwe hoofden gloeit, — voor zij

zich andermaal naar de zuidzijde des aequators zal wenden, hoop

ik het geliefde Java weder te zien.

Levendig is mij het beeld bijgebleven der wouden , die ginds

met eeuwigdurend groen zijn versierd, derduizenden van bloemen,

wier liefelijke geur nimmer verzwakt; met het oor mijns geestes

hoor ik den zeewind ruischen door debananen en door de toppen der

palmen, — verneem ik het donderend geplas der watervallen, die

in het binnenste des lands van hooge bergwanden nederstorten

;

het sehijnt mij toe als adem ik de koele mon?enlucht in, als
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treed ik voor de gastvrije but der Javanen , terwijl nog eene diepe

stilte rust op de oorspronkelijke wouden, die mij van ronds-

omme insluiten , — hoog boven mij in de lucht ijlen zwermen van

Kalong's klapwiekend terug naar de landstreek, waar zij des

daags bun verblijf houden, — allengskens komt leven en bewe-

heffen hun luid
g»ng in het loofgewelf der wouden, paauwen

gekrijsch aan, apen hervatten hun levendig spel en doende echo's

der bergen ontwaken door hun morgenlied ,— duizenden van vogelen

vangen hun gekweel aan en voor nog de zon den oostelijken hemel

kleurt, gloeit reeds de raajestueuze top van gindschen berg in goud

en in purper. — uit die hoogte blikt hij mij aan als een van

ouds bekende, — mijn verlangen klimt en reikhalzend zie ik uit

naar den dag, waarop ik zal kunnen zeggen : zijt gegroet ,
gij bergen!

Leiden

,

November, 1851 DE SCHRIJVER
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I. IMEID1NG.

1. Overzigt van de Politiek-Administrative verdeeling van

het eiland Java.

Aantal Residential, Regentschappen en Disirikten.

De tusschen

(Rs. — ARs. — Rg. — C.) , hebben betrekking tot de hoofdplaats

van een distrikt. Deze plaats draagt een gelijken naam als het

distrikt, tenzij een verschillende naam tusschen de haakjes

is geplaatst. Zij geven te kennen , dat , behalve het distrikts-

hoofd (Kapala tjoetak , Tjamat, Demang, Wedono, Ronggo of

Rangga) , die in elk distrikt wordt gevonden, nog een Resident,

aan wien steeds een Secretaris is toegevoegd, — een Assistent-

Resident , Regent of Controleur of verscheidenen dezer beambten

bij het inlandsche bestuur aldaar gevestigd zijn;er blijkt derhalve

te gelijk uit , welk oord de hoofdplaats is van een Regentschap of

van eene Residentie. Slechts Regenten en distriktshoofden zijn

Javanen, de andere beambten zijn alien Europeers. De Regenten

voeren als zoodanig den titel van Toemenggoeng of Adipati , en

hiervdor wordt de eeretitel Raden (Prins van minderen rang,

ongeveer overeenkomende met den titel van Baron) of Pangeran

(Prins) gezet bij die Regenten , welke denzelven bezitten. Wijders

heeft elk dorp zijn hoofd , die in sommige residentien van het

Loerah of Patin

wordt geheeten.
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Res. beteekent residenlie en A lies, eene op zich zelf staande

assistent-residentie , niet behoorende tot eene residentie, maar

welke regtstreeks in betrekking staat tot het Aoo/t/bestuur. De

letters AV. — N. — Z. — 0. , die tusschen haakjes geplaatst en

achter de namen van residentien gevoegd zijn , duiden aan , dat

dezelve een gedeelte van de west- , noord- , zuid- , of oostkust of

van meer dan eene kust te gelijk van Java uitmaakt , terwijl de

letter B te kennen geeft , dat zij niet aan de kust grenst , maar

in bet binnenland is gelegen.
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Residentie Regentschap

EN ARES. Afdeeling

Res.

Bantam.

(W.—N.— Z.)

Noorder

Regentschap

Res.

Bantam.

Midden
Regentschap

Res.

Bantam.

Wester

Regentschap

Res.

Bantam.

Zuider

Regentschap.

Afdeeling

Serang

en

Tjikandi.

Afdeeling

Anjer.

Pandeglang.

Lebak

DISTRIKT.

Tjiroeas.

Serang.

(Rs. Rg. C.)

Bantam.

(G.)

Tanara.

(C.)

Tjikandi.

Kelelet.

Tjilegoeng

Anjer.

(ARs.)

Baroes.

Pandeglang.

(Rg. C.)

Tjiomas.

Tjiringin.

(ARs. Rg.)

Men is.

Panimbang.
Tjimanoek.

Tjibalioeng.

(Soedo manik.)

Sadjira.

Lebak.

(G.)

Parang koedjang.

Tjilangkahan

.

Waroeng goenoeng

(ARs. Rg.)
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Residentie ex

ARes.

Res.

Batavia

(N.)

ARes.

Buitenzorg

(B.)

Regentschap

Afdeeling.

1

,

Hoofdplaats

Batavia.

Ooster kwartier.

Zuider kwartier.

West, kwartier.

Regentschap

Buitenzorg.

Gouvernements-

landen.

Regentschap

Buitenzorg.

Particuliere

landen.

Demangschap

Tjibinoeng.

Particuliere

landen.

DISTRIKT.

Oude stad en Zuider Voorstad.

Ooster distrikt (Jakatra , Wel-
tevreden.)

MolenvlietJNoordwijk,Konings-

plein, enz.

Zuidwester distrikt.

Wester distrikt.

Chinesche kamp.
Kampong-Bali en omstreken.

Hoofdplaats Buitenzorg ofBogor
(ARs. Rg.)

Pasar.

Baloeboer.

Kampong baroe.

Tjiseroea.

Pondok ged£

Tjikopo.

Tjiawi.

Tjitjoeroek.

Tjomas.

Dermaga.

Tjitrap.

Soeka radja.

Ningewer.

Tjibinoeng wetan, Ningewer,
Tjilangkap.

Tjimangis.

Tjiloear.



lo

Residentie en

ARes.

ARes

Biiitenzorg

(B.)

I

Regentschap,

Afdeeling.

Demangschap
Tjibinoeng.

Particuliere

landen.

Demangschap

Paroeng.

Particuliere

landen.

Demangschap
Tjibaroesa.

Particuliere

landen.

DISTRIKT.

Tjilodong , Tjibinoeng koelon

Tjikompavven.

Raon pandak.

Tanah baroe.

Tjipoetat, Tjipajoeng.

Sawangan.
Gedong badak.

Pondok tjab6 oedik.

Pamoelang.

Depok.

Mampang.
Koeripan.

Tjileboet

Ratoe djaja , Pondok terong

Tjen^ri.

Tjamp^a, Tjiboemboelan.

Sading lewi Hang.

Pondok tjina.

Djampang ilir.

Gobang.

Pondok tjab£ ilir.

Bodjong gede.

Roemping.

Janlapa paroeng.

Tomongongan.
Tjikolean.

Trogon.

Tjibaroesa.

Tjilingsi.

Tjipamingkis.

Tjipamak.

Denambo.
Kalapa noenggal
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m

Residentie EN

ARes.

ARes.

Builenzorg

ARes.

Krawang

Res.

Preanger

Regentschappen.

(Z.)

Regentschap

Afdeeling.

Demangsehap

Djasinga.

Particuliere

landen.

Regentschap

Krawang.

Gouvernements-

landen.

Regentschap

Krawang.
Particuliere

landen

:

Tjiasem en

Pamanoekan.

. Particuliere

landen.

Regentschap

Tjandjoer.

DISTRIKT.

Djasinga.

Bolang.

Krekel.

Tjoeroek bitoeng

Sadeng djaraboe.

Tjikadoe.

Janlapa.

Tjikopo.

Wanajasa.
Sindang kasih, (Poerwokerta.

ARs. Rg.)

Adiarsa.

Krawang.
Tjabang boengin.

Achtlien etablissementen van
landbouw.

Pamanoekan.
Pegaden.

Soebang.

Tjiasem.

Malang.

Kali djati.

Segala erang
ttatoe sirap

Soemedangan.
Tegal waroe.

Kandang sapi,

TjipoetrL

Tjiblagoeng

Tjiberem.

Bajabang.

\
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Regentschap

Afdeeling.

Regentschap

Res

Preanger

Tjandjoer.

Regentschappen

(Z.)

Regentschap

Randong.b

DISTRIKT

Kali astana.

Padakati.

Peser.

Tjikondang.

Djampang wetan.

Djampang lengah.

Djampang koelon.

Tjibetoek.

Maleber.

Tjikalong.

Gondo soeli.

Tjandjoer.

(Rs. Rg. C.)

Goenoeng parang.

Tjimai.

Tjielan

Tjiljoeroek.

Soenja wenang.
Palaboean.

Tjikembar.

Tjidamar.

or

Randong.

(ARs. Rg.)

Oedjoeng broeng koelon.

Oedjoeng broeng wetan.
Tjitjalengka.

Raloeboer limbangan.

Timbanganten.

Tjikemboelan.

Madjalaja.

Tjipendjen.

Randjaran.

Kopo.

Tjisoendari.

Rongga.
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Residentie en

ARes.

Res.

Preanger

Regcntschappen.

(Z.)

Regentschap

Afdeeling.

Regentschap

Randong.

Regentschap

Soemedang

Regentschap

Soekapoera.

DISTRIKT

Tiilokotot.

Radja mandala
Tjiea.

Tjikao.

Tandjoeng sahari

Malandang,

Tjong^ong.

Darma wangi.

Tjiberem.

Tjiakar.

Soemedang.
(ARs. Rg.)

Tjikadoe.

Darma radja,

Pawenang.
Malembong.
Tjiawi

lnde iang.

Tasik malajoe.

Singaparna.

Pasir pandjang.

Mangoendjaja,

(Rg. C.)

Djangola.

Randjar.

Kawasen.
Kali poeljang.

Tjikemboelan.

Prigi.

Tjitjoelang of Tjiwaroe

Mandala.

Paroeng.

Karang.

Salatjaoe.
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Residentie ex

ARes,

Res.

Preanger

Regentschappen

(Z.)

Res,

Tjeribon.

(N.)

Regentschap

Afdeeling.

Regentschap

Soekapoera.

Regentschap

Limbangan.

Regentschap

Tjeribon.

Regenlschap

Madja lengka.

Regentschap

Koeningan.

DISTRIKT

Pasiredan.

Tradjoe.

Ratoe wangi.

Negara.

Kendeng wesi

Garoet.

(Rg. C.)

"

Panimbang.
Soetji.

Pasanggrahan

Wanaradja.
Wanakerta.

Tjeribon.

(Rs. Rg. C.)

Loear kota.

Peloembon.

Reber.

Mandiradja.

Sindang laoet.

Losari.

Gegisik lor.

Madja lengka

Madja.

Telaga.

(ARs. Rg.)

Radja galoe.

Palimanan.

Kedongdong.

Koeningan.

(Rg. C.)

Kadoe gede.

Lebak wangi.

Loeragoeng.

Tjiawi gebang
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Residentie en Regentschap.

ARes.

Res.

Tjeribon

(N.)

Res.

r^a/

(N.)

Afdeeling.

Ranggaschap

Indramajoe.

Regentschap

Galoe.

Regentschap

Tegal.

Regentschap

Pamalang.

Regentschap

Brebes.

Indramajoe.

(ARs. Rangga.)

Sleman.

Vrije landen.

Tjiamis.

(Rg. C.)

Pandjaloe.

Kawali.

Rantja.

Tegal.

(Rs. Rg.)

Krandon.

Maribaja.

Doekoe weringin

Pangka.

Gantoengan.

Pamalang.

(Rg-)

Tjomal lor.

Tjoraal kidoel

Mandiradja.

Bongas.

Brebes.

(Rg.)

Losari.

Boemi ajoe.

Lebak sioe.

Salem.

Tanggoengan.
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Residentie en

ARes.

Res,

Banjoemas

(Z.)

Regentschap

Afdeeling.

Regentschap

Banjoemas.

Regentschap

Poerwokerto.

Regentschap

Poerwolinggo.

Regentschap

Bandjar negara.

Regentschap

Tjelatjap.

DISTRIKT

Banjoemas,

(Rs. Rg.)

Kaliredjo.

(Adiredjo.)

Soekaradja.

Poerworedjo

Poerwokerto.

(Rg. C.)

Adjibarang.

Djamboe.

Poerwolinggo.

(ARs. RffO
Kertonegoro.

Tjedjana.

Bandjar.

(ARs. Rg.)

Singomerto.

Karang kobar.

Batoer.

Tjelatjap.

(ARs. Rg.)

Adiredjo.

Pegadingan.

Madjenang.

Dajoe loehoer.

(Madoera.)

Noesa knmbangan.
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Residentie en

ARes.

Res.

Bagelen.

(Z.)

Regentschap.

Afdeeling.

Regentschap

Poerworedjo.

Regentschap

Koeto ardjo.

Regentschap

Ambal.

Regentschap

Keboemen.

Regentschap

Karang anjar

DISTRIKT

Poerworedjo

(Rs. Rg.)

Tjangkreb.

Loanoe.

Djenar.

Koeto ardjo

(Rg. C.)

Pitoeroeh.

Kemiri.

Ambal.
(ARs. Rg.)

Wonoroto.

Petanahan.

Poering.

Karang bolong

Keboemen.
(ARs. Rg.)

Gedong taon.

Prembong.

Regentschap

Ledok.

Karang anjar.

(Rg-)

Gombong.
Soko.

Wonosobo.
(ARs. Rg.)

Kali alang.

Leksono.

Kali wiro.

Sapoeran.
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Residentie en Regentschap.

ARes.

Res.

Pekalongan

(N.)

Res.

Samarang

(N.)

Afdeeling.
DISTRICT

Pekalongan.

(Rs. Rg.)

Regentschap
|

Pekadjangan.

Sawangan.
Pekalongan. | Wiradesa.

SKJeragi.

Randar goemiwang

Regentschap

Ratang.

Regentschap

Samarang.

Regentschap

Salatiga.

Regentschap

Demak.

Ratang.

Masin.

Sedajoe.

Soebah.

Kali salak

Keboeraen

Samarang.

(Rs. ARs. Rg.)

Srondol.

Grogol.

Singen lor.

Singen koelon.

Oengaran.

Ambarawa.
Salatiga.

(ARs.

Tengaran.
Rg

)

Singen kidoel

Wedoeng.
Demak.

(Rg. C).

Mangar.

Samboeng.
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Residentie ex

ARes.

Res.

Samarang.

(N.)

Res.

Djapara

(N.)

Regentschap.

Afdeeling.

Regentschap

Grobogan.

Regentschap

Kendal.

Regentschap

Pati.

Regentschap

Djapara.

Regentschap

Koedoes.

Poerwodadi.

(ARs. Rg.)

Wirosari.

Grobogan.

Kradenan.

Kendal.

(Rg. C.)

Tjangkiran.

Limbangan.
Kali woengoe.

Perboean.

Troeko.

Selo katon.

Pati.

(Rs. Rg.)

Tengeles.

Selo wesi.

Tjengkal sewoe

Angkatan.

Glonggong.

Bogorami.

Djapara.

(ARs. Rg.)

Majoeng.

Randjaran.

Karimon djawa, eilanden.

Koedoes.

Tjendono.

Oendann,
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Residentie en

ARes.

Res.

Djapara.

(N.)

Res.

Kadoe

(B.)

Res.

Jogjakerfa

(Z.)

Regentschap

Afdeeling.

Regentschap

Djawana.

Regentschap

Magelang.

Regentschap

Temangoeng.

Onderdanen
van het

Gouverneraent.

DISTRIKT

Onderdanen

van

den Sultan

Djawana.

Mantoep.

Mergo toetoe

Magelang.

(Rs. Rg. C.)

Ngasinan.

Balak.

Bandongan.

Menoreh.

Probolinggo.

Remamch.
Bligo.

Djetis.

Lempoejang
Prapak.

Soemowono.

Jogjakarta.

(Sultan. Rs. ARs.)

Kalasan.

Sleman.

Bantoel karang.

Pgngasih.

Sentolo.

Sernanoe.

Awoe awoe.

3
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Residemie en

ARes.

Regentschap

Afdeeling.

Res.

Jogjakerta

Onderdanen van

den Pangeran

Adipati Pakoe

Alain.

(Z.)

Onderdanen van

den Pangeran
Adipati

Noto Prodjo.

Res.

Soerakerta.

(B.)

NB. Een gcdeelte
der dorpcn uit ver-

schillende distrik-

ten , behoort aan don
Pangeran Adipati
MangkoeNegoro, het
rootste gedeelteaan
en Soesoehoenan

(Keizer).

ARes.

Patjitan.

(Z.)

Afdeeling

Padjang.

Afdeeling

Soekowati.

Regentschap

Patjitan.

DISTRIKT.

Hoofdplaats

Galoer.

Hoofdplaats.

Kali bawang.

/

Kerlasoera.

(Soerakerta of Solo, Soe-

soehoenan , Rs. ARs.)

Bojolali.

Klaten.

Laroh.

Sempoejan.

Soekowati wetan.

Soekowati koelon.

Gagatan.

Simowalen.

Ampel

.

Gelas.

Asinan.

Onggo bajan.

Lalian.

Selo kradenan.

Kedoewang.
Wiroko.
Aribojo.

Patjitan.

(ARs. Rg.)

Semanten.

Prengkoekoe.

Lorok

.

Panggoel.
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Residentie en

ARes.

Res.

Madiwen

(Z.)

Regentschap.

Afdeeling.

Regentschap

Madioen,

Regentschap

Magelan.

Regentschap

Ngawi.

Regentschap

Poerwodadi.

(Onder Ngawi.)

Regentschap

Ponorogo.

DISTRIKT

Madioen.

Rs. Rg.)

Oetaran.

Ragi.

Kanigoro.

Maospati.

Tjaroehan.

Mage Ian.

Rale pandjang.

Roeloe.

Gorang gareng.

Ngawi.

%(ARs.

Sepreh

.

Dero.

Gendingan.

Djogo rogo.

Sineh.

Poerwodadi

(Rg.)

Keniten.

Ponorogo 1.

(ARs. Rg
Ponorogo 2.

Koetoe.

Poeloeng.
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Residentie en

ARes.

Res.

Madioen

(z.)

Res.

Rembang

(N.)

Regemschap
DISTRIKT.

Afdeeling.

Regentschap

Soemoroto.

(Ond.Ponorogo.)

Soemoroto,

(Rg.)

Gemoelak.

Poeloredjo.

Parang.

Regentschap

Ardjo

winangoen.

(Ond. Ponorogo.)

Regentschap

Rembang.

Regentschap

Rlora.

Regentschap

Toeban.

Ardjo winangoen

Djel)

n
eng.

Rembang.
(Rs. Rg.)

Waroe.
Rinangoen.

Kragan.

Soelang.

Paraotan.

Sedang.

Rlora.

(Rg.)

Panolan.

Randoe blatong.

Ngawen.
Karang djati.

Djipon.

Toeban.

(ARs. Rg.)

Bandjar.

Djenoe.

Rernbes.

RengeL
Singahan.

Djatirogo.
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RESIDEiMIE en

ARes.

Res.

Rembang

(N.)

Res.

Soerabaja

(N.-O.)

Regentschap.

Afdeeling.

Regentschap

Rodjonegoro.

Regentschap

Soerabaja.

Regentschap

Modjo kerto.

Regentschap

Gresik.

DISTRIKT

Rodjonegoro.

(ARs. Rg.)

Rowerno.

Pelem.

Temajang.

Ngoempok.
Padangan.

Tinawoen,

—

Kola (Soerabaja).

(Rs. ARs. Rg.)

Djaba kota.

Djenggolo 1.

Djenggolo 2.

Djenggolo 5.

Djenggolo 4.

Rawa poeloe 1.

Rawa poeloe 2.

Goenoeng kendeng

Kaboeh.

Lengkir.

Modjo kerto.

(ARs. Rg.)

Modjo sari.

Modjo agoen

Modjo redjo.

Regentschap

Lamongan.
(Onder Gresik.)

Kota (Gresik).

(ARs. Rg.)

Petambakan.

Rengawan djero.

Goenoeng kendeng

Tengahan.

Goenoeng kendeng.

Rengawan djero.
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Residentie en

ARes.

Res.

Soerabaja

(N.-O.)

Regentschap

Afdeeling.

Regentscliap

Sedajoe.

(Onder Gresik.)

Regentscliap

Soemenep.

(Eiiand

Madoera.)

Regentscliap

Pamekasan.
(Eiiand

Madoera.)

Regentscliap

Bawean.
(Eiiand

Bawean).

Regentschap

Madoera.

(Eiiand

Madoera.)

DISTRICT

Tambagan
Kedoekan.

Pridjek.

Kola (Soemenep).

(Sultan, ARs.)

Timoer daja

Timoer laoet.

Barak daja.

Kang^an , eiiand.

Kambangan , eilanden.

Pateat, eiiand.

Soepanjang, dito.

Sapoedi, dito.

Raas, dito.

Goea goea , dito.

Gilingsang , dito.

Poeteran tjab£a, dito.

Gili genting, dito.

Gili radja, dito.

Kota (Pamekasan).

(R

Timoer daja.

Timoer laoet.

Barak daja.

Barak laoet.

Bangkalan.

(Sultan, ARs.)

Balega.

Sampang.

Sangkapoera.

Welan negari.

Koelon necari.

i
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Residentie en

ARes.

Res.

/

Kediri

(Z.)

REGENTSCHAP.

Afdeeling.

DISTRIKT

Regentschap

Kediri.

Kediri.

(Rs. Rg.)

Modjo roto.

Djamb^j an

.

Soeko redjo

Papar

Regentschap

Ngrowo.

Toeloeng agoeng.

(ARs. Rg.)

Pekoentjen.

Tanggoel.

Wadjak.
Kolangbret.

Regentschap

Trengalek.

(Onder Ngrowo)

Trengalek.

Goenoeng lor

Ngarinan.

Pakis.

Kampak.
Soembing.

Prigi.

Regentschap

Berbgk.

Berbek.

(Rg-)

God^an.

I
Soealan.

Ngandjoek.

Gemengeng.
Kertosono.

Waroe djajang.

Lengkong.
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Residentie en

AHes.

Res.

Kediri.

Res.

Pasoeroean

(N.-Z.)

Regextschap

Afdeeliing.

Wedonoschap
Blitar.

Regentschap

Pasoeroean.

Regentschap

Bangil.

Regentschap

Malang.

DISTRIKT

Blitar

Srdingat

Kota (Pasoeroean)

(Rs. Rg.)

Redjasa.

Djati.

Grati.

Winongan.
Kehon tjandi.

Wangkal.
Porong.

Ngempil.

K raton.

Tengger.

Kota, (Bangil)

(Rg-)

Gempol.

Pendakan.

Gemping.

Karang loh.

Gondang legi.

Sengoro.

Kota (Malang).

(ARs. Rg.)

Pakis.

Penanggoengan
Ngantang.
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Residentie en

APiES.

Res.

Besoeki.

(N.-O.-Z.)

Regentschap

Besoeki.

Res.

Besoeki,

Regentschap

Probolinggo.

Regentschap

Afdeeling.

Afdeeling

Besoeki.

Afdeeling

Panaroekan.

Afdeeling

Bondowoso.

Afdeeling

Probolinggo.

Afdeeling

Lemadjang

DISTRIKT

Binor.

Besoeki.

(Rs. Rg.)

Pelandingan.

Boengatan.

Panaroekan.

Sitoe bondo.

(C.)

Kapongan.

Kali likoes.

Soember waroe
Pradjakan.

Bondowoso.

(C.)

Wonosari.

Penanggoengan
Soekokerto.

Weringin.

Djember.

Poeger.

Probolinggo.

(ARs. Rg.)

Soember gareng

Tongas.
To yj

engger.

Dringoe.

Lemadjang.

(C.)

Kandangan.

Ranoe lamongan
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Residentie en

ARes.

Res.

Besoeki.

Regentschap

Probolinggo.

Res.

Besoeki.

Regentschap

Banjoe wangi.

Regentschap

Afdeeling.

Afdeeling

Kraksan.

Regentschap

Banjoe wangi

DISTRIKT.

Gending.

Pedjarakan.

Kraksan.

Djaboeng.

Paiton.

Banjoe wangi

(ARs. Rg.)

Rogo cljamp6.
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2. Het doel, de inrigting van het werk en de gang der

beschouivingen , welhe in hetzcive wordt gevolgd.

Moge de mededeeling der voorafgaande lijst aan Indische lezers,

die met de verdeeling van Java van nabij zijn bekend, overtollig

toeschijnen, dit is zeker in eene veel geringere mate het geval

met die lezers, welke zich in Europa bevinden. Uit dien hoofde

oordeelde ik het doelmatig ook hen, die Java nimmer bezochten,

de verdeeling van het eiland in residentien en regentschappen te

leeren kennen, en mijn werk te doen voorafgaan door eene korte

optelling der 559 distrikten en particuliere landen, wier namen

in hetzelve zoo menigwerf worden herhaald, ja, bijna op elke

zijner bladzijden voorkomen. Die optelling beeft daarenboven nog

een ander nuttig doel; bij het noemen van een distrikt, behoef

ik niet telkens in herhalingen te vervallen , door tevens den naam

op te geven der residentie of van het regentschap , waarin

het is gelegen. Overal waar zulks in den loop des werks niet

nader wordt aangeduid, en het velen lezers misschientwijfelachtig

mogt zijn, neem ik de vrijheid hen te verwijzen naar de vooraf-

gaande lijst en er tevens bij te voegen, dat het zeer doelmatig

mag geacht worden zich met die namen, althans der residentien

en regentschappen, eenigzins bekend te maken.

Ik heb mij ten doel gesteld eene physico-geographische beschrij-

ving, in een meer uitgestrekten zin van dit woord , van het eiland

Java te geven ; ik zal dus Hen lezer bekend trachten te maken

,

niet slechts met de uiterlijke physiognomie der bergen, dalen en

vlakten van dat eiland , niet slechts de hoofdtrekken malen van

het karakter des landschaps en van het plantaardige bekleedsel in

de verschillende zonen, maar tevens het innerlijke zamenstel, den

geologischen bouw van de verschillende deelen des lands,

en van zijne geberglen beschrijven; het is derhalve natuurlijk,

dat wij een aanvang maken met de uiterlijke gestalte van hetzelve.

In het eerste gedeelle der eerste afdeeling zullen wij de uiterlijke

gestalte der verschillende bergen, vlakten en dalhellingen trach-

ten te schilderen, welke gezamenlijk het geheel uitmaken, dat

wij Java noemen en zulks niet slechts wat betreft zijn vlakken
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oratrek, zijnc horizontal uitgestrektheid , maar insgelijks wat

aangaat de hoogte, - de onlwikkeling van massa (voluraen)

,

welke het hecft verkregen ; wij zullen het beproeveu deze ligcha-

melljke gestalte van het eiland en van zijne verschillende deelen aan-

schouwelijk le raaken in twaalf hoogle-kaarten ,
waarbij ik slechts

korte ophelderingen heb gevoegd, te zeer beseflende, dat alle

wijdloopige topographische bescbrijvingen droog en vermoeijend

voor den lezer zijn.

Uitboofde het voor de behandeling van ons onderwerp niel anders

dan nultig kan zijn om de beide eilanden , welke zoo nabij elkander

zijn gelegen en echter zoo gcheel verschillende vormen aanbieden

,

naraelijk , Java en Soematra , met elkander le vergelijken ,
zoo zullen

wij ook een blik werpen op het laatstgenoemde eiland. Dit zal

worden voorafgegaan door eene opgaaf der gemetene hoogten

,

henevens door een kort berigt , waarin rekenschap wordt afgelegd

der methode bij de hoogte-raetingen gevolgd, dewijl deze de

grondslagen zijn, waarop de later medegedeelde beschouwingen

steunen.

In het tweede gedeelte der eerste afdeeling zullen wij onze

opraerkzaamheid vestigen op de physiognomie der natuor, op het

uitwendige kleed , dat de verschillende deelen des lands , de daten

en bergen bedekt , met wier bloote gedaante en uitgestrektheid

op zich zelven beschouwd , — him zuiver georaetrischen vorm

,

wij ons in het eerste gedeelte hebben bekend gemaakt. Wij zullen

derhalve het plantenrijk, de gewassen, — welke dit weelderige klimaat

meerendeels de gedaante van boomen, veelal kolossaal vangrootte,

doet verkrijgen, — wat zijne hoofdtrekken aangaat , leeren kennen

,

in zoo verre veleboomsoorten, hetzij doonliendezelven menigvuldig

worden aangetroffen , of door hare schoonheid of eigenaardigen

vorm , anderen weder ten gevolge harer groepering uit verschil-

lende soorten, het uiterlijke kenmerk eener streek daarstellen;

want behalve door de gedaante der bergen, wordt hoofdzakelijk

door het plantenrijk , door de Flora van een land , den stempel gedrukt

op de physiognomie eener streek , op het karakter van het landschap.

Wij zullen het eiland derhalve niet slechts in zijne borizonlale

uitgestrektheid doorkruiscn en verre van elkander verwijderde
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oorden bezoeken , waar het bekleedsel des bodems , ten gevolge

van den invloed van geheel plaatselijk werkende oorzaken, een

eigendommelijk karakter bezit , maar het insgelijks in eene verticale

rigting doortrekken; wij zullen opstijgen naar de steeds koeler

wordende zonen , van het verzengend heete strand der zee tot aan

de 9 a 10000 voet hooge bergloppen, waar hagelbuijen den rei-

ziger somtijds eensklaps overvallen. Menige boomsoort zal door

ons worden aangetroffen, die slechts in bepaalde streken, of op

enkele bergen te huis behoort; algemeen genomen, zullen wij op

alle bergen van Java in dezelfde hoogte-zonen , alwaar overal eene

gelijke temperatuur heerscht, dezelfde boomsoorten wedervinden,

die geheel verdwijnen, voor andere soorlen plaats maken, zoodra

wij hooger opstijgen in den koeleren dampkring. Hierdoor zullen

wij ons in staat gesteld zien, de wetten te leeren kennen, waar-

naar die veranderingen geschieden, en tevens een overzigt te

kunnen geven der geographische verdeeling van planten en

gewassen.

In de tweede afdeeling van het werk zullen wij de vulkaken

en de vulkasische verschijnselen behandelen , zoo»vel de geolo-

gische natuur als de werkzaamheid en de geschiedenis dermajes-

tueuze kegelbergen , dat kenmerk van Java en zijner omliggende

eilanden , wier kratertoppen met zoo veel verbazing worden be-

schouwd door ieder , die voor het eerst het eiland nadert ,
wan-

neer hij rookzuiien daaruit ziet opstijgen , die als een vederbos

hunne kruinen sieren. Het eerste gedeelte dezer afdeeling is ge-

wijd aan de beschouwing der vulkanen van West- en Midden-Java

;

de tweede aan het onderzoek der vulkanen van Oost-Java. In het

derde gedeelte zullen wij de vulkanen der overige eilanden van

Neerlandsch Indie , behalve Java , ten onderwerp onzer beschouwing

nemen , benevens die verschijnselen en gebeurtenissen in de na-

tuur , welke in een genetisch verband staan met de vulkanen , zoo

als de gasbronnen (mofeten, naluurlijkvuur, moddervulkanen) ,—
bronnen van mineraalwater en van aardolie , — aardbevingen

,

verzakkingen beneden — en opheilingen des bodems , opdrijving

van denzelven boven zijn vroeger niveau ,— ophooging des lands,

verbrcediner der kusten door lava-stroomen, enz. Op onzen togt
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door deze eilandzee, maar voornamelijk door Java, zullen wij veel

merkwaardigs en verrassends ontmoeten , veel leeren kennen , dat

van hoog gewigt is voor de geologic , waardoor wij de gelegenheid

zullen verkrijgen menige onjuiste beschouwing te regt le wijzen.

De geschiedenis van de uitbarstingen der vulkanen zullen wij

beknopt, bij wijze van overzigt, maar ecbter zoovolledig mogelijk

behandelen. Mag liet indrukwekkend , scbrikbarend worden ge-

noemd , wanneer wij hooren van uitbarstingen , wier onderaardsch

gedonder zich 1050 geographische minulen in bet rond liet ver-

nemen , die, door hare uitgebraakte asch, deelen van den Indischen

archipel in diepe duisternis hulden , wier uitgestrektheid die van

gansch Duitschland overtreft, of in eenen nacht groote,bloeijende

landschappen herschiepen in eene woestijn , waarin alles wal

lcefde, werd vernietigd ;— mag bet daarentegen een boeijend schouw-

spel worden gebeeten, wanneer wij uit den top van jeugdigere

vulkanen, zoo als b. v. uit den Lamongan, een onschadelijk, maar

niettemin luisterrijk vuurwerk zien opstijgen , zich bijkans iederen

nacht zien ontwikkelen, — zoo is het van niet minder gewrigt te

achten , dat wij ook de kleinere uitbarstingen , aardbevingen en

andere verschijnselen niet uit het oog verliezen , wier oorzaak in

den binnensten schoot der aarde verborgen ligt, want op die wijze

is het , dat wij gemiddehle resullaten zullen verkrijgen en uit eene

volledige kennis der verschijnselen gevolgtrekkingen kunnen af-

leiden , ter beoordeeling van de kracht , welke die werkingen doet

geboren worden en der wetten , waar aan zij zelve gehoorzaamt.

Doordrongen van deze overtuiging , heb ik mij ten doelgesleld

alle herigten , die hieromtrent eenig licht konden verspreiden , tot

een zoo volledig mogelijk geheel te vereenigen , tot welk einde door

mij is geput geworden uit de geschiedenis van Neerlandsch Indie,

uit Valenlijn
, uit de scheepsjournalen van Cornelis Houtman en

uit Javasche kronijken; op gelijke v/ijze heb ik de latere gebeur-

tenissen in de naluur opgeteekend en tot een geheel vereenigd
,

hetzij die door mij zelven zijn waargenomen geworden , hetzij dat

ik berigten daar omtrent heb gevonden in de Javasche Courant,

of schriftelijke of mondelinge mededeelingen heb verkregen van

vele bewoners van Nerrlandsch ImHfe, nadat ik hen vroeger beleef-
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delijk daartoe had uitgenoodigd. Ook van de zijde der Indische

regering werd mij tot dat einde de behulpzame hand geboden.

Het is vooral de heer C. Visscher , Algeraeene Secretaris der Indi-

sche regering , die mij in dit opzigt bijzonder aan zich heeft ver-

pligt, doordien hij de vriendelijkheid heeft gehad aanschrijvingen

te zenden aan alle plaatselijke besturen in Neerlandsch Indie , hen

uitnoodigende tot het inzenden van berigten nopens de plaats grij-

pende verschijnselen in de natuur , welke mededeelingen hij mij

welwillend ten gebruike afstond. Datgene, hetvvelk de Javasche

Couranten , sedert mijn vertrek uit Indie met de landman" in Europa

aangebragt , bevatten nopens de plaats gehad hebbende natuurver-

schijnselen , is steeds bijgehouden geworden tot op den oogenblik

van het afdrukken der daartoe betrekkelijke gedeelten van dit werk,

terwijl het latere , indien zulks noodzakelij k mogt blijken te zijn

,

in bijvoegselen zal worden raedegedeeld.

Reeds ten jare 1842 had ik verscheidene vulkanen , welke in het

eerste gedeelte der tweede afdeeling van dit werk worden behan-

deld, beschreven en zulks in het tijdschrift voor Neerlandsch Indie

door den druk bekend gemaakt onder den titel van « Bijdragen tot de

geschiedenis der vulkanen , » enz. ; in ditzelfde tijdschrift werd ins-

gelijks het begin niijner reis door Oost-Java, in 1844,opgenomen

onder den titel van «Schetsen,» enz. Dat weinige verschijnt alhier

op nieuw , doch in gansch anderen vorm , omgewerkt , verbeterd , en,

vereenigd met de geschiedenis der Indische vulkanen , tot een ge-

heel zaamgesmolten. Vele vulkanen zijn door mij sedert dien tijd

andermaal beklomraen, meer grondig onderzocht geworden, zoo

als, bij voorbeeld, het geval is met den Goenoeng-Dieng in 1845,

den G.-Geloenggoeng en Wajang in 1846, den G.-Slainat en de

Kawah-Tjiwidai in 1847 en den G.-Tangkoehan praoe in 1848.

Het tweede gedeelte der tweede afdeeling verschilt eenigzins van

de andere gedeelten, wat betreft de wijze van voordragt. Het be-

vat de beschrijving eener reis door Java en wel in het bijzonder

door het oostelijke gedeelte van het eiland.

Gedurende mijne reizen door Java en Soematra had iktenstel-

regel aangenomen om de beschrijving van voorwerpen in de natuur,
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of barer verschijnselen, steeds bij <le beschouwing derzelven te

onlwerpen , alvorens de levendigheid der indrukken , van hetgeen

ik had gezien, door de menigte van nieuwe beelden was verflaauwd.

Het was derhalve insgelijks gedurende mijne reis in 1844, waar-

van de resultaten in het vroeger genoemde tweede gedeelte zijn

vervat, dat ik telken avond mijne beschrijvingen ontwierp , waarbij

ik mijn geheugen ter hulp kwam met de aanteekeningen gedurende

den loop des daags met potlood in mijne zakboekjes, bij het be-

schouwen der voorwerpen zelven , ter neder gesteld. Versebillende

redenen, waartoe onder anderen behoort de aanmoediging van

welwillende vrienden , die het handschrift badden gelezen , hebben

mij genoopt deze « Schetsen » in haren oorspronkelijken vorm mede

te deelen. Moge de gelijkvormigheid van stijl en voordragt in dit

werk daardoor eenigermate hebben geleden, zoo hoop ik, datditnadeel

eenigzins zal zijn vergoed geworden door de mcerdere frischheid

der beelden, en de levendigheid der sehilderingen van natuurver-

schijnselen , welke ten gevolge daarvan aan dat gedeelte van het

werk is bijgebleven.

Hoewel het tweede gedeelte bijzonder is gewijd aan de beschrij-

ving der vulkanen van Oost-Java , te rekenen van den Goenoeng-

Keloet, die op den laatsten vulkaan volgt , namelijk , op den Wilis

,

waarvan wij in het eerste gedeelte hebben gewag gemaakt , zoo

meende ik toch dat gedeelte der Soenda-landen , waardoor mijne

reis aanvankelijk liep, niet onvermeld te mogen laten. Deels ten

eindc den zamenhang der reis niet te verbreken en den lezer twee

nog niet beschrevcne merkwaardige bergen , den G.- Tjikorai en den

Tamporaas te leeren kennen, deels ten einde een anderen vulkaan ,

den G.- Goentoer, na de uitbarstingen , die hij sedert mijn eerste

bezoek had ondergaan , andermaal in oogenschouw te nemen , voer ik

den lezer op nieuw door de Soenda-landen , alvorens ik met hem het

oostelijke gedeelte van het eiland binnentreed , in de hoop, dat

deze kleine omweg hem even weinig moge berouwen als mij , toen

ik denzelven in 1844 maakte.

Dampende solfatara's, die geheel geisoleerd, op een grooteren

of geringeren afstand van kegelbergcn zijn gelegen, zullen onder

i
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het opschrift en in de hoedanigheid van vulkanen aan den lezer

worden voorgesteld , zoo mede alle kegelbergen , wier lop door een

krater is doorboord, ofschoon dezelve reeds sedert eeuwen uitge-

bluscht en met wouden bedekt is. Wat betreft de blind eindigende

,

de stonipe, niet doorboorde bergtoppen , al is het ook,datzij een

kegelvorm bezilten en uit trachiet bestaan, van deze zullen wij slechts

de grootsten , de merkwaardigsten in onze lijst der vulkanen op-

nemen; het aantal der kleineren mag legio worden geheeten.

Nadat wij deze werkplaatsen van Vulkanus doorreisd , de hooge

kegelbergen , die hij zich gebouwd heeft , in oogenschouw genomen

en ons verder hebben bekend gemaakt met de menigvuldige ver-

schijnselen , die alien , wat betreft de wijze van bun ontslaan , tot

eene en dezelfde oorzaak mogen terug gebragt worden , namelijk

,

tot de hilte , welke in den binnensten schoot der aarde huisvest , zoo

zoo zullen wij ons tot bet gebied van Neptunus wenden, bet

laagsgewijs gevormde gebergte van Java leeren kennen, dat als

raodder en puinbrokken door de baren ecner voorraalige zeewerd

afgezet , later tot thon en zandsteen verhardde, of dat als koraalriffen

,

op deze basis gebouwd, in kalkbanken overging, welke eindelijk

te gelijker lijd met hare basis hier tot eene groolere , elders tot

eene geringere boogte boven den spiegel der zee werden opgedreven

en thans de bergketenen en heuvelen van het eiland uitmaken.

Misschien zal het den lezer verrassend voorkomen , wanneer hij

gewag hoort maken van een laagsgewijs gevormd gebergte, dat onder

water werd afgezet en meer dan | gedeelte uitmaakt van de opper-

vlakte van het eiland Java, een gebsrgte, waarvan zelfs het bestaan

in de wetenschappelijke wereld geheel en al onbekend is , namelijk

,

in Europa, aiwaar men vermeent, dat gansch Java slechts is ge-

vormd uit vulkanische bergen en gesteenten ; dit zal des te vreemder

luiden, wanneer hij leest van de menigvuldige kolenvlotten , welke

in hetzelve worden aangetroffen en die meer overeenkomst heb-

ben met de steenkolen dan met de bruinkolen , of van gangen van

plutonische gesteenten , welke het laagsgewijs gevormde gebergte

hebben doorbroken , en waaronder dioriet, augiet-, en diallag-porphier

worden aangetroffen, of wanneer hij de gedaanteveranderingen

i

Mo.Bot. Garden,

1902.
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leerl kcnnen , welke het gebergte heeft ondergaan , de melamor-

phische rotssoorten , die er veelvuldig in voorkomen en waaronder

zelfs glimmerschiefer niet ontbreekt, — niettegenstaande de fossile

dierlijke overblijfselen , welke daarin zijn besloten en die door ons zul-

lcn worden opgeteld , alien zoo vele kenmerken dragen , dat het-

zelve behoort tot de jongst gevormde tertiaire gebergten.

Ten einde dit neptunische gebergte te leeren kennen , zullen wij

de minder bezochte, zuidelijke deelen van het eiland doorreizen,

alwaar dit gebergte zijne grootste mate van ontwikkeling heeft

verkrcgen. En wanneer wij dan de talrijke bergketenen beklouteren

,

waarin hetzelve is afgedeeld , wanneer wij den voet zetten in de een-

zame dalen , welke tusschen dezelven ingesloten liggen en ons alsdan

de regelmatige, symetrieke gedaante der vulkanische kegelbergen

voor den geest roepen , zoo zal het neptunische gedeelte van het

eiland Java ons bij den eersten blik een chaos toeschijnen , eene

woest dooreengeworpene inassa van bergen , dalen en kloven , die

zich allerwege onder verschillende vormen aan het oog voor-

doen en waaraan alle regelmaat ten eenen male ontbreekt; —
beschouwt men hetzelve echter meer naauwkeurig, dan wordt

men weldra overtuigd, dat de uiterlijke gedaante steeds af-

hangt van het innerlijke zamenstel en van de ligwijze der

formatie, ten gevolge waarvan wij ons in staat zullen gesteld

zien de verschillende landvormen tot twaalf algemeene typen terug

te brengen.

Dit merkwaardige tertiaire gebergte zullen wij bebandelen in

het eersle gedeelte der derde afdeeling. In het tweede gedeelte zul-

len wij de posttertiaire , de zoetwatervormigen leeren kennen, welke

de bekkens opvullen van voormalige meren , terwijl wij in het

daarop volgende derde gedeelte onze aandacht zullen vestigen op de

hedendaagsche formatien ; wijders zullen wij die natuurkrachten aan

een onderzoek onderwerpen , welke nog voortdurend nieuwe gesteen-

ten vormen, de bestaanden vervormen, enharen invloed blijven uit-

oefenen op de oppervlakte des bodems, zoowel aan de kuslen als

in het binnenste des eilands.

Overstroomingen, bergstortingen, uitspoeling (erosie) door beken en
*
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walervallen , aanslibbingen , bezinksels van niodder, het afzetlen van

rolsteenlagen, het verbrijzelen der kusten door de zee , het verbreeden

derzelven door nieuw gevorrade lagen zandsteen of schelppuinbrekzie,

door koralenbouw , enz. ,— deze zijn de verschijnselen , welke wij in

dit gedeelte der derde afdeeling zullen leeren kennen. Wij zullen

daaruit ervaren, dat er evenmin stilstand is in de onorga-

nische als in de organischc natuur , dat dezelfde krachten , welke

het tertiaire gebergte vormden , nog op den huidigen dag werk-

zaam zijn , — dat ook in het gebergte eene steeds durende wisse-

ling der stoffen plaats grijpt en dat de omzetting der materialen

,

waaruit de neptunische gebergten bestaan, welligt in gcen enkel

land ter wereld met zulk een vreesselijk geweld, met zulk eene

onweerstaanbare snelheid plaats grijpt als op Java ! — in het land

derjBandjers , waar kleine beken zoo menigwerf, en zoo plotseling

haar water 10, ja, 20 voethoog zien stijgen, die als ziedende stroo-

men door de dalen bruisen , alles door het geweld barer baren weg-

slepen , wat deze in hare vaart ontmoeten , terwijl zij aan den mond

derkloven menigwerf puin- en rolsteenbanken achterlaten , ter dikte

van verscheidene vademen, welke zij binnen een uur tijds hebben ge-

vormd. Wanneer de beschouwer bij den heldersten , blaauwen herael

met verbazing den blik vestigl op dezen zondvloed, welke even snel

ontstond als hij met rassche vaart voorbij ijlt , dan verkondigt de

donder , die in \ verwijderde verscbiet nog langs \ blaauwend ge-

bergte rolt, de oorzaak van het verschijnsel , te wceg gebragt door

eene enkele onweersbui , welke zich onllaslte binnen de enge grenzen

eener bergstreek van geringe uilgestrektheid.

Bij het beschrijven of het aanhalen der stecnsoorten , waaruit

Java is zamengesteld , of der fossile dierlijke overblijfselen, welke

in het laagsgewijs gevormde gebergte worden aangetroflfen , zal

telkens worden verwezen naar de verzamelingen , door mij in Java

bijeengebragt , die thans een gedeelte uitmaken van het Rijks-muse-

um voor natuurlijke historie te Leiden. Die aanhalingen zullen
|

steeds gescbieden bij de nummers, waarmede elk dier voorwerpen

der verzameling, in het museum gedeponeerd, door mij is voorzien

geworden, ten einde den lezer, die belang stelt in de geologiscbe
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kennis tan Java, in staat te stellen zich van de juistheid of 011-

juistheicl mijner bestemmingen le overtuigen en , indien hij zulks

mogt verlangen , die voorwerpen aan een naauwkeuriger onderzoek

le onderwerpen. De geologische verzameling, vann . 1 totn . 1569,

zal worden aangeduid door de letter L , de palaeontologische ,
die

n°. 1 tot n°. 308 loopt , met L. P. De eerste wordt gevonden

in de mineralogische afdeeling van het museum, de andere, welke

uit koralen, schelpen, Annulaten , Echinodermen , Crustaceen beslaat,

in de afdeeling: wervellooze dieren.

Ik heb er krachtig op aangedrongen , dat de laalstgenoemde ver-

zameling , namelijk , deTpalaeontologische , in haar geheel zou bewaard

blijven, of, ora duidelijker te spreken, dat de voorwerpen ,
waar-

uit zij bestaat, niet zouden worden vermengd met de petrefacten

,

afkomstig uit andere tertiaire gebergten (buiten Java gelegen)

,

en nog veel minder zouden worden gevoegd bij de fossile overblijf-

selen uit andere formatien , zoo als , bij voorbeeld, uit de secundaire-,

of uit de Krijtformatie , of dat zij misschien zelfs met levende

Conchylien zouden dooreengeworpen worden. — De reden daar-

van is zeer eenvoudig en zal door ieder gereedelijk worden ingezien,

die niet geheel en al een vreemdeling is op het gebied der geologie

,

of slechts eenige kennis bezit van hetgeen voor den vooruitgang

dezer welenschap behoefte is geworden. Zijn de fossile overblijfselen

niet het eenige, onbedriegelijke middel om den betrekkelijken

ouderdom te bepalen der verschillende formatien , welke de eene

na de andere, na tusschenpoozen van veleduizenden,ja, millioenen

v Wordt

werf de verrassendsle overeenkomst opgemerkt tusschen de gesteen-

ten, waaruit deze gebergte-formatien bestaan en zelfs tusschen

de alleroudsten en de allerjongsten, zoodat men dezelven niet van

elkander onderscheiden kan, terwijl daarentegen de fossile overblijfse-

len der organische wezens, die zij bevatten, bijna immer, wat betreft

de soort (species), ja, menigwerf ten opzigte van het geslacht

(genus), geheel en al van elkander verschillen , zoodat geen enkele

der dieren, welke tijdens de Grauwacke-vorming op aarde leefden

,

thans nog wordt gevonden , ja , dat zelfs de scheppingen van een
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veel later tijdperk, b. v., van den Jura-tijd, geheel uilgestorven

zijn en plaats gemaakt hebben voor andere
,
geheel verscliillende

soorten en geslachten van dieren.

Het scbijnt echter, dat de tegenwoordige directeur van het museum

andere denkbeelden ten dezen opzigte koestert ; hij heeft allhans

geweigerd eene sehriftelijke toesteraming te geven op een verzoek

,

hetwelk ik tot dat einde , in het belang der zaak , vroeger aan hem

heb gerigt. Misschien zal hij de tertiaire schelpen van Javavoegen

bij Orlhoceratiten of Trilobiten, zonder daarbij eenig acht teslaan

op de formatien, of op de plaatsen vanwaar zij herkomstig zijn;

welligt worden zij door hem geplaatst bij de levende schelpdieren

,

ten einde de ledige ruimten in het geschapene , de gapingen in het

systema aan te vullen , — en regenen er te eeniger tijd petrefacten

uit de maan, of uit eene andere ster, vallen er eenigen, b. v. ,

met een meteoorsteen op dit wereldrond neder, dan zullen er

die insgelijks bijgevoegd worden ? , waardoor het overzigt van eene

en dezelfde ,
gelijktijdige schepping , de karakteristiek eener nog

geheel en al onbesterade, volkomen onbekende gebergte-formatie

,

gelijk die van Java, onmogelijk zal worden gemaakt,

Mogt dit welligt ecnmaal het geval worden , zoo wensch ik mij

tegen verwijt te vrijwaren en geef hierbij de verzekering aan alien ,

die belang stellen in de geologische kennis van Java, dat hetmijne

schuld niet is.

De maat., welke in dit werk is opgegeven , is steeds de oud-Fransche

voetmaat. Twaalf Parijsche duimen, of een voet, staan gelijk met

12,420 Rijnlandsche of Pruissische, — 12,789 Engelsche duimen

en 0,525 meter of Nederlandsche el. De afstanden bereken ik ge-

woonlijk naar tmnuten (| geographische mijl of ^ graad van den

aequator), die 5710 Parijsche of 5909 Rijnlandsche voet langzijn.

It er slechts gesproken van de lengte van wegen, waar geene

groote naauwkeurigheid wordt vereischt , dan wordt er gewoonlijk

bij Javasche palen gerekend , die eene lengte hebben van 4671

Parijsche of 4800 Rijnlandsche voet, zij zijn derhalve kleiner dan

Wor

Engelsche mijlen a Rijnlandsche

waarvan er 69,12 op een graad en 15 op 13 ininuten gaan.
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De teckens en verkortingen , welke in dit werk, benevens op

de kaarten voorkomen, zijn de volgenden

:

9 Beteekent strand,

"f Bergpas, paspunt, het hoogste punt van den weg, welke

over eene bergketen of over een bergzadel loopt en gewoon-

lijk het laagste punt der keten of des zadels is.

Pasanggrahan.

Ruinen.

1) Postslation,

«£> Dorp.

^> Hoofddorp van een district.

<§> Hoofddorp eener afdeeling of van een regentschap.

^ Hoofddorp eener residentie.

Q Warme en minerale bronnen.

(x) Solfatara's, fumarolen.

(*) Doorboorde bergtoppen met nog werkzame kraters.

O Doorboorde bergtoppen met rustende of uitgedoofde kraters.

O Geslotene bergtoppen.

:££ Verbrijzelde vulkanen met doorkloofde schedels en geheel

veranderden kratervorm.

Verbindingsrug , zadel tusschen twee bergen, voornamelijk

tusschen kegelbergen.

G. Goenoeng of berg,

T. Tji of beek (Soend).

A. Kali of beek (Jav.).

//. Beteekent op de hoogte-kaarten dergelijke punten op Soe-

malra , waarvan de hoogte door Horner en Osthoff (zie lager),

naar barometer-waarnemingen is berekend geworden.

Trig, beteekent hoogte door trigonomelrische waarnemingen be-

paald, terwijl de overigen , waarbij geen teeken is geplaatst,

door mij barometisch zijn gemeten.
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II. LUST, AA!\TO(MME DE HOOGTE VAN PLAATSEN,

gelegen op Java en Soematra en gemelen door middcl van den barometer.

Het meerendeel der hoogten, aangeteekend op de hypsomelrisehe

kaarten en in de hierna volgende lijst , is door barometer-metingen

bepaald geworden; de bijzonderheden dier metingen, hetzij met

betrekking tot de gedane waarneraingen zelven , als ten opzigte

der methode , bij de berekening gevolgd , zullen later worden me-

degedeeld in mijne «Bijdragen tot de raeteorologie en klimato-

graphie van Ne6rlandsch Indie. »

Voorloopig zij alhier aangemerkt, dat tot basis der gedane be-

rekeningen hebben gestrekt barometerstanden , aan den spiegel

der zee in kuslplaatsen van Java en van Soematra waargenomen

met dezelfde instrumenten, waarvan ik mij vroeger of later be-

diende tot het doen van waarnemingen op de bergen , welke werk-

tuigen naauwkeurig met elkander waren vergeleken. Aanvankelijk

bediende ik mij van ecu barometer van Fortin , welke oilijnwijd

was , later bezigde ik barometers uit de werkplaats van Pistor en

lMartins, waarvan de buis eene diametrale wijdte had van bijna

5 lijn. De berekeningen zijn gewoonlijk door mij gemaakt naar

waarnemingen op beide plaalsen gedaan op hetzelfde uur en de-

zelfde minuut, al geschiede zulks op verschillende dagen; ik heb

deze methode gevolgd , uithoofde zij mij , bij gebrek aan een an-

deren waarnemer , met wiens medehnlp de beide waarnemingen

werkelijk gelijktijdig zouden kunnen gedaan worden, doelmatiger dan

elke andere toescheen. De resultaten, door mij op die wijze verkregen,

mogen als juist worden beschouwd voor al die plaatsen , waar ik vele

gedane waarnemingen heb berekend en het gemiddeldebedrag van alle

afzonderlijke uitkomsten nam, zoo als, bij voorbeeld , bij denGoe-

noeng-Mandalawangi , bij Pengalengan, Builenzorg, Oengaran. (1)

(1) Wat betreft de beide laatstgenoemde oorden , komt de hoogte ,
ivelke op de straks

vermelde wijze door mij word verkregen , bijna volkomen overeen (op een verschil van

eenigo weinige voeten na) met de waterpassiug , bewerkstelligd door officieren der genie

tot het Indische leger behoorende.



;i6

Door gebrek aan tijd heb ik , voor vele punten , tot heden slechts

eene waarneming kunnen berekenen ; ik koos daarloe steeds zulk

eene waarneming uit, voornamelijk eene van het voormiddags

maximum, die mij toescheen het gemiddelde te zijn tusschen de andere

waarnemingen op denzelfden tijd op andere dageu gedaan ; op gelijke

wijze nam ik tot basis een , naar het scheen
,
gemiddelden barome-

terstand op denzelfden tijd van den dag aan de kust waargenoraen.

Hoewel deze waarnemingen aan de kust en op de hooger ge-

legene punten, ten minste in dezelfde maand werden gedaan,

zoo kunnen deze berekeningen toch geene absoluut juiste uilkom-
4

slen leveren, en zulks oin de volgende redenen.

Ten eerste. In de hoogere zonen is de temperatuur der lucht,

welke de vrije thermometer aantoont, zeer veranderlijk; zij oefent

haren invloed uit op den fixen thermometer, in zoo verre de

geringe hoeveelheid kwik, welke deze bevat, ligter door de

Imitenlucht wordt aangedaan dan de groolere kwikmassa , in de

barometerhuis beslolen, welke langzamer bekoelt, of, algemeen

genomen, hare temperatuur nict zoo snel verandert als gene;

uit dien hoofde is het mogelijk , dat de fixe thermometer eene

andere temperatuur hezit dan het kwik in den barometer , welks

warmtegraad hij eigenlijk behoorde aan te daiden, ten gevolge

waarvan de resuitaten, die hij aantoont, onjuist zullen zijn. (1)

Ten tweede. Niettegenstaande de groote regelmatigheid , welke

in den terugkeer der dagelijksche oscillatien wordt opgemerkt,

en er geene dier groote , onregelmatige veranderingen in de druk-

king der lucht plaats grijpen, welke de eigenschap zijn van deelen

des aardbols op eene hoogere hreedte gelegen, zoo wordt er

echter ook tusschen de keerkringen verschil waargenomen in de

harometerstanden op hetzelfde uur op verschillende , achtereen-

volgende dagen. Naar mijne waarnemingen, op Java gedaan,

bedraagt dat verschil hoogtens 2|a 3 millimeter , en komt het

daarenboven slechts %elden voor. Gewoonlijk gaan er weken, ja,

maanden voorbij
,
gedurende welke men de kwikzuil , de eene dag

(1) Zoo dikwerf hooge bergtoppen snel werden beklommen , waar wij bij gevolg binnen

zeer korten tijd uit een warmen in een kouden darapkring overgingen, werd door mij de

voorzorg gebruikt om den fixen thermometer vrij dik met boomwol te omwikkelen , zoodat

op die wijze slechts een klein gedeelte der schaalzigtbaar en aan de lucht blootgesteld bleef.
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na Jen anderen , op hetzelfde uur op zijn ouden, gewonen stand

ziet terugkeeren, waarbij slechts een verschil van 0,05 a 0,10

millimeter wordt waargenomen.

Gebeurt het nu, dat eene waarneming juist valt op een dag,

waarop zulk eene afwijking van den gewonen stand plaats grijpt,

dan moet de hoogte-berekening , welke daarop berust, natuuiiij-

kerwijze, onjuist zijn, uithoofde 2±- millimeter, of 1,10 lijn vande

lengte der kwikzuil , voor diep liggende streken reeds een verschil in

hoogte van 80 voet en voor hoogere streken
,
gelijk die, welke de Java-

sche 9 a 11000 voet hooge bergtoppen bereiken, een verschil van

ongeveer 110 voet oplevert; komt hier nu nog eene onnaauwkeu-

righeid bij in de waarneming, betreffende de temperatuur, dan

kan dit verschil, voor zeer hoog gelegene streken, somtijds 150 a 200

voet worden.

Ten einde, op deze wijze te werk gaande, het naauwkeurigste

resultaat ten opzigte eener hoogte-bepaling te verkrijgen, zouden

alle afzonderlijke waarnemingen , op dezelfde plaats gedaan, be-

rekend en daarvan het gemiddelde bedrag moeten genomen worden.

Dit is door mij niet geschied, uithoofde der straks vermelde reden ,

en zulks te meer , dewijl ik mij overtuigd meende te mogen houden,

dat, wanneer het slechts geldt eene beschouwing van degedaante

en van de verticale uitgestrektheid eens lands, een verschil van

100 a 200 voet meer of min van zeer geringe beteekenis mag

geacht worden op absolute hoogten van 9 a 11000 voet.

Een aantal mijner waarnemingen, namelijk, die, welke ik van

Januarij tot Junij , 1847, in de westelijke helft van Java heb

gedaan, rust op werkelijk gelijktijdige waarnemingen. De heer

/. Maier, thans apothecar der l ste klasse, heeft de vriendelijkheid

gehad mij de waarnemingen mede te deelen, welke hij gedurende

de genoemde maanden, tijdens het dagelijksche maximum en mi-

nimum , aan de noorder kust van Java, in Weltevreden , heeft gedaan.

Sedert verkreeg ik de gelegenheid om mij, door vergelijking , te

overtuigen , dat mijn instrument volkomen met het zijne over-

eenstemde; het was insgelijks een barometer uit de werkplaats

van Pistor en Marlins, ingerigt naar de constructie van Forlin,
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doch vervaardigd met inaehtneming der verbeteringen door de

tgenoemde a)

Die bergen en plaatsen op het eiland Soematra, waarvan de

hoogte op de kaart n°. I is opgegeven , doch welke niet voorkomt

in de hierna volgende lijst, zijn opgenomen en geraeten door ver-

scheidene reizigers, doch voornamelijk door den nu reeds overledene

natnuronderzoeker Horner en den geometer Osthoff, die mij hun

meteorologisch journaal hebben raedegedeeld, Dit manuscript heeft

den titel: « Barometer-waarnemingen ,
gedaan door Dr

. L. Horner,

S. Miiller en 11. L. Osthoff in de jaren 1834—1859, verzameld

en berekend door den laatstgenoemde.

»

Daargelaten de bezwaren, waarmede men bij het doen van

trigonomctrische hoogte-metingen in de heete, nu eens drooge , dan

met waterdamp verzadigdelucht tusschen de keerkringen te kampen

heeft, uithoofde de veranderlijkheid van den vochtigheidstoestand

des dampkrings insgelijks veranderingen in de straalbreking te

weeg brengt, zoo heb ik dergelijke metingen immer van zeer

geringe waarde geacht, die aan boord van schepen waren gedaan

,

waarbij de gezigtshoek van bergen over de kust ,— welker afstand

tot aan den waarnemer niet alt
i
jd naauwkeurig bekend is,

wordt gemeten en waarbij tot grondlijn geene andere grootte dient,

dan de ruimte, welke het schip tusschen twee verschillende waar-

nemingen heeft doorloopen. Naar dergelijke metingen (gedaan door

R. Nairne) was de hoogte van den G.-Pasaman of Ophir, op

Soematra, bepaald geworden; zij wordt door Marsden opgegeven

als bedragende 15842 Eng. voet, terwijl zij inderdaad slechts 9000

voet is.

Bij al mijne hoogte-berekeningen, naar barometer-waarnemingen,

(1) Slechts die barometers, welke wijde buizen eu doorzigtige cuvetten hebben, waarin

het niveau van het kwik met groote naauwkeurigheid op het nulpunt der schaal kan

gebragt worden , acht ik geschikt tot het doen van hoogte-metingen in de keerkringslan-

den. - Hevel barometers later* zich moeijeli.jk vervoeren ; daarenboven ontstaan er
,
ten gevolge

van het spoedig oxyderen van het kwik in het korte, openstaandeuiteinde derbuis, andere

bezwaren, welke echter te dezer plaatse niet nader kunnen toegelicht worden. In de baro-

meters van Engiefield , welke zeer naauwe buizen hebben, oefent de capillaire actractie een te

groolen invloed uit, terwijl de cuvet nit palmboomhout vervaardigd , hygroscopische eigen-

schappen bezit, en zich, naar gelang der meerdere of mindere vochtigheid des dampkrings,

verwijdt of vernaauwt, ten gevolge waarvan het niveau van het kwik of daatt of rijst.
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heb ik mij bediend van de « tables hypsometriques van J. C. Hor-
I

ner, Zuric,1827;» zij steunen op de formule van Littrow, waarbij

de uitzetting van het kwik bij 1° Cels. is aangenomen op 1/5550,

en de coefficient op 9407,7*.

Overal, waar in de volgende lijsthet tegendeel niet is aangeduid

geworden
,

geven de getallen de hoogte der plaatsen , waarop zij

boven den spiegel der zee zijn gelegen. De namen, waarbij geene

nadere aanduiding is gevoegd, als Tji, Kali , Goenoeng , enz. , enz.

,

zijn namen van dorpen of stadjes (Desa's); de letlers Rs.,ARs.,

Rg., D., beteekenen, dat de oorden, waarachter zij zijn gevoegd,

de hoofdplaatsen zijn eener residentie, eener op zich zelf staande

assistent-residentie , van een regentschap, of van een distrikt,

terwijl die, waarachter geene van die letters staan, namen van

gewone dorpen of pasanggrahan's zijn.

Alvorens wij echter, van het westen naar het oosten door het

eiland gaande , de gemetene punten , van n° 1—528 , van het eiland

Java optellen, zullen wij eenelijst doen voorafgaan der residenticn,

regentschappen en distrikten , waarin zij zijn gelegen. (1)

N°. 1 tot 56 in Bantam : — 1 tot 4 in Tjiringin , Tjibalioeng ,
—

5 in Serang , Serang , — 6 in Lehak , Waroeng goenoeng , — 7 in

Lebak, Lebak, — 8 tot 17 in Lehak , Parang koedjang,— 18 lot

56 in Lebak , Tjilangkahan.

N°. 48 in Batavia.

N°. 57 tot 42, 47, 49 tot 54, en 70 tot 72 in Buitenzorg.

N°. 45 tot 152, en n°. 158 tot 167 in de Preanger Regent-

schaiten : — 45 tot 46 in Tjandjoer , verschillende distrikten

,

waarvan de grcnzen over die bergnokken loopen ,
— 55 in Tjandjoer,

Tjiblagoeng, — 56 in Tjandjoer, Tjiberem, — 57 in Tjandjoer,

Bajabang, — 58 in Tjandjoer, Tjandjoer, — 59 in Tjandjoer,

Kali astana, — 60 in Tjandjoer, Padakati, — 61 in Tjandjoer,

Peser, — 62 tot 64 in Tjandjoer, Goenoeng parang, — 65,66 in

Tjandjoer, Tjimai, — 67 in Tandjoer, Tjielang, — 68,69 in

Tjandjoer , Tjitjoeroek, — 75,74 in Tjandjoer, Djampang koelon

,

(1) De namen der nEsiDEsneN, rtgenttchappen en distrikten zal de lezer kuunen onder-

scheideo aan dc verschillende lettersoort, waarmcde zij gedrukt zijn.
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75 tot 81 in Tjandjoer , Djarapang wetan, — 82,83 in Tjandjoer,

Tjikondang , — 84 tot 86 in Tjandjoer, Tjidamar , — 91 in Tjan-

djoer, Maleber, — 138 tot 142 in Tjandjoer, Gondo soeli ,
—92

tot 94 in Bandong , Radja mandala ,— 95 in Bandong ,
Tjilokotot ,

—
96,97 , en 145 in Bandong , Madjalaja, — 98 tot 106 en 112, 113

in Bandong , Bandjaran ,— 107 tot 1 1 1 in Bandong , Tjisoendari ,
—

114 in Bandong, Bandong, — 115 en 129 tot 132 in Bandong,

Oedjoeng broeng koelon, — 116 en 126 tot 128 in Bandong, Oe-

djong broeng wetan, — 117 tot 121 in Bandong , Ronggz ,
— 122

tot 124 in Bandong, Tjitjalengka , — 125 en 151 in Bandong,

Baloeboer limbangan , — 152 in Bandong, Tjikemboelan. — 146

tot 148 en 154, 155 in Bandong, Timbanganten , — 153, 157,

158, 159 in Limbangan, — 143, 144, 1 ^9 in Soemedang ,— U0

in Soemedang, Pawenang, —160, 165 in Soemedang , Tasik ma-

lajoe,— 161 , 162 in Soemedang , Malembong ,— 164 in Soemedang,

Tjiawi ,— 87 , 88en 1 56 in Soekapoera , Negara ,— 89 in Soekapoera,

Karang, — 90 in Soekapoera, Tradjoe , — 163 in Soekapoera,

Kawasen , — 166 in Soekapoera, Mangoendjaja ,— 167 Soekapoera,

Kali poetjang.

N°. 153 tot 157 in Krawang: — 155, 154 in Batoe sirap (Par-

ticuliere landen), — 155 in Segala erang (Partic.),— 136 in Wa-

najasa, — 157 in Sindang kasih.

N°. 168, 169, 171 tot 180, en 182 tot 195 in Tjeribon:

168, 171 in Galoe, Kawali, — 169, 172 tot 174, 179 en 180

in Galoe, Rantja, — 175 tot 178 en 185 tot 195 in Koeningan,—
182 tot 184 in Madja lengka, Telaga.

N°. 170 , 181, 194 tot 201 in Banjoemas: — 170, 181 in

Tjelatjap, — 194, 195 in Poerwolinggo ,
— 196 tot 201 in

Bandjar negara.

N°. 202 tot 206 en 221, 222 in Bagelen, Ledok.

N°. 208, 209, in Pekalongan , Batang.

K°. 207, en 210 tot 214 in Samarang, Kendal,— 215 tot 218,

245, 246, 248 en 255 in Samarang, Salatiga.

N°. 219 , 220 , 225 tot 226 en 252 in Kadoe , Temangoeng ,
— 227

tot 251, 255 tot 242, 247, en 249 lot 252 in Kadoe , Magclang.
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N°. 257 lot 263 in Jogjakerta.

N°. 244, 245, 256, 264 en 265 in Soerakerta, Padjang,

254, 255, en 266 tot 272 in Soerakerta, Soekowati.

N°. 273 tot 276 in Madioen.

N°. 277 tot 282 in Kediri.

N°. 285 tot 296, en 506 in Pasoeroean, Malang , — 307 tot

309 in Pasoeroean, Pasoeroean.
P

N°. 297 tot 505, 510 en 511 in Besoeki, Probolinggo ,
— 312

tot 515 in Besoeki, Lemadjang , — 516 tot 324 in Besoeki , Bon-

dowoso , — 525 in Besoeki , Panaroekan ,
— 526 tot 528 in Besoeki ,

Banjoe wangi.



(N°. 1 tot 528.)

Plaatsen in de residentie Bantam

N°. 1. tot 56.

Hoogte in

voeten.

1. Goenoeng-Pajoeng, hoogste oostelijke kruin . . .
.1450

2. Goenoeng-Pajoeng, hoogste westelijke kruin (Panendjoan.) 1450

5. Soedo manik. D 10°

4. Kombai 155

5. Seranjr. Rs.D'

6. Waroeng goenoeng. Rg

66

222

7. Lebak. D 13°

8. Bodjong manik, op den bodem van het Tji-Oedjong-dal. 515

9. Hoogste punt van den weg, ten west-zuidwesten van

Bodjong manik 68$

10. Goenoeng-Tanah berem 148°

11. Kebon tjaoe, aan de Tji-Majang .
1500

12. Sereweh, aan de Tji-Liman HS0

15. Tjibeo 965

14. Goenoeng-Batoe, bij Sereweh 196»

15. Goenoeng-Liman , hoogste punt van den weg tusschen

Sert'weh en Tjimasoek 2550
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Hoogte in

voeteiu

16. Goenoeng-Dadap, Pasanggrahan op de kruin van den berg

nabij Kenljana 1035

17. Laagste punt van het dal beneden den Goenoeng-Dadap,

ter plaatse waar de weg hetzelve doorsnijdt . • . . 670

18. Tjibodjong par6, aan den oever der Tji-Gemblong. . . 1015

19. Goenoeng-Langkap , ten zuiden van Tjibodjong par£. . 1540

20. Tjimasoek , 1585

21. Hoiwala, aan den hoogen linkeroever der Tji-Siki . . 920

22. Bodem van het Tji-Siki-dal, aan den linkeroever der

beek, tegenover de monding der Tji-Oepih 100

25. Bodem aan de monding der Tji-Karang. ..... 90

24. Kolenvlot Tji-Siki n°. 9, aan den oever der Tji-Seke" karang. 315

25. Kolenvlot Tji-Siki n°. 16, aan den oever der Tji-

550Gompol >

578

250

26. Goenoeng-Boeloet, hoogste punt van den weg , welke over

dien berg naar Tjipatat voert

27. Zuidelijke voortrap van het gebergte, tusschen de dorpen

Tjimandiri en Tjisiki. :...'..
28. Vlakke kruin van het hoogland £ uur gaans ten oost-

zuidoosten van het Tji-Siki-dal 645

29. Bajah, tusschen de Tji-Madoer en de Tji-Dikit ... 25

50. Soakan, aan de Tji-Madoer 50

51. Goenoeng-Madoer, hoogste punt van den weg, die van

Bajah naar Sawarna over dezen berg voert .... 480

2. Goenoeng-Madoer, hoogste punt van een meer zuidelijk

gelegen voetpad, dat over dezen berg loopt .... 500

55. Goenoeng-Madoer, kolenvlot Tji-Madoer n°. 22, aan den

oever der Tji-Nangegeng

54. Goenoeng-Madoer , kolenvlot Tji-Madoer n°. 25 , aan

den oever derzelfde beek

55. Pasir-Panabang, tusschen de Tji-Barengkok en de Tji-

oz.

575

450

Panabang : het hoogste punt van den weg over de kalk-

bank, gelegen tusschen de Tji-Panamboelan en Sawarna. 267
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Hoogte in

voeten.

56. Pasir-Sampora, het hoogste punt van den Goenoeng-

Boeroet, lj uur gaans ten noordooslen van Sawarna,

op den weg naar de Wijnkoopsbaai 945

Gemiddclde hoogte der verschillende gcdeelten van het land in de

Oosietij/ce helft van Cenlraal-Bantam.

a) Hoogte der kruinvlakten boven den spiegel der zee

:

tusschen Waroeng-goenoeng en Lebak 3S0

« Lebak en Bodjong raanik 500

« Bodjong manik en de Goenoeng-Dadap . . . 700

b) Diepte der dalbodems beneden het naastbij gelegene

hoogland, van het:

Tji-Oedjoeng-dal bij Bodjong manik 370

Tji-Gemblong-dal . . . . . . .... . . .
325

Tji-Siki-dal 500

Dal beneden den Goenoeng-Dadap 365

t Het Salak- en Gede-gebergtc

,

N°. 57 tot 47.

8150

9145

57. Goenoeng-Salak , hoogste zuidelijke top Gadjah . . . 6760

58. Goenoeng-Panggerango, hoogste punt van den noordelij-

ken rug

59 Goenoeng-Mandala wangi, het laagst gelegene middenpunt

van den top des kegelbergs

40. Goenoeng-Mandala wangi, de noordwestelijke rand . . 9195

41. Goenoeng-Mandala wangi, de zuidoostelijke rand. . . . 9526

42. Pasir-Alang, verbindingsrug tusschen den Mandala wangi

en den Gede 7870

45. Goenoeng-Gede , het hoogste zuidelijke punt van den

kratermuur 9250

44. Aloen-aloen, vlakte tusschen den Gede en Sedaratoe,

op haar midden 8540
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ifoogte in

voeten.

45. Goenoeng-Sedaratoc, voormalige , zuidelijkc kralermuur,

het westelijke uiteinde : G.-Gemoeroe geheeten . . . 8900

46. Goenoeng-Sedaratoe, het middengedeelte 9028

47. Goenoeng-Megamendoeng : het hoogste punt van den

grooten weg,die over dit gebergtevoert, tusschen den

eigenlijken Megamendoeng en den Geger bentang (het

noordoostelijke voorgebergte van den Panggerango) . . 4620

Plaatsen op den voet en aan de helling der bergen Salak en Gede

N°. 48 tot 72.

48. Weltevreden (het Walerloo-plein). Rs 20

49. Buitenzorg (Bogor), middengedeelte, waar het paleis

staat. ARs 853

50. Pondok gede, buitenplaats 1700

51. Tjibogo, buitenplaats. 1750

52. Tjiseroea, buitenplaats 2560

53. Bodjong keton, op de noordwestelijke helling des Pangge-

rango (de vorige vier plaatsen liggen op den voet van

dien berg). 3214

54. Benedenste grens der wouden boven Bodjong keton . . 4590

De volgende plaatsen en Pasanggrahan's tot en met n°. 67 liggen

aan de helling of op den voet van den Gede.

55. Padjet, op de noordoosthelling, in 1842 5328

56. Tjiberem, oost-noordooslhelling. 5280

57. Bajabang, oosthelling .
5524

58. Tjandjoer, Rs., oostelijke voet I 450

59. Kali astana, oost-zuidoosthelling 5057

60. Pada kati, zuidoosthelling 5208

61. Peser, zuid-zuidoosthelling 3150

62. Soeka boemi, D., zuidvoet I 850

63. Kapoegeran, zuidhelling 5150

5
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Hoogte in

voeten

.

64. Sala bintana* zuid-zuidwesthelling ....... 2950

65. Tjiboenar, zuidwesthelling 2746

66. Pasir datar, zuidwesthelling 2900

67. Nagrok ,
west-zuidwestvoet •

1&20

68. Tjitjoeroek, D., tusschen den Gede endenSalak. .
.1620

69. Tjitjadas, op de zuidhelling van den Salak 2484

70. Tjikorajoet, op de oost-zuidoosthelling van den Salak. 2330

71. Tanggil, op de west-noordwesthelling van den Pang-

gerango .....
72. Tapoes, insgelijks

1870

2660

Dislrikten Djampang koelon en wetan.

N°. 75 tot 83.

73. Hoogte van den zuidoostelijken oeverwand der Wijn-

koopsbaai, de sleile helling van het hoogland, bewesten

het dorp Tjitjapoen

74. Hoogte van den Linggoeng-rauur , ten noordoosten van

1862

Tjikande 1125

75. Doegoe, op den bodem van het Tji-Boeni-dal, aan den

v oet van den Brengbreng 580

970
76. Tandjoeng, gelegen op een voorsprong aan den voet van

den Brengbreng

77. Goenoeng-Brengbreng, hoogsterandbovenTandjoeng(grens

tusschen Djampang koelon en Tjidamar) 1910

78. Bodjong peter, op den bodem van het Tji-Djampang-dal. 1020

79. Pasir-Goong, ten zuiden van Bodjong peter 2220

80. Soekanegara, D., aan den oever der Tj i-Lalaboelan . .
2564

81. Bergrug bezuiden Soekanegara 2890

82. Tjampaka

83. Noordrand van het Djampang-gebergte , zuidwaarts van

Tjandjoer op den weg naar Tjampaka 2260

3030
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i

Diepte der kloven in Tjidamar en in Soekapoera , d. i. , hoogte van

den rand der kloof boven den dalbodem.

N°. 84 tot 90.

Hoogte in

voeten.

84. Tji-Lajoe, westrand 7Q0
85. Tji-Laki, westrand 840
86. Tji-Sad^a, westrand, boven het dorp Rawa kondang . 1125
87. Tji-Sangiri, oostrand: Goenoeng-Lantjang 1545
88. Tji-Sangiri, westrand, nabij het dorp Garoeng . . .1625
89. Tji-Patoedja, westrand , nabij het dorp Nagrok ... 470
90. Tji-Longan, westrand : Pasir-Batoek , nabij het dorp Dedel. 1670

Groote weg van Tjandjoer naar Bandong.

N°. 91 tot 95.

91. Tji-Sokan, bodem der kloof \ 716

92. Tji-Sokan, regterrand der kloof, in het posthitis . , 866

95. Tji-Taroem , bodem der kloof 675

94. Tji-Taroem , linkerrand der kloof 926

95. Hoogste punt van den grooten weg tusschen Tjandjoer

en Bandong, aan den noordelijken voet van de kalkrots

Goenoeng-Awoe of Babi asem 2367

Grensberge

N°. 96 tot 111.

96. Goenoeng-Malawar , hoogste, oostelijk gelegene top. . . 7090

97. Malawar tjiparai, aan de oostelijke helling van dien berg . 5312

98. Pengalengan, Pasanggrahan in het zuidweslelijke gedeelie

van het plateau , ten zuiden van den G.-Malawar. . . 4400

99. Bedding der kloof, waarin de Tji-Sangkoei stroomt,ten

westen van den Pasanggrahan 4120

100. Vijyer ten noorden van den Pasanggrahan .... 4280

101. Punt van vereeniging der beken Tji-Berem en Tji-

San<?koei 4150
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Hoogte in

voeten*

^aiane. 4725
102. Pondok-Tjipangleseran, aan den voet van den Wajang.

105. Kawah Goenoeng-Wajang , op het laagstgelegene,noor-

delijke gedeelte der solfatara 5870

104. Goenoeng-Wajang,hoogsle top (zuidhoek van den mid-

67 7 5

densten berg) ,
gelegen ten zuidoosten van het plateau

van Pengalengan •

105. Hoogste punt van den weg,die van Pengalengan naar

Gamboeng voert; dit paspunt ligt zuidwestwaarts van den

Goenoeng-Tiloe

106. Gamboeng , aan de noordwesthelling van den Tiloe . .
5988

107. Kawah Kapala Tji-Widai, westrand der solfatara, gelegen

ten oosten van den Patoea 8766

08. Kawah-Patoea , kratermeer , aan den zuidoostelijken voet

5000

1

van n°. 109 6685

109. Goenoeng-Patoea,hoogste rand van den kraterTaman saat. 7420

110. Telaga-Patengan , meer , op den westelijken voet van den

Patoea 479°

111. Tjisoendari, D.,aan den oever der Tji-Widai, welke

beek het dal ten noordoosten van den Patoea doorstroomt. 5515

Plateau Bandong.

N°. 112 tot 116.

112. Bandjaran, D., in het zuidelijke gedeelte van het plateau. 2125

115. Veer (overhaal)over de Tji-Taroem, in bet middengedeelte

van het plateau, op den weg van Bandjaran naar Bandong. 2120

114. Bandong, Rg., op het Aloen-plein 2160

Oedj

Oedj

2200

Doorbraak der Tji-Taroem door de westelijke grenskelen

van het plateau Bandong.

N°. 117 tot 119.

117. Sangjang eloet, laagst gelegen gedeelte van den bodem

der kloof 990
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Hoogie in

"voelen.

118. Goenoeng-Lanang , linker- of westelijke rand Jer kloof,

d. i. , hoek der doorbrokene bergketen ; over deze keten

loopt de weg tusschen de dorpen Goea en Tjatjabang. 2633
119. Tjatjabang, aan den linkerrand der kloof en op den

voet der bergketen, behoort derhalve nog tot bet

plateau 2126

Hoogte der porphier-bergen , welke zich in het zuidelijke gedeelte

der westelijke helft van het plateau Bandong (dislrikt Rongga)

verheffen , boven hun voet.

N°. 120 tot 121.

9.120. Goenoeng-Boeloet 86
121. Batoe-Soesoen , rolstoren aan de noordhelling van den

vorigen; hoogte van dat punt , lot waar hij , aan zijnen

zuidkant , met den vorigen berg vereenigd is . . . 427

Zuidoostelijke hoek, gevormd door de vereeniging der zuidelijke

met de noordoostelijke grensketen van het plateau Bandong.

N°. 122 tot 125.

122. Hoogste punt van den weg, die van Tjitjalengka, tusschen

den Goenoeng-Boedjoeng en Mandala wangi door , naar

Leles voert 2665

125. Pasanggrahan-Goenoeng boedjoeng 3550

124. Hoogste punt van den weg, die, van den vermelden

Pasanggrahan uitgaande , over den Goenoeng-Roejoeng

naar Tjelantjang voert ; de top des Roejoeng is naar

schatting, nog 500 voet hooger 4890

125. Pasanggrahan-Tjelantjang , aan de oost-zuidoosthelling

van den Roejoeng 5883

Noordoostelijke grensketen van het plateau Bandong.

N°. 128 tot 132.

126. Hoogste punt van den weg, die van Bandong naar Soerae-

dang voert, over den zadel tusschen den Goenoeng-
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Hoogtc in

voeten.

Menglajang en Boekit djarian (in het posthuis aan het

zuidwestelijke einde van het -dorp Tandjoeng sari). .
2690

127. Pasanggrahan-Negara wangi

128. Hoogsle punt van den weg, die van NSgara wangi naar

Lembang voert ,
gelegen tusschen de bergen Poelasari

3770

en Boekit toenggoel • • •

129. Lembang,D.

130. Goenoeng-Tangkoeban praoe , bodem van den oostelijken

krater Kawah-Ratoe, in 1837

151. Goenoeng-Tangkoeban praoe, hoogste punt van den

zuidelijken kraterrand, in 1837

132. Poentjak-Orat , hoogste punt van den weg, die van

Lembang naar Boeka negara voert ,
gelegen tusschen den

Tangkoeban praoe en Boekit toenggoel (grens tusschen

4675

3883

5230

6050

Bandong en Krawang) ....•••••
Krawang. Noordzijde der vroeger genoemde bergketen

N°. 133 tot 157.

4556

133. Boeka negara, aan de noordhelling van den Boekit toeng-

goel; huis van den administrates 3650

134. Tjisalak, D., aanden voet van d° 1220

155. Tengger agoeng, D. , aan den noordvoet van den

Tangkoeban praoe ; huis van den landeigenaar . . .
1 890

136. Wanajasa, D., aan de noordhelling van den Boerangrang. 2075

157. Poerwokerta , ARs., vlakte voor het A. Residentie-huis. 270

Goenoeng-Parang. (Onder Tjandjoer.)

No. 158 tot 142.

158. Pelerct, D

159. Goenoeng-Tjoepoe.

140. Goenoeng-Bongkok

141. Pasanggrahan-Goenoeng parang in het dorp Tjikan-

tang, gelegen aan den zuid-zuidoostelijken voet des

Parang

850

1270

3050

1750
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Hooglc in

voetcn

142. Westvoet van den Goenoeng-Parang , aan den ingang

van de voorraalige goudmijn 1604

Soemedang.

N°. 143 tot 144.

145. Soemedang, Rg 1360

144. Goenoeng-Tampomas,hoogste kruin van den slakkenkegel. 5 1 00

Tji-Manoek-dal,

N°. 145 tot 159.

(a) Noordwestelijke grensketen : 145 tot 148.

(b) Bodeni van het dal, in het buitenwaarls gelegene,

lage gedeelte van zijnen loop: 149 tot 150.

(c) Bodem vanhetbinnenwaartsgelegenedal:151 tot 156.

(d) Znidoostelijke grensketen : 1 5 7 tot 159.

145. Hoogste punt van den weg, welke van Pengalengan

naar Pasir kiamis voert, over de grensketen tusschen

de distrikten Madjalaja en Leles ; de wegpas wordt

Goenoeng-Malang geheeten en ligt oratrent 700 voet

lager dan het hoogste punt der keten Poentjak tjai. . 5715

Het paspunt van den weg, welke van Pengalengan

naar Tjiparai voert, gelegen op den zadel tusschen de

bergen Wajang en Malawar, heeft eene gelijke hoogte.

146. Goenoeng-Goentoer, noordwestelijke, hoogst gelegene

rand des kraters , in 1857 6100

147. Goenoeng-Mesigit, bergtop achter den Goentoer, in 1857. 6650

148. Goenoeng-Pepandajan , kraterbodem in het hoogst ge-

legene, zuidoostelijke gedeelte des kraters; het hoogste

punt van den geheelen berg ; de zuidelijke kratermuur

verheft zich daarboven, naar schatting, 7 a 800 voet. 6600

149. Veer (overhaal) over de Tji-Manoek ,
gelegen beneden de

monding der Tji-Loetoeng , in de nabijheid van Karang

samboeng , op den grooten weg , die uit de Preanger

Regenlschappen naar Tjeribon door de vlakte loopt. . 70
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Hoogte in

vocten.

150. Pawenang, D. , aan den buitenkant van de doorbraak

der Tji-Manoek

151. Baloeboer limbangan, D. , in het noordeltjke gedeelte

768

5

\

van het dal , ten zuiden van Tjelantjang . . . . . 1700

152. Leles, D 2077

153. Garoet, Rg 2165

154. Trogon, D 2260

155. Tjisiroepan 3770

156. Tjikaljang, theefabriek, in het hoogst gelegene gedeelte

van den dalbodcm : een plateau tusschen de bergen

Pepandajan en Tjikorai 3770

157. Tjikoewiwi , aan de noordoostelijke helling van den

Tjikorai 3715

158. Goenoeng-Tjikorai 864

159. Telaga-Bodas , spiegel van het kratermeer , in 1837. . 5220

Tji- Tandoei-dal.

N°. 160 tot 170.

(a) Regter-, of westelijke zijde: 1 60 tot 1 62,inhet hoogere,

noordeltjke, en 165 in het lagere gedeelte van het dal.

(b) Bodemvanhetdal: 1 64 tot 166, in de hoogere streken,

enl67 in het laagste,zuidelijke gedeelte van het dal.

(c) Linker-, of oostelijke zijde van het dal: 168,inde

hoogere streken van den loop der rivier en 169 en

170 in de lagere streken.

160. Goenoeng-Geloenggoeng , hoogste punt van den kralcr-

bodem, in 1857 . 3590

161. Hoogste punt van den weg, die van Tjiawi naar Ma-

lembong voert , gelegen op den verbindingsrug lusschen

de Geloenggoeng-keten en den G.-Tjakra boana , nabij

het dorp Negara singa 2420

162. Malembong , D. , noordoostwaarts van den verbindings-

rug (n°. 161) .

163. Goenoeng-Garaping , in het zuidoosten van het dorp

1948

Tjiljapar 870

v



7

164.

165.

166.

167.

fioogte in
voeten

T
J
iawi

>
D 1580

Tasik malajoe, D jOOO
Mangoendjaja, Rg 785
Kali poetjang, D 20

168. Pandjaloe, Pasanggrahan , op den zuidelijken rand van
het meer van gelLjken naam 2355

De naaslbij gelegene cenlrale bergketen , ten noorden

van het meer, rijst nog 665 voet hooger.

169. Goenoeng-Bobakan , afzonderlijk gelegene berg tusschen

de Tji-Tandoei ende Tji-Tjolang , nabij hare vereeniging,

ten noordoosten van Bandjar 555
170. Tjisoeroe, Pasanggralian , op de kruin van den Goenoenj*-

Telaga,hoven Tjimaloe • . 547

Tji-Tjolang-dal , benevens die gedeelten van het Tjeribonsche

Kendeng-gebergte , welke zuidelijker liggen dan

de hoofdketen Goenoeng-Poegak.

N°. 171 tot 181.

1158

1900

171. Kavyali, D. , in het dal tusschen den Goenoeng-Sawal

ten westen en het hoogland Rantja ten oosten . . .

172. Wangoen, koffijtuin, op den noordelijken rand van

het hoogland , boven en ten zuiden van Negara pago .

175. Ranlja,D.,in een ten deele moerassig,ten deelemetsawah's

bedekt, zacht uitgehoold bekken
, gelegen op het hoogland

van gelijken naam 1070

174. Goenoeng-Sangkoer, oostelijke rand van dit hoogland,

boven,namelijk, ten noordwesten van het dorpTjigentong. 1690

175. Selogambe, aan den linkeroever der Tji-Tjolang , tusschen

het vermelde hoogland ten zuiden en de Poegak-keten

ten noorden 980

176. Goenoeng-Poegak, paspunt van den weg overdeketen. 2655
177. Goenoeng-Kiara nongkeng, een oostelijker gelegene tak

van het Krndeng-gcbergte 2160
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Hoogle 11)

voeten.

178. Soebang, in een nevendal der Tji-Tjolang, aan den zui-

delijken voet van den laatstvermelden berg .... 970

179. Tjigentong, aan den regteroever der Tji-Tjolang, be-

oosten het hoogland Rantja .710

180. Kaso, aan den regteroever der Tji-Tjolang, in het zui-

delijke, lager gelegene gedeelte van het dal . . . , 575

181. Goenoeng-Tiloe , oostelijke rand van het dal ,
tegenover

en in het oost-zuidoosten van Kaso 885

erimai

Kendeng-gebergle , welke noordelijker dan de Goenoeng-

Poegak liggen.

N°. 182 tot 193.

1 82. Goenoeng-Tjerimai , het noordwestelijke, hoogst gelegene

gedeelte van den kratermuur 9405

183. Argalingga, op een uitstekend gedeelte der westelijke

helling van den Tjerimai 5750

184. Telaga, Rg., aan de zuidwestelijke helling van den

Tjerimai

185. Sangkanoerip , warme bron, op den oostelijken voet

van den Tjerimai

186. Koeningan, Rg. , aan de zuidoostelijke helling van den

1987

1287

Tjerimai (huis van den Controleur, in 1846). . .
.1695

187. Tjiniroe, aan den oever der Tji-Petak, welke langs

den noordvoet van den Goenoeng-Poegak stroomt . . 780

188. Loeragoeng, D. , aan den linkeroever der Tji-Sangaroeng

of Kali-Losari 500

189. Tjiwaroe, bezuiden Loeragoeng , aan den oever der beek

van gelijken naam

190. Linkeroever der Tji-Sangaroeng, aan de monding der

Tji-Olo , boven Desa-Datar.

191. Meninteng, dwarsdoorbraak der Tji-Sangaroeng door

de noordelijkst gelegene heuvelketen (spiegel van het

water der rivier) 2-

525

70

)
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Hoogte in

voeten.

192. Linker-, of westelijke rand der doorbraak (porta), d. i.

,

hoogte van den Goenoeng-Meninteng 223

193. Tjemara, D,, inhetoostelijkstegedeelte vanKoeningan. 795

Goenoeng-Slamat.

N°. 194 tot 195.

194, Serajoe, op den oost-zuidoostelijken voet van den Goe-

noeng-Slamat * 1050

1 95. Goenoeng-Slamat , de uitwendige, voormalige kratermuur,

benoorden de zandvlakte (het hoogste punt van den top

rijst, naar schatting, nog 500 voet hooger en wordt

gevonden op de oostelijk gelegene, smalle bergnok). 10430

Dieng-gebergte.

N°. 196 tot 211

(a) In het hooggebergte : 194 tot 205.

(b) Op den noordelijken en noordoostelijken voet van den

Praoe : 206 tot 210.

196. Karang kobar , D. , op den voet van den Goenoeng-Telaga

leleh, een der toppen van het oneffene hoogland. . .5150

197. Pegoendangan,theetuin,in het hoogland van Karang kobar. 4150

198. Batoer, D., ter plaatse waar het hoogland van Karang

kobar aan den westelijken voet van het eigenlijke ge-

bergte Dieng grenst 5000

199. Goenoeng-Petarangan , ten noorden van Batoer . . . 6600

200. Telaga-Dringoe , raeer 6258

201. Telaga-Leri , kora , waarin een meertje is gelegen en

heete bronnen ontspringen 5765

202. Plateau Dieng, middengedeelte (vlakte, waarop de tot

Wonosobo behoorende Pasanggrahan staat). .... 6296

205. Goenoeng-Panggonan, middengedeelte van den noorde-

lijken rand

204. Simpoengan, dorp, gelegen aan den oever van het meer

Telaga-Tjebong. Dit dorp isde hoogst gelegene , bewoonde

plaats op geheel Java

6954

6457
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Hoogle ill

voeten.

205. Goenoeng-Praoe , hoogste punt op het oostelijke,hoogst

gelegene juk van het Dieng-gebergte 7875

206. Badak banteng , in het dal gelegen aan den voet des

Praoe, waar de Kali-Serajoe haar oorsprong heeft. . 6044

207. Pelantoengan, warme bron en badhuis, gelegen in

eene kloof tusschen twee lengte-ribben,aan den regler-

der Kali-Lambir 1690

208. Nok van de bergrib, welke deze kloof ten westen

oever

2475begrenst.

209. Pasiran, gelegen op denzelfden bergrug, lager, ten

noordwesten van Pelantoengan 2565

210. Selokaton, op de noordoostelijke helling des Praoe. ? 2000

211. Tjoeroek, op den noordoostelijken voet des Praoe . ? 2200

Goenoeng- Oengaran en omstreken.

N°. 212 tot 218.

212. Bodja,D.,op den noordwestelijken voet van denOengaran. 900

215. Djati kalangan, op den noord-noordwestelijken voet . 940

214. Medini, buitenplaats , aan de benedenste grens der

bosschen op de noordwestelijke helling 5400

215. Goenoeng-Soerolojo , noordoostelijke top van den

Oengaran 4850

216. Benedenste boschgrens aan de noordoostelijke helling,

in 1858 5500

217. Oengaran, D., benevens fort, aan den noordoostelijken

voet 1040

218. Banjoe koening, aan de zuidelijke helling .... 2980

Goenoeng-Sendoro en omslreken.

N°. 219 tot 225.

219. Goenoeng-Sendoro, vlakte van de kruin 9682

220. Djadjar, in het dal tusschen den Goenoeng-Pakoeodjo

(Dieng) en den Telerep 4465

221. Wonosobo, Rg., op denwestelijken voet van den Sendoro. 2457

222. SSketang, gelegen in de ruimle, omsloien door het

halfkringvormige bergjuk Gocnoeng-Telercp .... 4927
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lloogtc in

voeten.

225. Oorsprong van de Kali-Progo uit een hoi, gelegen aan

de noordoostelijke helling des Sendoro, in de nabijheid

van het dorp Djombrel

224. Adiredjo, D. , op den noordoostelljken voet van den

Sendoro

225. Kleton ,
gelegen op den zadel tusschen den Sendoro en

den Soembing

5985

2658

4326

Goenoeng-Soembing en omstreken

N°. 226 tot 251.

226. Kadjepit, hoogst gelegen dorp aan de noord-noordoos-

telijke helling 5876

227. Goenoeng-Soembing , middenvlakte van den kraterbodera. 9863
5 ^"w""*"0

228. Dito, hoogste spits van den westelijken kratermuur. 10348

229. Selo grijo, tempelruine , op het zuidoostelijke voorge-

bergte. .
. 2225

2640

230. Kali anggrek, gelegen op het hoogste punt van den weg

over den zadel tusschen het zuid- zuidoostelijke voorge-

bergte en den Soembing

251. Kindjo mojo, theetuin , aan de zuid- zuidoostelijke helling.

Vlakke middenrug der residentie Kadoe, gelegen tusschen de rivieren

Progo en Elo.

N°. 252 tot 242.

252. Temangocng, Rg 1850

255. Medono,D 1920

254. Het hoogste punt van den voormaligen weg van Magelang

naar Ambarawa over den Goenoeng-Djaraboe . . . 2564

255. Het hoogste punt van den nieuwen weg , welke van

Magelang naar Ambarawa voert
,
gelegen bij het post-

huis Bingit 2020

236. Magelang , Rs., Aloen aloen-plein , hoogst gelegen gedeelte

der stad 1250

257. Magelang, het plein voor het residentie-huis. . .
.1180
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ffoogte in

Yoeten.

238. Bedding der Kali-Progo, beneden het laatstgenoemde . 1030

259. Goenoeng-Tidar , afzonderlijk gelegene heuvel nabij

Magelang ; boven die plaats 328

240. Zamenvloeijing der Kali-Elo en Progo, in denabijheid

van de Tjandi-Moendoet 756

241. Menoreh , D., aan den noordelijken voet derbergketen

Goenoeng-Toenggangan of Tjatjabang 964

242. Paspunt van den wcg, welke over deze keten naar

Bagelen voert 1680

Goenoeng-Merbaboe en omstreken.

N°. 245 tot 256.

245. Goenoeng-Merbaboe, noordelijke top 9590

244. Hoogst gelegene bron aan de zuidelijke helling . . . 5760

245. Selo, buitenplaats, op den zuidelijken voet van den

Merbaboe , nabij den zadel tusschen den Merapi en den

eerstgenoemden berg 4880
246. Hoogst gelegen koolveld aan de noordelijke helling,in 1856. 8000
247. Kedakang, hoogst gelegen dorp aan de noord-noordwes-

telijke helling 5270
248. Paspunt van den weg, welke over den verbindingsrug

voert tusschen den Merbaboe en het noordwestelijke

voorgebergte
, gelegen nabij Kopeng 4400

249. Ledok sewoe , theetuin, op het middengedeelte van den

verbindingsrug 4350
250. Goenoeng-Tjelengan , heuvel, gelegen op het lagere

gedeelte van den verbindingsrug, nabij de theetuin

Madigondo 4050
251. Kaponang, aan de west-noordwestelijke helling. . . 3880
252. Pakis, groentetuin , aan dezelfde helling 2860
253. Salatiga, Rg. , op den noordoostvoet 1814
254. Ampel, buitenplaats, op den oostvoet 1975
255. Pantaran

, buitenplaats , aan de oostelijke helling . . 5900
256. Bojolali, Rg.

,
op den zuidoostelijkcn voet .... 1220
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Goenoeng-Merapi en omstreken

N°. 257 tot 265.

Hoogtc in
voetea.

257. Goenoeng-Merapi, hoogste punt van den zuidelijken

kratermuur. 8640
258. Goenoeng-Merapi, voorraalige, oostelijk gelegene krater-

muur ... 8424

259. Goenoeng-Merapi, aschvlakte aan den voet van den

laatstgenoemden muur 8000

260. Goenoeng-Merapi , bovenste grens van den plantengroei

aan de zuidelijke helling, in 1856 7440

261. Goenoeng-Merapi, bovenste grens der bosschen , bestaan-

de uit Parasponia parviflora Miq. aan de zuidelijke helling. 6060

262. Goenoeng-Merapi, benedensle grens der wouden aldaar. 3075

265. Jogjakarta, Rs. , op den zuid-zuidwestelijken voet van

den Merapi 296

264. Klaten , D. , op den zuidoostelijken voet 650

265. Solo of Soerakerta, Rs. , in de vlakte tusschen den Merapi

en den Lawoe 285

Goenoeng-Laivoe en omstreken

N°. 266 tot 272.

266. Goenoeng-Lawoe , hoogste spits 10065

267. Gondosoeli, aan de zuid-zuidwestelijke helling. . . 4926

268. Soekoe , tempelruine , aan de westelijke helling. . . 3525
269. Karang pandan , buitenplaals , aan de westelijke helling. 2000

270. Tarik, op den noordwestelijken voet 550

271. Balong, aan de noordwestelijke helling 2000

272. Tjeto, terapelruinen , aan de noordwestelijke helling. 4220

Goenoeng-Wilis en omstreken.

N°. 275 tot 276.

275. Goenoeng-Dorowati , hoogste juk van den Wilis. . 7957

274. Poedak, aan de zuidelijke helling van den Wilis . 5125
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275. Telai*a-Ngebel , meer, op het westelijke gedeelte van

IFoogle in

voeten.

den Wilis, Goenoeng-Ngebel geheeten 2260

276. Madioen , Rs. ,
gelegen in de vlakte tusschen den Lawoe

en den Wilis 223

Afzonderlijk gelegene groep bergen, zamengesteld uit den Gocnoeng-

Keloet, Kawi en Ardjoeno , benevens omstreken.

N°. 277 tot 292.

277. Kediri, Rs. ,
gelegen in de vlakte tusschen den Wilis

en den Keloet 197

505

4045

917

278. Blitar , D. ,
gelegen in de vlakte tusschen den Keloet

en het Zuider-gebergte

279. Goenoeng-Keloet , hoogste spits van den westelijken

kratermuur. (De hoogste, oostelijk gelegene bergtop

is , naar schatting , nog 550 voet hooger ) . . . 4657

280. Bedding der kloof ten westen van den krater , ter

plaalse waar de Laar-Gedog ontspringt 3460

281. Verbindingsrug , aangeduid door het teeken * op de

kaart van den G.-Keloet

282. Welingin , D. ,
gelegen in de vlakte tusschen den Kawi

en het Zuider-gebergte .

285. Goenoeng-Kawi, het zuidwestelijk gelegene, hoogste

gedeelte van den kratermuur, Goenoeng-Boedak ge-

heeten 8820

284. Goenoeng-Kawi, kraterbodem , Oro-oro genaamd . . 8280

285. Ngantang, D.
,
gelegen op de binnenvlakte, omsloten

door de bergen Keloet , Kawi , Loesonggo , Andjesmoro. 1850

286. Bakoel, aan het paspunt van den weg, die van Ngan-

tang naar Kediri loopt

287. Goenoeng-Radjeg wesi
,
paspunt van den weg , die van

Ngantang naar Sisir voert . . .

288. Sisir, D., gelegen tusschen den Kawi en den Ard-

joeno (1)

2000

3650

2700

(1) De opgegevene hoogte der vier plaatsen , aangeduid met ecu ander cijfer dan de

vorige getalien , mag niet als volkomen juist beschouwd worden, uithoofde mijn

zakboekje door den regcn nat was geworden en de waarnemingen, waarop de berekeniag

dezer fioogten is gegrond, niet meer duidciijk te lezen waren.
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Hougte in

voeleu.

289. Pasanggrahan-Brantes , aan den oever der Kali-Branles

,

boven Malang , Rg. , (op den oost-zuidoostelijken voet

van den Kawi * 1400

290. Lawang, gelegen op den zadel tusschen den G.-Ar-

djoeno en den Tengger , in de nabijheid der tempel-

ruinen van Singosari 1665

291. Toenggoel rono, rustplaats, aan de zuidwestelijke hel-

ling des G.-Widodaren

292. De hoogste noordoostelijke spils van den Goenoeng-

5545

Widodaren (zoo wordt de hoogste, zuidoostelijke top

van den Goenoeng-Ardjoeno genoemd) 10550

Goenoeng-Semeroe en omstrchcn.

N°. 295 lot 296.

8740

295. Mantjan tengah , op den zuidwestelijken voet van den

Semeroe. 1500

294. Widodaren: bivouak,op de zuidwestelijke helling des

Semeroe 6418

295. Bovenste grens der bosschen aan de zuidwestelijke hel-

ling van dien kegelberg.

296. Goenoeng-Semeroe, de hoogste berg van het eiland

Java (noordwestelijke top) 11480

Goenoeng-Tev{iger , kraterbodem , de sandzee Dasar.

N°. 297 tot 299.

297. Dasar, zuidoostelijke hoek, aan den voet van deu

G.-Boedolemboe G460

298. Dasar, noordoostelijke hoek, aan den voet van den

Goenoeng-Gedalo 665̂

299. Roedjak (het zuidelijk gelegene gedeelte van de zand-

zee), hoogere, weslelijke streek 6490

Goenoeng-Tengger , eruptie-kegels gelegen in de sandzee.

N°. 299 tot 500.

500. Goenoeng-Bromo , noordwestelijke rand der kolk. . 7080
c
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501. Goenoeng-Kembang , hoogst gelegene, zuidoostelijke

hoek van het gezamenlijke eruptie-gebergte . . .

Hoogte in

voeten.

7976

Goenoeng- Tengger ,
groote kratermuur , ringmuur rondom de zandzee.

N°. 302 tot 505.

6976

«

502. Goenoeng-Tjemoro lawang , dwarsdara boven Wono-

sari (wegpas)

305. Het noordwestelijke gedeelte van den kratermuur , aan

den wegpas naar Tosari 7520

504. Goenoeng-Ider ider (de zuidelijke helft van den ring-

muur) , hoogte van dat punt, waar de weg van Kebo

glagah zich verdeelt, waarvan een naar Wonosari,

de andere naar Ledok ombo voert 7420

505. Goenoeng-Boedolemboe , hoogst gelegene , noordooste-

lijke hoek van den zuidelijken ringmuur : het hoogste

punt van het gansche Tengger-gebergte 8165

Bewoonde ploafsen aan de helling of op den voet van het

Tengger-gebergte.

N°. 506 tot 512.

3715

456

506. KSbo glagah, aan de zuidwestelijke helling. . . .

307. Pasrepan, aan den noordweslelijken voet ....
308. Poespo , aan de noordwestelijke helling 2200

309. Tosari, aan de noordwestelijke helling 5480

510. Pasanggrahan-Wonosari , nabij het dorp Ngadisari,

in het noordoostelijke splijtings-dal 6015

511. Soekapoera , D. , in hetzelfde dal 2715

512. Ledok ombo, aan de zuidoostelijke helling. . . . 6070

Vlakte, gelegen tusschen den Semeroe en Tengger ten westen en

den Lamongan en Ajang ten oosten.

N°. 313 tot 315.

513. Kandangan, D. , op den zuidoostelijken voet van den
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Ho ogle in

voeten.

1520Tengger

514. Ranoe-Lamongan , meer, gelegen aan den westelijken

voet van den berg Lamongan ; hoogte van den Pasang-

grahan op den westelijken rand van het meer. . . 685

515. Lemadjang, Rg.
,
gelegen in het midden der vlakle,

beoosten den Semeroe 160

Goenoeng-Ajang \ Raon en omstreken.

N°. 516 tot 525.

516. Djember, D.,aan den zuid-zuidoostelijken voet van den

Ajan <*
b 510

517. Soeger lor, posthitis, gelegen aan den oostelijken voet

des Ajang, op den weg van Djember naar Bondowoso
;

bezuiden dit poststation wordt het paspunt van den weg

gevonden, dat ongeveer 100 voethoogerligt. De zadel

tusschen den Ajang en Raon ligt lager . . . . . 902

o K18. Bondowoso, Rg. 84a

519. Goenoeng-Tjemoro kendeng, zuidoostelijkst gelegene

top van het Ajang-gebergte 6816

220. Bedding der Kali-Pitjoro, in de dalkloof, gelegen tus-

schen den vroeger genoemden berg en het hoogland des

Goenoeng-Ajang 6210

521. Goenoeng-Argopoero , de hoogste, noordwestelijkst

gelegene top van het gansche gebergle, noordweslwaarts

van het Ajang-hoogland 9207

522. Pakisan, aan de noord-noordwestelijke helling van den

G.-Raon, nabij het voorgebergte Woeloean .... 1428

525. Pondok-Soemoer , aan de noord-noordwestelijke helling

van den Raon 5412

524. Goenoeng-Raon , 50 voet beneden den noordelijken

kraterrand 9550

525. Pradjakan, D. , gelegen in de vlakte tusschen den

Raon en den Ringgit 255
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Hoogte in

vocteii.
T

Goenoeng-Idjen.

N°. 526 tot 528.

526. Ongop ongop , laagst gelegen , vlak gedeelte van den

verbindingsrug tusschen den Goenoeng-Rante en de

Kawah-Idjen 5625

527. Kawah-Idjen (kratermeer) zuid-zuidwestelijke rand ; de

hoogste , oostelijke top van den Idjen , Goenoeng-Mera-

pi geheeten , rijst , naar schatting , nog 800 voet hooger. 7265

528. Bedding, der Banjoe-Pait , aan den waterval dezer

beek, nabij den zuidwestelljken voet van den Goe-

noeng-Widodaren ^150



RA
(No. 1 tot 58.)

Omstreken van Padang

N°. 1 tot 5.

Hoogte in
voeten.

1. Bastion op het laagste gedeelte van den verbindingsrug

tusschen den Goenoeng-Monjet en Batoe soerat . . . 45

2. Goenoeng-Monjet (Apenberg, Padang-bead) , in zeeuilste-

kende rotsberg; boogie der kruinnevens den vlaggestok. 520

3. Goenoeng-Batoe soerat, hoogste top van den bergrug len

oosten van Padang 950

Tapanoeli.

N°. 4 tot 10

4. Woudvlakte van Loemoet, gemelen punt aan den voet

der Benteng 50

5. Benteng van Loemoet, gelegen op een lieuvel aan den

linkcroever der Kali-Loemoet 175

6. Hoogste punt van den bergrug acbter deBenteng-Loemoet. 450

7. Tapolong, gelegen in de dalvlakte aan den oever der

rivier van gelijken naam 97

8. Vlakte van Toeka, acbter Siboeloean , aan debaai van

Tapanoeli 115

9. Bedding der Aik-Bcdiri,(l )op den dalbodem van Saidnioeta. 420

1) In de Batta-taal heet Aik : rivier, D61og : berg, Oeta : dorp
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Hoogte in

voeten.

10. Hoogsle punt van den weg, die van Saidnioeta naar Bio

bio voert over de bergketen, gelegen tusschen de Aik-

Itediri en de Aik-Pinang soreh 2150

Augkola.

N°. 11 tot 18

585

1870

1 1

.

Oeraba , militaire post

12. Tobing, gelegen aan de oostelijke helling van den berg

van gelijken naam : eene zuidelijke verlenging van den

Dolog-Loeboe radja

15. Paspunt van den weg over den bergrug van Tobing . 2500

14. Dolog-Loeboe radja (de hoogste berg in de Batta-landen)

,

hoogst gelegen punt van de kruin 5850

15. Pitjah keling, gelegen op den vlakken bodem van bet

noordelijke gedeelte van het Angkola-dal; in dit oord

bevond zich, in 1840, de laatste, noordelijkst gelegene

NeSrlandsche bezetting 640

16. Batar.a toea, nog noordelijker dan het vorige dorp, in

hetzelfde dal gelegen . 970

17. Paspunt van den weg over den bergrug tusschen Batana

toea en Pager oetang 2050

18. Marantjar, op het hoogland ten noordwesten van den

Locboe radja 2540

N°. 19 tot 24.

19. Paspunt van den weg over het gebergte tusschen Pager

oetang en Sipirok , ten oosten van den Goenoeng-Siboe-

laboali 2970

20. Saligoendi
, gelegen in het zuidelijke gedeelte van het

plateau Sipirok 2860

21 Sipirok, in het westeltjke gedeelte van het plateau, . 2890

ll % Solfatara aan de oostelijke helling van den Goenoeng-
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Hoogie in
voelen.

Siboelaboali ; laagst gelegen gedeelte der solfatara . ,5540

25. Poeloe mario, gelegen op een noordelijken takderketen

Goenoeng-Siboelaboali . . . • 5050

24. Arseh , in het noordelijke gedeelte van bet plateau Sipirok. 2715

Silantom.

N°. 25 tot 27.

25. Soemang ampat, in het zuidelijke gedeelte van het

hoogland Silantom , . . . 2660

26. Paspunt van den weg over de bergketen, welke het

hoogland ten oosten begrenst 5870

27. Hoogst gelegene, oostelijke rand van bet hoogland, Goe-

noeng-Simoer woasos geheeten, boven Tanah-Oeroeng. 4500

Tanah-Oeroeng.

N°. 28 tot 50.

28. Goedarim baroe
,
gelegen op eene naar het oosten afdalende

rib van den Simoer woasos . ........ 5085

29. Hoogste punt van het bergjuk Dolog- Oeroeng, ten oosten

van den eerstgenoemden bergrand ....... 5500

50. Mananti, gelegen aan den oost-noordoostelijken voet van

den Dolog-Oeroeng , in het binnenwaarts gekeerde dal

der Aik-Bila 1850

Tobah.

N°. 51 tot 52.

51

.

Bandar naor,in het middengedeelte—Pangariboean— van

het plateau Tobah 5740

52. Hoogste punt van den weg over den oostelijken tak der

bergketen ,
gelegen tusschen het plateau Tobah en het

dal Silindong 4400

Silindong.

N°. 55 tot 55.

55. Oeta galong en Loempang tjatjiang, dorpen gelegen in
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Hoogte in

voeten.

het middengedeelte van den horizontalen bodera van

het Silindong-dal

54. Dolog-Mertimpang

55. Panoadjih, aan de zuidelijke belling van dien berg.

2950

5000

5260

Hoogland van Tapanoeli

N°. 56 tot 58,

56. Goding, aan de zuidoostelijke helling van het Kindjang-

gebergte

57. Bedding der Aik-Sopo hoehoem, in de nabijheid van Go-

ding ; de kloof is 850 voet diep en wordt aan de linkerzijde

begrensd door een 2200 voet hoog gebergte

58. Paspunt van den weg over de bergkelen tusschen Loeboe

1570

sikam en Bonong dolog 2470
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III. TOELICHTENDE AANMEMINGEN OP DE HOOGTE-KURTEN

IN HET ALGEMEEN

en de methode van projectie.

Geographische kaarten in vlakke projectie kunnen , uit haren aard

,

niets anders aanduiden dan de omlrekken van landen en kusten

,

het aanwezig zijn en de ligging van plaatsen en bergen in het

algeraeen , de horizontale uitgestrektbeid en de hetrekkelijke afstand

der verschillende punten des lands van elkander, terwijl er slechts

een zeer onvolledig denkbeeld uit verkregenkanwordenomlrent de

hoogte en de gedaante der bergen , omlrent den waren ligcha-

melijken vorra der landmassa's.

Uit dien hoofde zal ik de ligchamelijke gedaante er van aan-

schouwelijk trachten voor te stellen in hoogte-kaarten , door mij

tot dat einde ontworpen. De regelen , welke mij bij bet daarstellen

dezer kaarten hebben geleid, zijn de volgenden.

Allereerst werd door mij eene kaart des lands in vlakke

projectie ontworpen , of wel , ik koos tot dat einde de besle der

reeds uitgegevene kaarten ; nu werd eene regie lijn gelrokken

door dat gedeelle des lands , waarvan de wijze van ontwikkeling

zich aan bet oog voordced als de type van het gebeel en die mij

het meest geschikt toescbeen om eene juiste voorslelling zijner

eigendommelijkbeid te geven. In de rigting dezer lijn maakte ik

eene denkbeeldige doorsnede, welke verticaal door het land tot op

den spiegel der zee loopt, en bragt vervolgens den omtrck, het

profiel dezer doorsnede op de kaart , nadat eene hoogte-sehaal,— in

eene bepaalde verhouding tot de horizontale uitgestrektbeid ,— ont-

worpen en van duizend tot duizend voet op het papier afgetee-

kend was. De Jezer, die deze kaarten aanschouwt, ziet derhalve

het dwars doorsnetlene , regtstandiir afgetcekonde land in eene tegen-
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ovevgestelde rigting dan die , waarin het profiel loopt. In het opge-

ven van de hoogte der verschillende punten hield ik mij naauwkeurig

aan de vroeger door mij gedane raetingen met den barometer,

terwijl ik mij beijverde om de gedaante der geprofileerde ,
afzon-

derlijke deelen des lands zoo getrouw mogelijk af te teeke-

nen, nadat ik dezelve, ten gevolge van veeljarige voetreizen

door de gebergten der beide Soenda-eilanden gemaakt, had leeren

kennen. De hoogte-kaarten , welke ik den lezer alhier aanbied

,

leveren derhalve niet eene figuralieve voorstelling , maar maken

den lezer bekend met de werkelijke vormen, met de verhouding

der verschillende deelen ten opzigte van hunne hoogte ,
gelijk ik

die heb leeren kennen uit de gedane opnemingen en hoogte-me-

tingen. Ten einde alles te vermijden wat blootelijk figuratief zou

zijn , zoo heb ik het grootste gedeelte van Soematra weggelaten en

slechts dat gedeelte er van afgeteekend, hetwelk zich uitstrekt

van Aik-Daoe tot aan den Goenoeng-Salasi , waarvan de kennis rust

op werkelijke metingen en opnemingen.

Twee profielen nam ik in de lengte , een door het eiland Java

,

de andere door Soematra, terwijl ik er tien overdwars trok in

de smalte , van de eene kust naar de andere , door zulke streken

der genoemde eilanden , alwaar de massa-ontwikkeling eenige

eigendommelijkheden aanbood, ten einde op die wijze de gansche

ligchamelijke gedaante des lands , de typen der vormen te leeren

kennen, die zich in verschillende streken op gelijke wijze en rae-

nigwerf herhaaldelijk aan het oog voordoen.

De lengte-profielen van Java en van Soematra plaatste ik nevens

elkander, ten einde het contrast in de wijze van ontwikkeling en

in den vorm dezer beide, zoo digt aan elkander grenzende eilanden

aanschouwelijk te maken. Bezit het noordelijke gedeelte van Soe-

matra, de Batta-landen, een meer continentaal landkarakter , na-

melijk , den plateau-vorm , welke zich nog in het westelijke gedeelte

van Java , in het plateau van Bandong herhaalt , zoo zal men be-

speuren, dat het oostelijke gedeelte van Java, datgene hetwelk het

verst van Soematra is verwijderd, een geheel en al verschillenden

landvorm bezit. Aldaar heerscht de piekvorm der bergen , en rijzen

steile kegels geisoleerd uit lage vlakten , terwijl nog verder oost-
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waarts dergelijke spitse kegels, zonder eenig voorland, zichregt-

streeks uit den boezeni der zee verheffen.

De lijn, bij het ontwerpen dezer hoogte-kaarten door het

land getrokken, doorsnijdt echter niet alle streken en bergen,die

daarop zijn afgeteekend geworden. Somraigen liggen aan gene

zijde der lijn van doorsnede, op een grooLeren afstand dan die

lijn, terwijl anderen aan deze zijde er van, derhalve digterbij

den beschouwer zijn gelegen; gene zijn ligter, deze (de naderbij

liggenden) zijn donkerder geschaduwd dan de in het midden

gelegene streken, waardoor de lijn van doorsnede loopt. Teneinde

het voorgestelde doel te kunnen bereiken, om, namelijk, eene

duidelijke en tevens volledige afbeelding te geven van de gedaante

des lands, werd noodzakelijk vereischt, dat beide zoowel de

punten, welke aan gene als die, welke aan deze zijde der lijn

liggen, in het profiel werden opgenomen. Uit dien hoofde werden

al deze zijwaarts — digterbij of verder dan de lijn van doorsnede—
liggende bergen in de profielteekening gebragt, naar orthographi-

sche projectie op die punten van de lijn van doorsnede afgebeeld,

waar deze onder een regten hoek wordt gesneden door regte

lijnen, welke van de zijwaarts gelegene bergen uitgaan.

De verticale schaal is bij alle twaalf kaarten dezelfde , en stelt

duizend voet in vier lijnen voor.

De schaal voor de horizontale iiitgestrektheid, geeft op de divars-

profielen , n°. 5 tot n°. 12, eene geographische mijl in 14 lijnen.

Hieruit volgt, dat alle horizontale afstanden op deze kaarten 6 iraaal

korter zijn dan het geval zou wezen, indien zij waren geteekend

naar denzelfden maatstaf, waarnaar de verticale iiitgestrektheid

der bergen is afgebeeld, of, dat met andere woorden hetzelfde

zegt, de bergen zijn met belrekking tot de horizontale schaal

6i maal te hoog, te steil voorgesteld. Die verkorting werd nood-

zakelijk gevorderd, ten einde het papier niet te lang te maken,

terwijl de hoogte-schaal niet verkleind kon worden, zonder de

duidelijkheid er van te verminderen. Aan den voet van het

tiende profiel is, bij wijze van voorbeeld, de Goenoeng-Slamat in

beide rigtingen naar denzelfden maatstaf, in zijne ware verhouding,

afgeteekend geworden.
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De schaal voor dehorizontaleiutgesfrektheidopde lengte^vo(ie\eii
9

n°. 1 en 2, geeft eene geographiscbe mijl in 5 lijnen; zij is

bij gevolg 18| maal verkort, of in vergelijking van haar zijn de

bergen 18| maal te hoog. Indien ik op deze lengte-profielen

,

namelijk, op dat van Java (n°. 2) dezelfde horizonlale schaal had

willen behouden als op de diuars-profielen , dan zou deze kaart 15

voet lang hebben behooren te zijn, welke buitengewone lengte niet

zeer bevorderlijk zou wezen ora een duidelijk en gemakkelijk over-

zigt van het geheel te verkrijgen. Ora die reden verkortte ik op deze

beide lengte-profielen de horizonlale uitgestrektheid ongeveer nog

drie rnalen meer dan op de genoerade dwarsprofielen , ten gevolge

waarvan de bergen hier veel steiler voorkomen dan op de laatst-

gemelden.

De lage, neptunische gebergten, die voornamelijkineenegroole

menigte in de zuidelijkehelft van Java worden gevonden , in de nabij-

heid derzuidkust, welke een waar doolhof vormen en in verschillende

rigtingen nevcns clkander zijn geplaalst,konden op deze algemeene

hoogte-kaarlen niet worden afgebeeld. Hunne hoogte, welke bij

velen ter naauwernood 1000 voet bedraagt, is te gering, de rijk-

doni aan vormen, welken zij onlwikkelen, is te groot, dan dat

zij hier, uit een hypsometrisch oogpunt beschouwd , in aanmerking

konden komen; in algemeene oratrekken zijn ecbter sommigen
door mij aangeduid geworden. Daarenboven zouden zij voorai op

de kaart n°. 2 , vvaarop men van het zuiden naar het noorden in

het land ziet , menigweri' het vrije uitzigt in het binnenland heb-

ben belemmerd, en het was juist ons doel om voornamclijk de

centrale , vulfcanische streken van dat gedeelte des lands aanschou-

welijk te maken, dewijl deze de schoonsten, de vruchtbaarsten

,

de meest bevolkten en tevens de belangrij/cslen van het gansche
eiland zijn. Onze kaarten leveren den beschouwer derhalve hoofd-

zakelijk eene voorstelling der dalbodems en der vlaklen van het

binnenste des eilands , benevens van de vulkanische kcgelbergen

,

die zi< h in of ter zijde van dezelven verheflen.

Wanneer nu de lezer bij het beschouwen dezer hoogte-kaarten
de verhouding, waarin de verticale tot de horizontale schaal staat

,

namelijk van 1 : 18[ bij de lengte- en 1 : 61 bij de dwars-pro-
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fielen, in het oog houdt, zoo zullen zij hem, hoop ik
?
eene ge-

trouwere voorstelling geven van de ware gedaante der Soenda-

eilanden, dan hij uit p/ano-kaarten zoii kunnen verkrijgen. Hier

zal de lezer, als het ware, met een enkelen opslag van het oog

niet slechts de hoogte der bergen , hunne verticale uitgebreidheid

,

maar insgelijks hunne gedaante en hunne betrekkelijke ligging

leeren kennen en zal hij op die wijze, de eigendommelijkheden
,

welke de ontwikkeling der massa's van het land aanbiedt, gemak-

kelijker en spoediger dan op eene andere wijze kunnen overzien.

Laat ons thans de profielen afzonderlijk beschouwen en er die

verklaringen bijvoegen, welke regtstreeks tot de kaarten zelven

betrekking hebben, en noodig zijn tot regt verstand van hetvoor-

gestelde. Ik zal mij te eerder van alle wijdloopigheid kunnen ont-

houden, dewijl de meeste streken , welke op het profiel zijn afge-

teekend, raeer uitvoerig worden beschreven in de tweede en derde

afdeeling van het werk.

IV. TOELICHTENDE BESCHOIWINGEN DER AFZOMRLIJKE

IIOOGTE-KAARTEN.

i.

Beschouwen wij eerst het eiland Soeraatra en maken wij eene

lengte-doorsnede door dat gedeelte des eilands , hetwelk beter dan

andere deelen aan ons bekend is; nemen wij haar in de rigting

der lengte-as, die zich uitstrekt van de middenste Laiupong-spits

«Tandjoeng-Kemantara» tot aan Tandjoeng-Uatoe, oostwaarts van

Atjin en van het eerste tot het laatslgenoemde punt in de rigting

van het noordwesten , of, juister genomen,van het noorden 40^-

ten westen loopt. De lezer rigt derhalve zijn blik naarhet noord-

oosten , wanneer hij dit profiel , de omtrekteekening van het door-

snedene land beschouwt.

De eigenlijke proQellijn doorsnijdt het eiland in de lengte , loopt

door de centraal-dalen en plateaux van hetzelve, naraelijk , in de
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uoordclijke helft door de hoogvlakten der Balla-landen en verder

zuidwaarts door het groote parallel- dal van Midden-Soematra

,

waarvan de doorsnede teVens het profiel daarstelt der grootste,

noordelijke helft van den weg, welke zich onafgebroken voortzet

van Padang tot aan Tobing.

Dit dal strekt zich uit van den bergrand,die noordwestwaarts

van Bondjol oprijst, tot aan den zuidelijken voet van den G.-Loeboe

radja en ligt ter wederzijde tusschen bergketenen ingesloten.

De bergketen, op de kaart aangeduid, welke oprijst boven

den dalbodem
f
— de wegdoorsnede , die wij hebben afgebeeld

,

is de zuidwestelijke keten; zij ligt derhalve digterbij den

beschouwer dan het dal, hetwelk aan haren tegenovergestelden

voet grenst. Over de lager liggende streken en door de openingen

in deze keten, waardoor zich rivieren een uitweg hebben ge-

baand, ontwaart men gedeelten van de noordoostelijke keten

,

welke aan gene zijde van het dal oprijst en ligter geschaduwd is

geworden.

Die bergketen , door ons op de kaart voorgesteld , welke tusschen

den Goenoeng-Merapi in den G.-Salasi oprijst en zich boven den

dalgrond verheft, is insgelijks de zuidwestelijke keten, — zij ligt

derhalve aan deze zijde van het dal ; door haar is het , dat het dal

van de kustvlakte van Padang wordt gescheiden. De G.-Ophir ligt

insgelijks aan deze zijde der lijn van doorsnede , naderbij de zuid-

weslkust en bijna geheel geisoleerd. Ook de G.-Singalang moel
de beschouwer zich voorstellen als digterbij hem gelegen dan
de doorsnede van het plateau van Agam , dat zich aan gene zijde

van dien berg bevindt.

Reeds bij den eersten , vlugtigen blik, welke op de kaart van
dit gedeelte van Soematra wordt geslagen, valt het in het

oog, dat de bergtoppen, de kegelvormige spitsen, in de rigting van het

noordwesten steeds kleiner worden , in aanlal afnemen, totdat zij

eindelijk, te rekenen van denGoenoeng-Loeboe radja, bijna geheel

en al verdwijnen
, terwijl daarentegen de vlakke vorm der bergen

,

de uitbreiding der ketenen in de zone van 3 a 4000 voet en de
overgang tot horizontale vlakten , meer en raeer de overhand ver-

krijgen. Naar mate de geisoleerd oprijzendekegels, — welke als het
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voornaamste kenmerk mogen beschouwd worden van het landschap

in Oost-Java, — in hoogte afnemen, des te meer rijst hier, in

noordelijk Soematra, de basis waarop zij rusten , het gansche

land wordt hooger , verkrijgt eene meer effene gedaante en vormt

hoogvlakten, welke, uithoofde zij slechts ingesloten zijn tusschen

lage randgebergten , een meer conlinentaal landkarakter bezit-

ten, hetwelk voornamelijk eene kenmerkende eigenschap is der

Balta-landen.

Tusschen deze centraalvlakten of hoogdalen der Batta-landen en

de kust , namelijk , de zuidwestkust , worden echter eene menigte

bergkelenen gevonden, welke het verkeer met het binnenland

in eene hooge mate bemoeijelijken, ja, waardoor het aan-

leggen van goede wegen. naar het binnenland, in vele stre-

ken onmogelijk wordt gemaakt, uithoofde zeer steile en diepe

dalen deze bergkelenen vaneenscheiden. Ten einde den lezer ook

met deze bergketenen, welke steeds in hoogte afnemen, naar

mate zij digterbij de kust zijn gelegen, nader bekend te

maken, zoo deel ik alhier het profiel mede van den weg, die van

Siboga naar Silindong voert. Deze weg loopt van Siboga, welk

oord aan debaaivan Tapanoeli ligt, eerst 1500 voet hoogopwaarts

tot aan de nok der eerste bergketen ; van dat punt daalt hij 800

voet nederwaarts tot in het dal van Bonong dolog,(l) rijst dan op

nieuw 1540 voet tot aan den eersten bergpas, doorsnijdt vervol-

gens een klein tusschendal en bereikt alsdan een tweeden bergpas

,

welke ter hoogte van 2470 voet boven den spiegel der zee ligt.

Van dit punt af loopt de weg nu eens op, dan nederwaarts over

drie steile bergketenen , benevens door 800 a 1000 voet diepe

dalen , tusschen dezelven gelegen , en waarin de groote beken Aik-

Loeboe sikam , — Batoe boesoer , — Sopo hoehoeni a en b al brui-

send nederwaarts stroomen. Uit de laatstgenoemde dalkloof rijst

de weg andermaal opwaarls en voert hij den reiziger door een zeer

oneffen hoogland nu op , dan nederwaarts over Goding en Panoadjih,

naar zijn hoogste punt, hetwelk aan de tegenovergestelde helling

van den G.-Mertimpang is gelegen en eene hoogte van 4200 voet

(1) De 6 heeft een gelijken klank als in het Fransche woord comme
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bereikt. Is de reiziger eenniaal op dit paspunt aangekomen , dau

nioet hij weder 1250 voet afklimmen, ten einde het dal van Si-

lindong tc bereiken en wenscht hij zich nu naar het plateau van

Tobah te begeven, dan raoet hij nit dit dal nog eenmaal 1450 voet

hoog kinsmen ora de randketen van het plateau te bereiken, welke

Tobah van Silindong scheidt. Deze keten echter , welke op de kaart

niet is afgebeeld geworden , is dubljel , ten gevolge waarvan de

reiziger zich moet getroosten nogmaals 6 a 700 voet benedeuwaarts

en vervolgens even hoog opwaarts te klimmen , ora eindelijk , wan-

neer hij de nok der laatsle keten heeft bereikt , het wijd uitgestrekle

plateau van Tobah , 660 voet beneden het punt vvaar hij zich bevindt,

voor zijne blikken te ontwaren. Hoewel dit land effcn is, zoo wordt

echter ook hier het verkecr in inenige rigting bemoeijelijkt door de

Artwort/vormige kloven, die tot bedding strekken aan deplateau-beken.

Tusschen Sipirok en de kust zijn nog vier proflelen aangeduid,

welke digterbij den beschouwer zijn gelegen. Vooreerst volgt op

Sipirok het hoogland van Marantjar, dat zijne grootste breedte

heeft aan de noordwestelijke zijde van den G.-Loeboe radja en dat

naar den kant van het stroomdal van de Aik-Batang toroe allengs

lager wordt. Ten tweede dit stroomdal zelf, dat zich in zijne

middenste streken verbreedt tot eene bebouwde vlakte, den dal-

bodem van Sigopoelang. Ten derde heb ik de doorsnede afgeteekend

van den weg, welks aanleg in 1841 wasbeproefd geworden, en

die van Siboga, aan den oever der baai van Tapanoeli, over drie

dwarsarmen der « tweede bergketen van Tapanoeli » loopt naar

Tarik di bata; eenmaal aan gindsche zijde van dit laatstgenoerade

oord aangekomen, verecnigt hij zich weder met den volgenden,

meer gebaanden weg. De lezer zal hieruit onlwaren, dat een ter-

rein , waar zich zoo vele en zoo steile bergketenen verheifen , die

in eene dwarsche rigting moeten overschreden worden , niet

zeer gunstig mag geacht worden om er wegen op aan te leggen.

De tusschendalen , welke deze ketenen vaneenscheiden, behooren

tot de landschappen van Saidnioeta en Bio bio. Het vierde , naast-

bij gelegene en het donkerst geschaduwde profiel is dat van den

weg, die langs den zuidelijken voet dier bergen,of, betergezegd,

door eene lage tusschenruimte, der bergketenen van Soematra

,
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heenloopt en van Djago-djago, aan den oever der baai gelegen.

over Loemoet en Oeraba bergopwaarts naar Tobing, en van daar

wederom bergafwaarts voert naar Pitjah keling, in het Angkola-dal.

De rigting van den weg is, algemeen genomen, naar het zuid-

oosten. De Benteng-Loemoet ligl op cen vooruilspringendcn rug

van de tegenovergestelde , van den beschouwer afgekeerde helling

der heuvelketen, waarvan op de kaart slechts de omtrek is aangc-

duid en die zich uitstrekt van Djago lot aan gene zijde van Loemoet.

Het trogvormige bekken , waarin het raeer van Singkara ligt

,

is door mij afgeteekend gcworden naar de peilingen en opneraingen

door oflicieren der genie bewerkstelligd ; deze werden mij mede-

gedeeld door den toenmaligen directenr van dat corps , den Generaal

H. C. van der Wijck. Dit meer vult het laagste gedeelte der dalspleet,

welke ingesloten ligt tusschen twee bergkelenen en zich in eene

evenvvijdige rigting met de lengte-as van Soematra uitstrekt van

den vulkaan Salasi tot aan den vuurberg Merapi. Op de raeeste

plaatsen is het meer 7 a 800 voet diep; op een punt bereikt

het eene diepte van 1123 voet, ten gevolge waarvan deszelfs bodem

te dier plaatse beneden den spiegel derzeezou zijn gedaald, indien

het niveau van het meer, gel ijk door sommigen wordt beweerd,

zich slechts 1000 voet daar boven verheft. Ik heb de opgaaf van

Raffles gevolgd, waarnaar het niveau van het meer 1600 voet

boven den spiegel der zee zou gelegen zijn.

Zuidwaarts van den G.-Salasi worden nog andere meren gcvonden

,

die echter op grooterc hoogte liggen dan het laatstgemelde. De land-

streek , welke zich van dezen berg af naar het zuidoosten uitstrekt , is

even weinig bekend als die, welke noordwestwaarts van de Batta-

landen, aan gene zijde van het meer Aik-Daoe zijn gelegen. Dit

echter kunnen wij met zekerheid vermelden omtrent de slreken,

welke op den Goenoeng-Salasi volgen en zich uitstrekken tot aan

gene zijde van den pick van Indrapoera, dat zij de hoogsten zijn

van het gansche eiland en dat de genoemde pick waarschijnlijkma

beschouwd worden als de hoogste bergtop van gansch Soematra. (1)

cr

(i) De lezer , die met do topographie en den landvorm van het noordelijke Soematra
uitvoeriger wenscht te worden bekend gemaakt , wordt verwozen naar het eerste deel van

mijn werk: «die Battalander auf Sumatra. » Berlin, 1847.
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II.

Wenden wij thans den blik naar het beter, raeer volledig be-

kende Java, doorsnijden wij het eiland in de rigting zijner lengte,

namelijk, der lengte-as, die wij, wel is waar willekeurig, doch

op grond eener veronderstelling, welke zeer veel waarschijnlijkheid

bezit, getrokken hebben door dat gedeelte des eilands,waar zijne

raassa haar grootste volumen bereikt, (1) namelijk, van dePeper-

baai, aan de straat Soenda, door de vulkanen G.-Salak, Gede,

door het plateau van Bandong, den G.-Soembing, Merbaboe, Lawoe,

Tengger en Idjen, tot aan de oostkust, noordwaarts van Banjoe-

wangi. Hare rigling van het eerslgenoemde tot het laatstgemelde

punt is oost 121° ten zuiden, terwijl hare lengte 532 geographi-

sche minuten bedraagt. Wanneer wij de kaart beschouwen, valt

onze blik op het voor ons afgebeelde land in de rigting van het

zuiden naar het noorden, of, juister gezegd, naar het noorden

12£ ° ten oosten.

Wat de ligging betrett , zoo wel de betrekkelijke ligging der ber-

gen en andere punten op deze hoogte-kaarten , als ook de abso-

lute geographische positie der plaatsen, deze is gegrond op eene

plano-kaart van Java, vooral van zijne bergen en vulkanen, welke
door mij is ontworpen geworden.

Het is er verre van verwijderd, dat ik de waarde zou trachten

te verminderen, welke de eerste kaart bezit, die van dit eiland

is uitgegeven, namelijk: de kaart van Thomas Stamford Raffles.

Op deze kaart zijn de vulkanen en kegelbergen, te rekenen van
den Goenoeng-Karang tot aan den Goenoeng-Idjen, afgeteekend

geworden naar de opgaven, gedaan door Dr
. Thomas Ilorsfield,

die de resultaten zijner navorschingen en reizen aan den toenma-
ligen Gouverneur-Generaal van Java, T. S. Raffles, had medege-
deelq

- (
2

)
Men moet geregtigheid laten wedervaren aan den man , de

(1) Door dielijn, waarin waarschijnlijk het zvvaartepunt van zijn volumen zou valleninaien men ale bergen van het eiland gelijkmatig over deoppervlaktedergansche ruimte
'

tusschen de kusten van het eiland ingesloten , kon verdeelen.
(2) Door ouoplettendheid van den graveur werd de naam van den G.-Raon opdeze kaart vergeten en werd die van den G.-Idjen verkeerdelijk «Tadshem» geschreven.

tt\ vni t *F
S
T\Z?

the Mineral°Sy of Java,» in de Verh. v. h. Bat. Genoot.

Prinl r f v
Uk

' 1816 en tweede druk
-

1826
- De auteur

.
die zich in 1804 in de

Preanger Regentschappen bevond, schreef dit Essay in 1812.
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volharding bevvonderen van hem, die in een lijd toen hct rcizen

op Java, namclijk, van 1800 tot 1812, nog met zoo veel grootere

zwarigheden gcpaard ging dan thans, zulke volledige bouwstoifen

voor zulk een veel omvattend werkverzamelde, vooreen werk, dat,

belrekkelijk Java, het eerste van dien aard mag genoemd worden. Th.

Horsfield loch was de eerste natuurkundige, die zich een weg baande
door de aloude bosschen van Java en tevens de eerste, die het

eiland uit een geographisch-geologiseh oogpunt heeft onderzocht
en beschreven. — Uilhoofde echter de kaart, met uitzondering der
daaraan toegevoegde «mineralogische» kaart, niet door Horsfield

zelven is uitgewerkt, maar de bouwstoffen, berigten, opnemingen
van verscheidene reizigers, die verschillende deelen des eilands

bezoehlen
, op last van Rallies tot een geheel te zamen werden

gevoegd, — al pasten die verschillende slukken alien niet even

juist aan elkander, — zoo kon het niet anders , of er moesten fouten

en onnaauwkeurigheden insluipen , zelfs ten opzigte van hooge

kegelbergen, terwijl de bergachlige , ncptunische landschappen der

zuidelijke helft van Java slechls figuratief voorgesteld konden
worden.

Mijn eerste streven was derhalve om, op de grondslagen van
den arbeid van Horsfield en Raflles, eene verbeterde posiiie-kaart

der vulkanen van Java te onlwerpen. Met uitzondering van den

Goenoeng-Poelasari , Karang en Moerio, beklom ik alle hooge berg-

toppen van het eiland; behalve dat ik mij voorzien had van de

instruracnten
, benoodigd tot het doen van hoogte-metingen , tot het

bepalen van de drukking des dampkrings, van zijne temperaluur

en zijne vochligheid, hadik mij insgelijks aangeschaft een azimuth-

compas, eeneSmalkalder boussole, benevens een sextant, inplaats

waarvan ik mij later bediende van een magnetischentheodolilh, uit

de werkplaals van Pistor en Martins. Ik nam peilingen naar alle her-

kenbare punlcn , — natuurlijke signalen,— zoo wel in oorden aan de

kust gelegen, in de dorpen van het binnenland,alsookop detoppen

der kegelbergen zelven, wier spits toeloopende gedaante, wier

scherp omgrensde kraterrand, — uilhoofde van het groote aanlal

dergelijke bergen, die hoog in het luchtruim zigtbaar zijn,

mij bij dien arbeid van groote nuttigheid waren. Behalve eenige

"V*
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grondlijncn van geringe uitgestrektheid , welke ik in het binnen-

land afraat, b. v., in het plateau van Bandong, in Krawang,

in het Tengger-gebergte , zoo heb ik tot algemeene basis mijner

kaart niet anders kunnen nemen dan de onderlinge afstand van

eenige dier hoofdplaatsen ,
gelegen aan de noorder kust , wier ligging

,

door astronomische waarnemingen , naauwkeuriger dan die van

andere plaatsen was bepaald geworden.

Met uitzondering van Patjitan , Madioen en Kediri , doorkruiste

ik later insgelijks de neptunische gebergten der zuidelijke helft

van Java; ik beschrcef die in mijne dagboeken en ontwierp reeds

op reis voorloopig, bij wijze van schetsen, de kaarten van vele

dier streken.

Terwijl ik mij gedurende twaalf jaren bezig hield met het

nemen van peilingen naar natuurlijke signaalpunten en elken

door mij afgelegden weg opnam met het horologie en het kompas

,

zoo verkreeg ik op die wijze van lieverlede de bouwstoffen tot

eene kaart van Java , waarvan de bearbeiding , naar den maatstaf

van 1 : 550000 , mij thans onledig houdt.

Sedert dien tijd zijn twee met zorg bewerkte kaarten van Java

verschenen , beide door Nederlandsche officieren bearbeid , de eene

door C. W. M. van de Velde, naar den maatstaf van 1 : 700000 (1845)

,

de andere door Le Clercq, naar den maatstaf van 1: 1000000;

deze kwam in het licht in 1850 en is, naar mijne meening,

naauwkeuriger dan de vorige, ja, mag in vele opzigten eene

roorlreffelijke kaart worden genoemd.

Bij gelegenheid der eerste uitgave van dit werk, beloofde ik

den lezers bij de hoogte-kaarten van Java nog eene plano-kaart van

het eiland le voegen , waarop de ligging der bergen, raaar voor-

namelijk der vulkanen naauwkeurig zou zijn aangewezen. Ver-

scheidene jaren geleden, tijdens ik mij nog op Java bevond, is

eene dergelijke kaart reeds door mij ontworpen geworden. Alvorens

tot de openbaarmaking er van over te gaan , had ik mij voorge-

steld de algemeene, grootere kaart van Java af te werken, ten

einde de eerstgenoemde naar deze te kunnen verbeteren. Het komt

mij echter doelmatiger voor dit plan in zoo verre te wijzigen,dat

de kleine kaart, de hergkaart, als bijlaag aan het slot van dit werk
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zal worden gevoegd, in geval voor dien tijd geen besluil zal zijn

genomen ten opzigte van de publicatie der grootere kaart ; mogt

hiertoe echtcr worden overgegaan, dan mcen ik de uitgave der

kleine kaart als overtollig te mogen aebten. In de memorie, tol

die kaart beboorende, zal een uilvoerig verslag worden geleverd

omtrent de bouwsloffen lot het zamenstellen derzelve gebezigd,

zoo mede omtrent de methode bij de opneiningen gevolgd.

Zeer opmerkenswaardig mag een verschijnsel worden gebeelen

,

dat op Java wordt waargenomen, namelijk, de verbinding van

verscbeidene , van twee, drie, vier vulkanen tot eene cnkele rij
,

benevens de rigting waarin deze rijen zich uitstrekken , die niet

evenwijdig met de lengte-rigling, de lengte as van het eiland, voort-

loopen, raaar deze in tegendeel onder een scheeven hoek snijden.

Gelijk wij den lezer reeds vroeger hebbcn doen opmerken
f

is de

lengte-uilgestrektheid van bet eiland, zoo mede de reeks waarin de

vulkanen, in het algemeen genomen, op elkander volgen , van de straat

Soenda tot aan het eiland Bali, van het westen 12i° ten noordennaar

bet oosten 121° ten zuiden gerigt. Van die vulkanen echler welke, door

tusschenzadels aaneengeschakeld, onafgebrokene rijen vormen, zijn

sommige rijen van hetnoordvveslen naar het zuidooslen, anderen daar-

entegen naar het zuiden 40^° ten oosten gerigt
,
gelijk , bij voorbeeld

,

het geval is met de vulkaanrij des G.-Praoe , Sendoro en Soembing
;

alien hebben zij derhalve meer of min eene zuidoostelijke rigting en

loopen zij bij gevolg evenwijdig met de bergketenen van hcl eiland

Soematra, welks lengte-as iiisgelijks van het noordwesten naar het

zuidoosten en welks grootste parallel-dal, in het middengcdeelte

des eilands gelegen, naar het zuiden 40^° ten oosten is gerigt.

Het verband, dat tusschen dezelven bestaat, zal nog duidelijker

in het oog vallen , wanneer wij de onderlinge Jigging beschouwen

der vulkanen van Soematra , al mogen zij overigens minder dan

die van Java aan ons bekend zijn; er worden aldaar insgelijks

eenige vulkaanrijen gevonden , welke in eene dwarse of scheeve

rigting met elkander vereenigd zijn, gelijk onder anderen het ge-

val is met den G.-Singalang , Sagoe en Merapi; deze vulkaanrijen

zijn op Soematra van het westen 5° ten noorden naar het oosten

5° ten zuiden gerigt, en loopen derhalve bijna evenwijdig I en op-
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zigte dcr lengle-as van Java. Ik heb het bestaan van die vulkaanrijen

,

en de bepaalde rigting waarin zij verloopen, slechts willen aantoonen,

terwijl het aan latere natuuronderzoekers wordt overgelaten dit

punt in een helder daglicht te stellen.

Wanneer men mag aannemen , hetgeen trouwens aan geen twijfel

onderhevig is , dat de vulkanen opgestegen , of , beter gezegd , op-

geivcld zijn nit lange spleten , dat zij zich boven die spleten lang-

zaraerhand door hunne uitwerpselen tot kegelbergen hebben opge-

hoogd , zoo duiden die vulkaanrijen , zoo wel de lengte-rijen van het

eiland als de dwars-rijen : — de rigting aan dier spleten, welke

zich onder bepaalde, hier vroeger opgegevene hoeken snijden.

Alvorens wij overgaan tot het behandelen van de afzonderlijke

deelen der hoogte-kaart van Java, zij het mij vergund nog een

en ander te voegen by de algeineene , vergelijkende beschouwingen

,

betreffende Java en Soeraalra , waarvan wij reeds vroeger met een

enkel woord hebben gewag gemaakt.

Vergelijkt men de beide hoogte-kaartcn, n°. 1 eh 2, met elkander,

dan ontwaart de beschouwer reeds op het eerste gezigt den grooten

rijkdom aan kegelbergen , welken Java boven Soematra bezit. Het

grootste aantal geisoleerde kegels verbeft zich in de oostelijke hel ft

van het eiland, terwijl daarentegen de grootste ontwikkeling der

massa (het meerendeel van het volumen) in het westelijke gedeelte

van het eiland wordt waargenomen, namelijk, in de Preanger Re-

gentschappen , alwaar , in de zone van 2 tot 4000 voet , zeer uit-

gestrekte hoogvlakten worden gevonden , omringd door kegelvormige

bergtoppen, die nergens elders op Java zoo talrijk zijn als in dit

gedeelte des eilands. Deze westelijke slreken hezitten derbalve,

meer dan eenige anderen van Java, eene groote overeenkomst

met de Batta-landen op Soematra; die overeenkomst opcnbaart

zich niet slechts in de uiterlijke gedaante , in de groote massa van

derzelver volumen, in de aanmerkclyke hoo^te waarop die streken

zijn gelegen , maar insgelijks in het klimaat , dat aan dezelven

eigen is en dat afhangt van hare gedaante en van hare hoogle-ont-

wikkeling , in de meerdere koelte , die er heerscht en in den over-

vloedigen regen, welke hare oorspronkelijke wrouden bevochtigt.

In elk dezer opzigten wordt er tusschen het oostelijke gedeelte
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van Java en de zoo even genoemde Preanger Regentschappen een

groot onderscbeid waargenomen , en vormt hetzelve een scherp

kontrast met de Batta-landen.

Zicn wij op Java eene menigle kegelbergen , die zich 9 a 11

duizend voet hoog verheflen , uit wier geisoleerde toppeii de dampen

der kraters in het slille luchlruim worden opgesluwd , ontwaren

wij daartusschen breede vlaklen , die zich mijlen
, ja , dagrei-

zen ver uitslrekken , en waarin vele dezer kegelbergen als eilan-

den in den oceaan zijn gelegen, nemen wij daarbij in aanmerking

de geringe hoogte waarop deze vlakten zijn gelegen, die, nielte-

genstaande hare centrale ligging, in het midden van het eiland,

ter naauwernood 200 a 250 voet boven het niveau derzeerijzen,

doch welke tot de vruchtbaarste cultuurlanden van het eiland be-

hooren, waar rijst in.Sawah's wordt gebouwd; — wenden wij

daarentegen onze bLkken naar de Batta-landen , op Soeraatra, waar

de hooge kegels meer en meer verdwijnen, waar het gansche land,

of althans een zeer groot , centraal gedeelte er van , op veel

jrootere hoogte , dan zulks op Java het geval is , eene vlakke ge-

daante aanneemt, tafellanden vormt, die in Noord-Tobah , in de

nabijheid van het meer Aik-Daoe , ter hoogte van 4500 voet boven

den spiegel der zee rijzen ,
— wanneer wij dit alles in aanmerking

nemen, dan laat zich uit het onderscheid , dat wij in de gedaante en

in de hoogle-ontwikkeling der beide landen waarnemen, — van

het plateau van Tobah en der centraalvlakten van Java, bij voor-

beeld, die van Madioen en Kediri, — het besluit opmaken , dat zij

ook in alle andere opzigten van elkander afwijken, dat zij eene

eigendommelijke natuur bezitten.

Beide landen, zoo wel de laag-vlakten van Java als de hoog-

vlakten van Tobah, zijn sedert vele eeuwen de voornaamste zetel

van de bevolking dier eilanden, en het geboomte der oorspronkelijke

wouden, welke deze vlakten eenmaal beschaduwden, is lhans spoor-

loos verdwenen.

De vlakle van Tobah is in eene grasvlakte herschapen, in een

weideveld voor paarden en runderen, dat zich onafzienbaar ver

uitstrekt voor de blikken des reizigers; koel is de lucht, die men

daar inademt , en gaarne verwijlt de Batlaer in zijne hut bij het
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knapp^nde vuur , wannecr des niorgens vroeg een kleed van sneeuw-

witten novel het plateau overdekt; — op Java siert liet groen der

Sawalivelden heinde en verre de vlakten en met vreugde treedt

de noeste landman voor de deur zijner woning, ten einde zich te

verkwikken in de koele raorgenlucht, alvorens de steeds hooger

rijzende zon haren gloed heeft medegedeeld aan alles wat hem

omringt; — hier brengt slechts de koele zcewind, die zich ora-

streeks het middaguur verheft, eene verkwikkingaan; hij ruischtdan

door de toppen der Kokos- en Pinangpalmen , die bij duizenden

de vreedzame hutten der inboorlingen beschaduwen en allerwege

klcine bosclijes vornien; elk dier bosebjes is een dorp, die ontel-

baar, als oasen,in de rijstvelden verslrooid liggen; — ginds in

Tobah suist de wind door dennenwouden! (Pinus Merkusii de Vr.)

die op de bergen rondom het plateau groeijen, en geen enkele

boom werpt zijnc schaduw op de vlakte, waarvan de eenloonig-

heid door geen heuvel, door geen sleen zelfs wordt afgebroken.

Slechts dorpen van geringen omvang liggen eenzaam , hier en

daar verstrooid, op dit plateau. De zwarle, spits toeloopende gevels

der hutten vormen een scherp kontrast met het lichte, vale groen

der vlakte, zij doen zich somber en treurig aan het oog voor.— Een

blaauwachtige rook ligt als een nevel boven deze hutten. Geen

enkele boom dekt ze met zijne schaduw. Geen Kokos-
, geen Pinang-,

of Arengpalm verheft hier zijne bladerenkroon. Binnen geene enkele

omheining ruischt de wind door de bladeren van den Pisang; door

geen groenen akker wordt zij omzoomd. — Kaal en zwart als

de Arengvezels (idjoe), die dezelven tot dak strekken, en verlaten

als de hoogvlakte zelve , doen zij zich voor aan het oog des he-

schonwers.

Slechts dan wanneer hunne woningen door palissaden en grachten

zijn omringd, achten de bewoners dezer landslreek zich veilig;

niet dan met de wapenen in de hand durven zij hunne akkers

betreden
, wier gering getal bijna uitsluitend wordt gevonden op

den bodem der kanaalvormige heekkloven.

Eenzaara, afgezonderd, wantrouwend jegens ieder , bijna zonder

eenig verkeer met elkander, brengen de Battaers hunne dagen door.

Gering is de honveelhcid rijst, die zij bouwen in Sawah's, door
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hen op den bodem der kanaalvormige plateaustroomen aangelegd.

Op het plateau zelf bebouwen zij hoogstens een klein Gadoeng-veld

(Convolvolus Batatas), terwijl zij de overige ruimte der gansche

grasvlakle onaangeroerd laten ; zij strekt ten luslperk aan paarden

en runderen , met wier melk zij zich voeden en die zij slechts

tegen den nacht binnen de palissaden hunner dorpen drijven , welke

alsdan angstvallig weder gesloten worden.

Het rooken van tabak uit lange, koperen pijpen mag bijna het

eenige genot worden g( heeten in him eentoonig leven , dat zij in

treurige afzondering slijten.

Slechts dan wanneer de lang gekoesterde naijver lusschen de

Radja's in openbare vijandschap is ontvlamd, dan komt de Battaer

met zijne naburen in aanraking, dan wordt leven en beweging op

het hoogland bespeurd, dan is er hrijg
9
— dan flikkeren devlam-

men boven den rook der brandende dorpen en wordt de hemel

geverwd door een onheilspellenden gloed , dan kaatsen de echo's

der bergwanden het rommelend geluid van trommel en gong-gong

terug, wanneer een arme gevangene, aan een paal gehonden, tot

afgrijsselijken maaltijd strekt aan zijne broederen.

Deze menschen zijn vrij , niemand heerscht over hen, evenmin
i

als zich boven de bergvlakte, door hen bewoond, andere hoogten

verheffen, maar deze in tegendcel allerwege vrij en onbelemmerd

nederblikt op het lager liggende land , dat haar omringt. Elk dorp

is eene republiek , welkcr President zich Koning, Radja, noemt.

Op Java bogen de inboorlingen vroeger limine hoofden in het

stof voor den eenigen wil hnnner eigeomagtige Keizers. Slaafs

gehoorzaamden zij hun minst bevel, gel ij k zij zich zonder mor-

ren aan het noodlol onderwerpen , wanneer dit nil de k raters der

vulkanen, die zich lien duizend voet boven hnnne woonslcde ver-

heffen, verwoesting en verdcrf over het land nilslorl. Even gewillig

gehoorzanien zij lhans aan de zachlere, meer billijke wctten der

Indische regering; zij zijn niet vrij, gelijk de Baltaer , maar zij

zijn gelukkiger! — steeds vermeerdert het tal hunner bebouwde

velden, de bloei van hun land stijgt immer hoogcr, de bevolking

neemt van jaar tot jaar toe, welvaart en rijkdommen wassen aan,

D roofzucht de hutlen
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hunner dorpen , en wanneer ginds in Tobah het dreunend geschal

der gong-gong's slechts wordt gehoord bij de ijsselijke vieringder

onmenschelijke feesten, zoo worden hier, in den stillen avond-

stond , wanneer de adem van den wind geen blad meer doet rit-

selen in Kokospalmen, noch andere vruchtboomen , de welluidende

toonen gehoord van den gamelan, — koewe koewe bedekt de

matten, die in het midden van het dorp op den grond zijn ge-

spreid, ieder mag naderen , ieder wordt gastvrij genoodigd , en ouden

en jongen , alien in feestgewaad gedost , stroomen naar de plaats

om zieh, onder vrolijk gekout , te verlustigen in het spel der dans-

meisjes , der Ronggeng's.

Groot is de naluur in al hare werken. Eene enkele wijziging

in den toestand eens lands , zoo als , b. v. , de oorspronkelijke ophef-

fing eener uitgebreide streek tot eene hoogte van 5 a 4000 voet,

heeft eene oneindige reeks van andere wijzigingen ten gevolge

gehad, die zieh niet slechts in de onbezielde, maar even zeer in

de bezielde natuur openbaren. Doch dit innige verband , dat tusschen

allekrachten der natuur bestaat, dien onderlingen zamenhang,welken

wij tusschen alle verschijnselen waarnemen, die keten, welke alle

deelen van het geschapene zaamverbindt , konden wij hier slechts

met een paar trekken malen. Keeren wij ,nadezekorte uitweiding,

terug tot de beschouwing van de gedaante van Java.

Een gel ij k onderscheid als wij opmerken in de hoogte van het

gansche land , der basis , waarop de bergtoppen zieh verheffen

,

in het aantal en in de verdeeling der kegelbergen op Java en op

Soematra, even aanraerkclijk is het onderscheid, hetwelk wij tus-

schen de beide eilanden ontwaren, wat betreft hunne dalen en

de in de lengte uitgestrekte bergen, namelijk , der bergketenen.

Soematra kenmerkt zieh in zijne centrale streken door groote,

kanaalvormigc lengle-dalen, die vele mijlen lang zijn enterweder-

zijde worden begrensd door eene berg keten ,benevens door vulkanen

,

die gewoonlijk uit den kam der keten zelve oprijzen en zieh aan

het oog voordoen als waren zij derzelver kegelvormige top. De
bodems dier dalen zijn het, welke de schoonste gedeelten uitmaken

van de landstreek der XIII kota's , waarin het meer van Singkara

ligt, van Raoe, Mandating, Angkola, ja, de hoogvlakten van
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Sipirok en Tobah , in noordelijk Soematra, zijn niets anders dan de

verbreede deelen dier dalbodems, welke door zoetwalerformatien

,

ten gevolge van het gevuld geraken van voormaligemeerbekkens,

zoodanig opgehoogd zijn geworden, dat de vlakten, die zij thans

vormen, nadat bet water dier meren zich bier of daar, in bet

laagste gedeelte van het randgebergte , eene doorbraak , een uitweg

baande, bijna even hoog en op menige plaats werkelijk op gelijke

hoogte liggen als hare randgebergten. De Aik-Daoe is het overblijf-

sel van een dergelijk meer.

Op de beide hoogste, binnenwaarts gelegene bergketenen , welke

het centraaldal begrenzen , volgen in de meeste streken van Soe-

matra ter wederzijde, maar voornamelijk aan de zuidwestelijke

zijde, nog andere ketenen, twee, drie, vier, ja, somtijds een

grooter aantal bergketenen , de eene op de andere, welke alien

evenwijdig loopen , zoo ten opzigte van elkander als der lengte-as

van het eiland; zij slrekken ter grens aan dalen, die eene gelijke

rigting als het centraaldal, doch eene geringere breedte bezitten,

en welks bodem des te geringere hoogte heeft , naar gelang deze

dalen nader bij dc kust gelegen zijn.

Dergelijke vlakke , horizontale dalbodems, de beddingen van

voormalige, thans ledig geloopene meerbekkens , wier water, tot op

eene zeer geringe hoeveelheid na, zich een uitweg heeft gebaand,

worden er op Java slechts rfne gevonden : het plateau van liandong,

het Garoet-dal en de dalketel van Ambarawa (misschicn moet

hiertoe insgelijks worden gebragl een gedeellc van het dal van

Kadoe) ; slechts het eerste der genoenide dalbodems komt in groolte

eenigermale overeen met die van Soematra,terwijl zij daarenboven

nog in dit opzigt van <le dalgrondeo van het naburige eiland ver-

schillen , dat zij niet ingeslolen liggen lusschen evenwijdige berg-

ketenen , welke nagenocg ovcral , op alle punlen , eene gelijke

hoogte hebben , maar daarentegen worden begrensd door de toppen

van aaneenareschakelde vulkanen ; ten andercn dat zij niet alien

evenwijdig gerigt zijn ten opzigte der lengle-as van het eiland,

maar in eene daarvan verschillende , namelijk , in eene scheeve

rigting voortloopen. Op Java zijn deze bekkens hoofdzakelijk

gevuld geworden door vulkanische producten, door asch, zand,
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gruis , dat uit de kraters der naburige vulkanen werd uitgebraakt,

in het plateau van Tobah geschiedde zulks door lagen vanwitten,

plastischen thon. (1) Zeer opmerkenswaardig is het, dat de

kanaalvormigc kloven , met hare scherp afgesnedene randen

,

waardoor de plateaubeken van Sipirok en Tobah stroomen, zich

in gelijken vorm aan het oog voordoen op Java, in het westelijke

gedeelte van het plateau van Bandong , in Rongga.

Even zeldzaara als op Java vlakke, hoog liggende dalbodems

worden aangetroffen , even schaars vindt men op dit eiland twee-

of verveelvoudigde , evenwijdig nevens elkander oprijzende berg-

ketenen , welke ter grens strekken aan lengte-dalen, die eene gelijke

rigling hebben als de ketenen en welk verschijnsel het ken-

nierk van Soematra mag worden geheeten. Het zijn dubbele

verheflingsranden , en de dalen of hoogvlakten , welke zij insluiten,

zijn spUjtings-dalen. Gering is het getal van dergelijke dubbele

bergketenen , dat Java bezit , en ook deze weinigen hebben slechts

eene geringe uitgestrektheid en liggen alien binnen het gebied der

tertiaire formatie. Tot deze soort behooren , namelijk, eenige

takken van het Zuid-Serajoe-gebergte in het regentschap Keboemen
,

en de tusschen dezelven ingesloten liggende dalen, waardoor de

Kali-Look oelo en Look kidang stroomen; wijders het Kendeng-

gebergte in het regentschap^ Koeningan , dat in eene oostelijke rig-

ting tusschen den Tjerimai en den Sawal heenloopt en zich uitstrekt

naar de zijde van den Slamat. Alhier ziet men eene dubbele

opheffing van het tertiaire gebergte, waar tusschen een in de lengte

uitgestrekt splijtings-dal wordt gevonden, dat ingesloten ligt tus-

schen de breukranden van het zoo even genoemde gebergte; eene

eruptieve centraalketen verdeelt dit dal in twee deelen, in eene

noordwaarls gekeerde helft, waardoor de Tji-Petak en in eenezui-

(1) Ook deze thon kan door de kraters van vulkanen, b. v. , van den thans uitgedoofden
Dolog-Dsaoet

.
die zich aan de zuidelijke grens van Tobah verheft, in den vorm van

asch uitgebraakt zijn gevvorden , waardoor het voormalige meer van Tobah gevuld
geraakte; de witte tuf, die zulk een groot gedeelte der residence Bantam, op Jav"a , ter
dikte van honderde voeten bedekt, en de horizontaliteit der lagen, welke die thon in
lobah, afsvisselende met andere, grovere produkten, vormt , terwijl de bergketenen ter
wederzijde uit steil buitenwaarts hellende gesteer.tebanken bestaan , mag mede als een
bevvys worden aangemerkt

, dat wij hier eene formatie van eene jongere dagteekening,
het afzetsel uit het water van een meer voor ons hebben.
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delijke helft, waardoor de Tji-Tjolang en hare meer ooslwaarts

afvlietende nevenbeken stroomen.

Deze beide op Java voorkomende dalen zijn derhalve werkelijke

lengfe-dalen , tusschen evenwijdige bergketencn ingesloten ,
wier

effene bodem ontstond ten gevolge van bet zand en de rolsteenen

door Bandjer's aangevoerd en afgezet,dochwaarvan in voormaligen

tijd boogst waarschijnlijk slecbts een gering gedeelte bedolven lag

onder de wateren van een meer; deze dalen zijn echter, wal hunnen

vorm betreft , ware evenbeelden der type , die wij op Soematra

aanschoiuven , terwijl bet eenige onderscheid, hetwelk wij tusschen

dezelven opmerken, hierin bestaat, dat deze smaller, minder ont-

vvikkeld zijn dan gene.

Mist Java de dubbele ketenen , zoo kenmcrkt het zich door bet

aantal cnkelvoudige bergketencn ,
gevormd door de cenzijdige ver-

hcflingsranden van zijn neplunisch gebergte, benevens door de

ligging van het meerendeel zijner vulkanen, die ter zijde, aan

den voet van de neptunische bergketenen zijn uitgebarsten. In de

volgende boofdstukken zullen wij ontwaren , dat overal waar het

tegendeel plaats grijpt, waar een vulkaan uit den kam eener

bergketen oprijst , zoo als , bij voorbeeld , het geval is met den

G.-Slamat , zulks eerst later is te weeg gebragt , doordien de vul-

kaan , welke nevens bet breukvlak van het neptunische gebergte

te voorschijn trad, zich door zijne eigene uitwerpselen zoo zeer

ophoogde , dat hij zelfs den rand van het opgedrevene gebergte

overstelpte , ja ,
geheel en al bedolf.

Gelijk op Soematra parallel-dalen en dubbelketenen in menigte

worden aarigetroffen , en die vorm aldaar de overhand heeft boven

anderen , zoo zien wij op Java daarvonr in de plaats treden een-

zijdige opheflingen van het neptunische gebergte tot schotsachtige

ketenen, die dikwerf verveelvoudigd nevens elkander oprijzen

,

of geheel en al zonder eenige regelmaat door een liggen.

De meesle vulkanen van het. eiland Java zijn derhalve niet door

middel van eigenlijke bergketenen met elkander verbonden, vgelijk

het geval is met het meerendeel der vuurbergen op Soematra;

men treft bier in tegendeel slecbts glooijende vlakten aan, welke
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eigenlijk niet anders zijn dan het benedengedeelte van de helling der

vulkanen zelven ; de wederzijdsche helling vloeit in het midden tus-

schen de beide kegelbergen of tot eene lage vlakte in een , — dit heeft

plaats tusschen die vulkanen,welke verre van elkander verwijderd lig-

gen, — of zij forraeert een zadel, een zadelvormigen tusschenrug,

en onder deze gedaante komt zij voor tusschen twee kegels , die

elkander digt zijn genaderd. Die centrale lusschenvlakten der vul-

kanen, zoo als, bij voorbeeld, die van Kediri, Madioen en Solo,

waarvan de hoogte boven het niveau der zee slechts 197 a 285

voet bedraagt, behooren tot de sterkst bevolkte Sawah-streken van

het gansche eiland, terwijl de tusschenzadels , welke hooger oprij-

zen, naar mate de beide kegelbergen digter lot elkander zijn gena-

derd, die gem atigde ofkoelebergpassen,"|", vormen, waarover vande

eene residentie ofhet eene landschap naar het andere gebaande wegen

loopen, wier paspunt den reiziger voert door thee- en groentetuinen

,

langs buitenplaatsen of Pasanggrahan's, in deszelfs nabijheid opgerigt.

Rijzen deze tusschenzadels en bergpassen hoog, dan duiden zij

de nabijheid der beide vulkanen aan , waar tusschen zij zijn gelegen;

verheffen zij zich tot eene geringe hoogte , zoo mag zulks als een

bewijs worden beschouwd, dat die beide vulkanen, de oorzaak

van hun onstaan, verre van elkander zijn verwijderd. Wei is

waar, de groolere hoogte, de wijdere omvang der vulkanen nioet

hierbij niet geheel en al uit het oog worden verloren, hoewel

deze bij het meerendeel der Javasche vuurbergen bijna gel ijk staat.

De meeste der zadels, die uit een strategisch oogpunt, als weg-

passen , van gewigt zijn , heb ik op deze en de andere hoogte-kaarten

van Java aangeduid. De hoogste bergpassen worden gevonden

tusschen de dubbelvulkanen , de zoogenaamde tweelingen.

Op de volgende hoogte , naar den vroeger vermelden voetmaat

,

ligt de zadel tusschen den Goenoeng

:

7870 — Mandate wangi en den Gede
, geheeten Pasir-Alang.

6296 — Panggonan en den Praoe (plateau Dieng) , de hoogste

gebaande weg, welke te paard kan bereden worden.
5715 — Malawar en den Wajang ; over dezen zadel loopt de

weg van Penffalengan naar TiiDarai.
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5000 — Tiloe en de bergen van Pengalengan.

9000 — Telerep en den Sendoro ; hierover loopt de weg nit het dal

der Serajoe (Wonosobo) naar Adiredjo (Kadoe).

5000 — Lawoe en zijn zuidelijk voorgebergte ; de weg van Solo over

Gondosoeli en Serangan naar Madioen heefl bier zijn paspunt.

4880 — Merapi en den Merbaboe; hierbeen voert de weg van

Kadoe naar Solo.

4675 — Boekit loenggoel en den Poelasari; over dezen zadel loopt

de weg van Lembang naar Negara wangi.

4620 — Gede en den Megamendoeng ; de postweg van Buitenzorg

naar Tjandjoer voert hierheen.

4400 — Merbaboe en zijn noordwestelijk voorgebergte; alhierwordt

de weg van Kadoe naar Kopeng gevonden.

4356 — Boekit toenggoel en den Tangkoeban praoe; alhier vindt

men den weg, die van Bandong naar Krawang voert over

Poentjak-Oral.

4526 — Sendoro en den Soembing;de weg van Wonosobo naar Kadoe

loopt over dezen zadel.

5700 — Kraljak en den Geloenggoeng ; hierheen voert de weg van

Garoet naar Soekapoera.

5650 — Ardjoeno en den Kawi ; de weg van Malang naar Ngantang

over den G.-Radjeg wesi overschrijdt dezen zadel.

2690 — Menglajang en den Boekit djarian ; de weg van Bandong

naar Soemedang loopt over denzelven.

2665 — Mandala wangi en den Boedjoeng ; hier heeft de weg van

Bandong naar Garoet zijn paspunt.

2420 — Sida kellng en den Sangjang tjiah ; over dezen zadel loopt

de weg van Pawenang over Tjiawi naar Malembong.

2367 — Boerangrang en den Awoe ; de weg van Radja mandala

2555

Bandong

loopt

Tji-Tandoei-dal naar Kawali , langs den zuidelijken rand van

het raeer van Pandjaloe.

1700 — Ardjoeno en den Tengger; de weg van Pasoeroean naar

Malang heeft hier zijn paspunt.
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1700 — Salak en den Gede ; bier lieen loopt de oude weg van Bui-

tenzorg over Tjitjoeroek naar Tjandjoer.

1500 — Ardjoeno en den Penanggoengan.

900 — Ajang en den Raon ; over dezen zadel loopt de weg van

Poeger naar Bondowoso.

800 — Tengger en den Lamongan ; de weg van Lemadjang naar

Probolinggo heeft hier zijn paspunt.

SO — Idjen en den Boeloeran.

Keeren wij thans tot de hoogte-kaart terug en gaan wij

die in hare afzonderlijke deelen na , tot welk einde wij de-

zelve van het westen naar het oosten zullen doorloopen. Wat

betreft onze toelichtende aanmerkingen , ten dezen opzigtc zullen

wij ons bepalen tot het mededeelen van dalgene , hetwelk wordt

vereischt tot regt verstand van de voorstelling der enkele deelen

des lands, terwijl die streken en bergen, welke alhier voorkomen

en op zich zelven reeds duidelijk genoeg zijn , stilzwijgend zullen

worden voorbijgegaan. De teekens, op de kaart gebezigd, zijn

reeds vroeger door ons verklaard. Alle nog werkzame , dampende

kraters, die op de toppen van bergen liggen , benevens de solfatara's,

welke menigwerf aan hunne hellingen, op een grooten afstand der

kratermonden worden aangetroffen, zijn op deze , zoo mede op alle

andere hoogte-kaarten , door eene dampwolk of eene rookzuil aan-

geduid geworden.

De uiterste, zuidAvestelijke hoek van Java, «Oedjoeng-Koelon»

geheeten, wordt gevormd door een stompen, kegelvormigen

trachietberg; de oorsprong van zijn naam Goenoeng-Pajoeng , d.i.
,

zonneschermberg
, moet zondcr twijfel worden gezocht in de me-

nigte bergribben, welke van zijnen schedel straalvormig naar alle

zijden benedenwaarts loopen. Aan de zijde der kust stort hij zich

ter hoogte van 5 a 700 voet loodregt benedenwaarts; bijna even
hoog verheft zich nit de baren der zee een aantal rotseilanden

,

waaronder cr velen worden aangetrofleu , die in de gedaante van
torens oprijzen en wier schedels met een groen woud zijn gesierd.

Zij doen zich aan het oog voor als afgeretene stukken van het ge-

bergte, welke de kust van nabij omzoomen. Aan den oostelijken
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voet van den Goenoeng-Pajoeng grenst eene vlakke landstrook , welke

ter naauwernood eene hoogte bereikt van 100 voet en uit jongst

gevormden zee-zandsteen bestaat ; deze isthmus vercenigt den berg

met het overige gedeelte van Java en scbeidt de Welkomstbaai

van den Indischen oceaan; zijneganschebreedtebedraagt niet meer

dan 5 a 4 minuten.

Hierop volgt oostwaarts heen de doolhof der duizenden van dalen

en bergruggen , die elkander onder menigerlei vorm en rigting

doorkruisen , welke de neptunische formatie alhier aan het oog

des beschouwers vertoont. Het profiel , dat wij hier van dit gebergte

geven, stelt het, in algemeene trekken, in zijnegemiddelde hoogte

voor, gelijk het voorbij den G.-Karang en Poelasari loopt en zich
-

naar de zijde van den G.-Salak allengs hooger verheft.

In het noordwestelijkste gedeelte der residentie Bantam, rijzen,

geheel en al geisoleerd, de beide vulkanen Poelasari en Karang

opwaarts; zij zijn bij gevolg aan gene zijde, noordwaarts van het

eerste profiel gelegen.

Rondoni den Goenoeng-Salak en den Ged6 zijn twee verschillende

wegen aangeduid; het gedeelte, dat aan de noordelijke zijde der

bergen ligt, is met eene fijnere lijn geteekend, terwijl datgene,

hetvvelk aan hunne zuidelijke zijde heenloopt, met eene zwartere

lijn is aangeduid. De eene weg voert van Buitenzorg over den

tusschenzadel naar Tjitjoeroek en van hier, om den zuidvvestelijken

voet van den Gede heen, naar Soeka boemi, alwaar hij zich ver-

eenigt met den weg, welke van de zijde van Palaboeanratoe komt,

en die verder naar Tjandjoer loopt. De andere weg is de groote

postweg; van Buitenzorg verheft hij zich 4620 voet , tot waar hij het

laagste punt bereikt van een bcrgrug , welke de noordelijke helling van

den G.-Mandala wangi, «Gegerbentang»,metden Goenoeng-Mega-

mendoeng vereenigt , namelijk , een voorgebergte van den eerstge-

noemden vulkaan, hetwelk hier niet kon worden afgebeeld. Van

dezen « Megamendoeng-pas », de hoogste op het gansche eiland Java,

welke met rijtuig kan bereden worden , loopt de postweg weder berg-

afwaarts , tusschen den voet des vulkaans en zijn oost-noordoostelijk

voorgebergte heen, en wel in de nabijheid van Tjipanas, de villa

8
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van den Gouverneur-Generaa] , van welk punt hij weder daalt

naar Tjandjoer. Op de zuidelijke helling van den Gede, die tot

Tjandjoer behoort, onlwaren wij door nevenwegen met elkander

verbonden, tien Pasanggrahan's, wclke van de noordoostelijke naar

de zuidwestelijke zijde des bergs, zuidwaarts heen , in deze orde

op elkander volgen: Padjet nabij Tjipanas, Tjiberem, Bajabang,

Kali astana, Padakati, Peser, Kapoegeran, Sala bintana, Tjiboenar

en Pasir datar. Zij liggen reeds hooger dan dat gedeelte des lands

,

hetwelk door de Javanen voortdurend wordt bewoond en palen aan

de benedenste grens van koftijplantaadjen of liggen in dezelven;

deze strekken zich nog 500 a 1000 voet hooger bergopwaarts uit

en bedekken den bodem van gevelde deelen der oorspronkelijke

wouden, welke verder de gansche oppervlakte des bergstops tot

aan zijne kruin overschaduwen.

Het naderbij liggende profiel , ten zuiden van den Ged£ , is de

doorsnede van den weg, welke van de Wijnkoopsbaai, aandezuid-

kust, over Soeka boemi naar Tjandjoer voert. De zuidwestelijke,

zuidelijke en zuidoostelijke voet van den Gede is omzoomd door

eene fraaije, vlakke, rijk bebouwde en sterk bevolkte landstreek

(uitgebreide lava-strooraen) , en daalt met eene zachle glooijing in

het Tji-Mandiri-dal; aan deze zijde wordt hij begrensd door de

noord-noordwestelijke helling van het Djampang-gebergte , langs

welks voet de zoo even genoemde beek stroomt. De vroeger gemelde

weg, die van Tjitjoeroek komt, en een gedeelte van dezen, welke

zijn aanvang neerat aan de zuidkust, doorsnijden dezen schoonen

,

vlakken , openstaanden dalbodem tot aan Tjandjoer.

profiel

de

welke wordt gevonden tusschen den G.-Ged6 en het plateau van

Bandong, eene vlakke streek, waardoor de rijke toevloed van water,

welke neerstroomt van de oostelijke helft van den Ged£ en van

het Djampang-gebergte, zieh ontlast door de kloof der Tji-Sokan,

terwijl datgene, hetwelk afstroomt van de bergen, rondom het

door

der Tji-Taroem en vervokens naar de
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heeuvlocit. De beide genoemde Djoerang's zijn heteenige voorbeeld

op Java van kanaalvormige kloven, die met scherp afgesnedene

wanden in het vlakke land zijn uitgespoeld, en wier vonn over-

eenkomt met dien der kloven
i
waardoor op Soematra bijna alle

plateaustroomen vlieten.

Het profiel van het oostelijke gedeelte van het Djampang-gebergte,

dat wij overdwars genoraen en tot aan den G.-Paioea hebben af-

geteekend, ligt naderbij den beschouwer dan datgene, hetwelk

wij hebben getrokken door de met eene zachte glooijing uitge-

hoolde vlakte, waarin de beide kanaalkloven zijn gelegen. Men

aanschouwt alhier eenzijdige, schotsachtige opheffingen der tertiaire

formatie, waarvan de steile zijden, de breukvlakken , tegen den

Gede overstaan. Stelt men zich den noordwestelijksten rand, welke

het naastbij den Ged6 is gelegen , naar de linkerzijde beneden-

waarts verlengd voor tot aan den oever der Wijnkoopsbaai (Pala-

boean ratoe) , dan verkrijgt men de grens van het Tji-Mandiri-dal

aan deze, d. i., aan de naar den beschouwer gekeerde zijde; aan

de anderen , tegenoverliggenden kant loopt de weg been van Pala-

boean ratoe tot aan Soeka boemi, welken wij op de kaart hebben

afgeteekend.

De doorsnede door het Djampang-gebergte geeft tevens het profiel

van den weg, welke van Tjandjoer naar Telaga-Patengan loopt.

Allengs stijgt de weg opwaarts uit hetTji-Djampang-dal en bereikthij,

aan den oever van het zoo even genoemde meer (TSlaga) , den

voet van den vulkanischen kegel, welke het tertiaire gebergte

,

namelijk, den Goenoeng-Brengbreng overstelpt heeft. Hadden wij

het naderbij liggende profiel (van het Djampang-gebergte) verder

voortgezet, zoo zouden wij den Goenoeng-Brengbreng hebben moeten

afteekenen, namelijk, ter regterzijde van het Tji-Djampang-dal,

dat in de nabijheid van denzelven , beneden Bodjong peter , in het

grootere Tji-Boeni-dal uitloopt. Dit Tji-Boeni-dal strekt zich uit

langs den voet van den Brengbreng-wand. De Goenoeng-Brengbreng

is de rand en het breukvlak der grootste, eenzijdige neptunische

ophefling, de uitgestrektste bergschots, welke op gansch Java wordt

gevonden; nadat hij uit hel vulkanische bekleedsel in denalMjheid
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van den Patoea is te voorschijn getreden, zet hij zich in eene

west-zuidwestelijke rigting, vele raijien ver, tot beneden aan de

kust voort. Aan de oppervlakte der bergketen , waarvan het glooi-

jende vlak het grootste gedeelte uilmaakt van hetdistrikt Tjidaraar,

is in de hoogere streken, die digterbij den vulkaan zijn gelegen,

de explosie-krater Kawah-Tjiwida'i uitgebarsten.

De Patoea (1) vormt het begin, — den westelijken uilhoek,

der vulkaanrij, waardoor het plateau van Bandong ten zuiden

wordt begrensd. Te rekenen van den Patoea tot aan den Tjikorai

hebben wij deze keten op de kaart afgebroken , en daarvan een af-

zonderlijk profiel, geteekend n°. II. B, vervaardigd, ten eindehet

vrije uitzigt op de tegenoverliggende , noordelijke keten van het

plateau niet te belemraeren.

Keeren wij terug tot de doorsnede van den grooten weg, der

postroute, naar het punt van waar deze door de wijde ruinate,

tusschen den Ged6 en den Boerangrang ingesloten , heenvoert en

uit de vlakte van Radja mandala in zigzag naar het plateau van

Bandong opstijgt. Op de kaart ziet men het plateau, benevens de

acht vulkanische bergspitsen , die, tot eene keten aaneengeschakeld

,

hetzelve aan den overkarit , ten noordoosten , begrenzen en van Kra-

wang scheiden. Slechts een enkele dier bergtoppen is door een

krater doorboord. De Goenoeng-Roejoeng vormt den zuidoostelijken

hoek dezer vulkaanrij; zijne helling daalt af in het laagst gelegene

,

noordoostelijke gedeelte van het Garoet-dal, ter plaatse waar , aan

deszelfs voet , Baloeboer limbangan ligt. Van dit dorp af loopt het

profiel verder, doorsnijdt den dalbodem, benevens de kloof zijner

hoofdbeek Tji-Manoek, en verheft het zich eindelijk naar de keten,

welke het dal ten zuidoosten begrenst. Hebben wij het plateau van

Bandong in gelijke rigting met den loop zijner hoofdbeek, namelijk,

van het oosten naar het western , derhalve in de lengte afgebeeld

,

zoo is dit «inwaarts gelegene Tji-Manoek-dal.» hetdalvanGaroet,
van het zuidwesten naar het noordoosten gerigt.

Westwaarts heen vereenirrt. zir.h deft -Rnpinpntr mpi (\en ftnmmonrr.

(1) Kortheidshalve zullen wij het woord Goenoeng \66r de eigennamen van bercen dik-
werf vveglaten.
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Boedjoeng, welke den

sten berg vormt der zuidelijke Bandongsche keten. Door raiddel

van een lagen zadel, waarover de straks vermelde weg uit het

plateau naar Leles in het Garoet-dal voert , is hij met den G.-Mandala

wangi verbonden, welke westwaarts heen op dezen volgt, doch
die op dit profiel niet kon worden afgeleekend.

De bergen G.-Boedjoeng en Gerimbi zijn door raiddel van hooge

tusschenjukken
, in de gedaante eener halve ellips , met elkander

verbonden; zij omringen een ketelvormig hoogdal, welks bodem
met koffijtuinen is bedekt, doch dat slechts zelden door een reizigcr

wordt bezocht , niettegenslaande er van Tjitjalengka , het oostelijkste

dorp van het plateau van Bandong , een weg door hetzelve heen-

voerl; volgt men dezen weg, welks paspunt eene hoogte bereikt

van 5000 voet , dan komt men te Tjelantjang en , van daar afda-

lende , in het schoone Garoet-dal aan , waarin , aan den voet van

den G.-Roejoeng , het dorp Baloeboer limbangan ligt , dat door even

weelderig groeijende Kokosboschjes wordt beschaduwd , als wij

aantreffen rondora de dorpen aan de kust van ons eiland gelegen.

Het profiel n°. II. i?,strekttotaanvullingder opengelatene ruimte

op het algeraeene profiel , welke zich uitstrekt van den G.-Patoea

tot aan den Tjikorai. In dit profiel vinden wij een gedeelte afge-

teekend van die bergen , welke het plateau van Bandong ten zuiden

begrenzen, zoomede de nog nader aan den beschouwer liggende

hoog-vlakten , die zich zuidwaarts van deze bergen uitstrekken en

verderop afdalen naar dat gedeelte van de zuidkust , hetwelk behoort

tot het Tjandjoersche distrikt Tjidamar en het regentschap Soe-

kapoera. Wat betreft de Jigging dezer bergen , welke in de onmid-

dellijke nabijheid van het plateau oprijzen, en in den vorm van een

traliewerk aaneengeschakeld zijn , ten dezen opzigte wordt de lezer

naar de kaart en de kleine schets Prijangan Figuur 1 verwezen, (1)

uithoofde eene topographische beschrijving van zoo vele bergen

en ketenen, wier onderlinge ligging zeer ingewikkeld is, omslag-

tig en vermoeijend zou zijn, Slaat de lezer het oog op deze schets

,

(1) Deze schets zal worden gevoegd bij de beschrijving van den Boerangrang , in de tweedo
afdeeling van dit werk.
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dan zal hem dit profiel, zonder nadere beschrijving , duidelijk wor-

den. Het schoone plateau van Pengalengan loopt van den zuidelijken

voet des Malawar om den zuidelijken voet Yan den Wajang heen

;

slechts door middel van de lage bergketen ,
gemerkt met het tee-

ken * , wordt hetzelve gescheiden van de vlakte der Rawa-Tegal

badoeng , alwaar midden tusschen den Wajang en den Pepandajan

de Tji-Taroem ontspringt, terwijl het zich aan den zuidelijken

voet des Pepandajan, waar Desa-Tjimanoek ligt, vereenigt met

de hoog-vlakte van Tjikatjang. Deze hoog-vlakte scheidt den voet

der bergen Pepandajan en Tjikorai van elkander en vormt het

hoogst liggende gedeelte van den bodem van het Garoet-dal , waar

de oorsprong van de Tji-Manoek wordt gevonden. Van dit punt

loopt het naastbij liggende profiel over de zuidoostelijke grens-

keten van het Garoet-dal, van den G.-Tjikorai tot aan den oostelijken

rand der Telaga-Bodas , terwijl dat profiel , hetwelk verder van den

beschouwer is verwijderd , dat aanving bij den G.-Rekoetak en den

werkzaamsten aller Preanger vulkanen, den «Donderberg,»

Goenoeng-Goentoer , — doorsneed , dwars door den dalbodem en wel

door deszelfs centrale streken , in de nabijheid van Trogon en Garoet,

heenloopt en op den rand der Telaga-Bodas zich met het eerst-

genoemde profiel vereenigt. De Pepandajan , benevens de Tjikorai,

zijn de meest zuidwaarts liggende vulkanen der Preanger Regent-

schappen; zij zijn de beide zuidelijkste hoekpilaren derketenen,

welke het Tji-Manoek-dal, de eene ter linkerzijde of ten noord-

westen, de andere ter regterzijde of ten zuidoosten, begrenzen.

Keeren wij naar het hoofdprofiel terug , waarvan wij de door-

snede, welke door het Garoet-dal, over Baloeboer limbangan loopt,

te dier plaalse hebben verlaten , alwaar de beide op de kaart n°. II. B ,

afgeteekende profielen , elkander onlmoeten, namelijk, op den oos-

telijken rand van het meer (Telaga-) Bodas. Alhier deelt zich onze

doorsnede andermaal in twee lijnen. De eene lijn, welke het verst

van den beschouwer verwijderd is en het meest noordwaarts ligt

,

volgt de keten, waarin het straks genoemde meer is gelegen,

daalt vervolgens oostwaarts naar den zadel van Malembong, van

waar zij verder door de cen/raa/keten des eilands loopt , welke keten

zich tusschen den vulkaan Tjerimai ten noorden en den Sawal

,
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dien wij alleen op het profiel II. B. hebben afgebeeld,— ten zuiden , in

eene oostelijke rigting uitstrekt. De andere lijn , welke naderbij , meer

zuidwaarts dan de vorige ligt, doorsnijdt den krater van den be-

ruchten Geloenggoeng en daalt door denzelven benedenwaarls in

het bovenste gedeelte van het dal der Tji-Tandoei, welker hoogste

nevenbeken zijn gelegen op den zadel van Malembong en aan het

meer van Pandjaloe, van waar deze beek over Tjiawi naar Tasik

malajoe benedenwaarts stroomt. Van dit punt af doorsnijdt ons

profiel het stroomdal der Tji-Tandoei tot aan hare monding in de

Kinderzee aan de zuider kust. Het meer van Pandjaloe, dat op

de kaart is aangeduid geworden , ligt op een verbindingsrug des

Sawal met de centraalketen , bij gevolg aan deze zijde der laatst-

genoemde keten. De Goenoeng-Sawal ten oosten, en de G.-Geloeng-

goeng ten westen zijn de hoofdbergen , waardoor bet trogvormige

dal der Tji-Tandoei in de bovenste helft van zijnen loop wordt

omringd.

Daarenboven hebben wij op onze kaart een profiel afgebeeld,

dat nog verder van den beschouwer verwijderd en meer noordwaarts

ligt dan de vorigen ; het slrekt zich uit van den Goenoeng-Tanipo-

mas tot aan den G.-Tjerimai. Op die streek , waarin de Goenoeng-

Boekit toenggoel oostwaarts afdaalt , volgt eene lage tusschenruimte ,

die, wel is waar, niet in de gedaante van bergen oprijst, doch

niettegenslaande dat de waterscheiding vormt tusschen de zuidwaarts

liggende vlakte van Soemedang en de noordwaarts daarvan gelegene

streken van Krawang; vervolgens verheft zich andermaal een kegel-

berg , de voorraalige vulkaan Tampomas , welke in deze noorde-

lijke streek de oostelijkste der bergen is van de Preanger Regent-

schappen.

De helling van dezen berg daalt neder in de noordelijke allu-

viaalvlakte, die hem scheidt van den Tjerimai* en door welke

de Tji-Manoek, in de benedenhelft van haren loop , naar de noorder

kust been stroomt. Te rekenen van het punt, waar degrooteweg

deze beek in de nabijheid der pakhuizen van Karang samboeng

overschrijdt , is dezelve bevaarbaar. Het sterke verval dezer beek

,

benevens de helling van het dal, waardoor dezelve stroomt, laat

zich van Tjikatjang over Garoet, Baloeboer limbangan en Pawenang
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lot aan Karang samboeng ten duidelijkste op de kaart nagaan.

Even als de centraalketen ,
gelijk wij vroeger hebben gezegd,

zich verbindt met den voormaligen, verbrijzelden vulkaan Sawal,

op gelijke wijze vereenigt zij zich aan hare noordelijke zijde , door

middel van een breeden zadel , met den Tjerimai , welke , even als

met den vroeger genoemden vulkaan het geval is , ter zijde van

dezelve ligt. Van bet gansche centraalgebergte hebben wij hier

slechts een juk, namelijk, het middenste, hoogste juk kunnen

afbeelden, hetwelk op verscheidene punten door ons gemeten

werd; het bestaat uit vele, evenwijdig gerigte jukken en ketenen,

van welke wij in de derde , neptunische afdeeling van dit werk die-

genen zullen leeren kennen, welke het splijtings-dal begrenzen,

waardoor de Tji-Tjolang en andere beken stroomen. Over het laagste

punt van het centraalgebergte, in denabijheid van Petoegeran, loopt

een weg uit de vlakke, doch met zachte glooijing afdalende streek

,

waarin de zuidelijke en zuidwestelijke voet van den Slamat over-

gaat, namelijk, uit de residentie Banjoemas in die van Tegal. Ver-

volgens verheft zich de keten tot een hoog voorgebergte , hetwelk

zich vereenigt met de westelijke helling van den Slamat.

Aan deze zijde van den vlakken voet des vulkaans, waarop

Adjibarang, Poerwokerto en Poerwolinggo zijn gelegen , moet men
zich voorstellen , dat de jukken van een laag neptunisch gebergte

worden gevonden, de jukken van het «Tjelatjap-gebergte,» waar-

van het eiland Noesa kambangan als het zuidelijkste gedeelte moet
heschouwd worden, terwijl het zich in eene oostelijke rigting in

een dergelijk gebergte, het «Zuid-Serajoe-gebergte» voorlzet.

Even als zulks het geval was van den zuidwestelijksten uilhoek

van het eiland Java, van Oedjoeng-Koelon af, tot aan dit punt, zoo

strekt zich het neptunische, tertiaire gebergte van hier verder

oostwaarts uit. Van den westelijken uithoek,aandeSoenda-straat,

tot aan den oostelijken uithoek van Java, aan de straat Bali,

vormt het den zuidelijksten, zeer oneffenen gebergtezoom des

eilands, welke hier een breedte van 10, elders van 20, ja, op
sommige punten van 50 minuten heeft, en gelegen is tusschen de
kust en de vulkanen, die in het centrum des eilands oprijzen.

Op dc meeste plaatsen verheft het zich steil. veelal Inndrrat nil d*
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baren des Indischen oceaans, terwijl het slechts in een enkel

gedeelte der zuidkust door eene alluviaalvlakte van de zee wordt

gescheiden. Dit is het geval : 1°. van de Kinderzee (Segara anakan)

lot aan het Karang-bolong-gebergle, — hier ligt voor hetzelve de

zuidelijke vlakte der residentie Banjoemas , — en 2°. van het

Karang-bolong-gebergle tot aan de Kali-Progo en alhier is het, dat

de vruchtbare, rijk bevolkte cultuurvlakte van Bagelen tusschen

de zee en den zuidelijken voet van bet gebergte wordt aangetroffen.

Werkelijke gapingen, openingen of vlakke ruimten , die zich in eene

dwarse rigting tusschen de jukken van het neptunische gebergte

uitstrekken , en die van de zuidkust meer of minder ver land-

waarts in reiken,— de uitspoelings-dalen, welke slechls eene geringe

breedte hebben, hier niet in aanmerking nemende, — worden er

niet meer dan vier aangetroffen. Zij worden gevormd 1°. door den

bodem van het dal der Tji-Mandiri; deze gaping is smal; 2°. door

de breedere vlakte van het Tji-Tandoei-dal; 5°. door de monding

der Kali-Opak, welke verder landwaartsin overgaat in de breede

vlakte van Jogjakarta en 4°. door de vlakte van Poeger en Lemad-

jang. Het laat zich overigens verstaan,datdeuitdrukking tusschen-

ruimte , gaping , slechts van toepassiug mag gerekend worden op

de oppervlakte des bodems, en dat de alluviaal- of vulkanische

zandbodem, welke de open geblevene ruimten tusschen het nep-

tunische gebergte vult, hoogst waarschijnlijk op eene tertiaire

basis rust, die echter op die plaatsen niet hoog genoeg werd

opgedreven ora boven den spiegel der zee ziglbaar te zijn.

Met uitzondering der vier opgenoemde, smalle openingen, moet

de lezer zich voorstellen , dat in de gansche lengte van onze hoogle-

kaart n°. II de oneffene zoom van het neptunische gebergte zich

uitstrekt, en dat deze nu eens 500, menigwerf 1000, herhaaldeltjk

2000 voet hoog rijst, terwijl hij slechts op eenige weinige punten

van geringe uitgestrektheid zich tot eene grootere hoogte verheft

;

dit gebergte strekt zich uit in de lengte voor ons profiel,namelijk,

tusschen de centrale hooglanden , die wij op de hoogte-kaart hebben

afgebeeld, en de zuidelijke kust des eilands, en moet derhalve

verondersteld worden naderbij den beschouwer te zijn gelegen.

Na deze algemeene aanmerkingen zullen wij weder overgaan
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tot het beschouwen van de bijzondere deelen der hoogte-kaart.

Op deze hoogte-kaart zijn de punten, alwaar de twee stroomen

Tji-Tandoei* en Serajoe, — aan de beide uiteinden, het westelijke

en oostelijke einde van het voor de kust liggende eiland Noesa

kambangen, — hare uitwatering in zee hebben, aangewezen door

het teeken, dat wij hebben aangenoraen ter aanduiding van

« strand. » Beide centraaldalen bezitten eene groote overeenkomst

met elkander; zij hebben echter in hun bovenste gedeelte eene

bijna tegenovergestelde rigting, want het dal, waardoor de Tji-

Tandoei stroomt, strekt zich uit naar het oost-zuidoosten , terwijl

het Serajoe-dal naar het west-zuidwesten is gerigt; in een verder

gedeelte van hunnen loop, wenden zich beide rivieren zuid-

waarts been.

Noordwaarts van dit laatslgenoemde dal verheft zich allengs de

hoogste centraalketen van het gansche eiland, die, welke den

vulkaan Slamat met den Dieng verbindt. Zij bestaat niet uit veel-

voudige jukken, gel Ljk het geval is met het gebergte aandeweste-

lijke zijde des Slamat, dat zich uitstrekt van Malembong tot aan

Petoegeran; zij vornit daarentegen een enkelvoudig bergjuk , dat naar

de zuidzijde in terrassen afdaalt, en, eindelijk breeder wordende,

overgaat in de zeer oneffene , met heuvelen bedekte voorsprongen

,

waarop de dorpjes Batoer, Pegoendangan en Karang kobar tusschen

aanplantingen van thee en tabak zijn gelegen.

Het hoogste, oostelijkste gedeelte van het Dieng-gebergte, de

Goenoeng-Praoe, vereenigt zich in eene zuidoostelijke rigting met

een halfkringvormig juk, «Goenoeng-Telerep» geheeten, dat met

den Sendoro, gelijk deze met den Soembing aaneenverbonden is.

Doordien, namelijk, de naar elkander gekeerde hellingen dezer

kegelbergen tot hooge bergzadels in^envloeijen, zoo ontstaat ten

gevolge daarvan eene dier dwars-vulkaanrijen,waarvan wij vroeger

reeds met een woord hebben gesproken , welke van het noordwesten

naar het zuidoosten gerigt is. Uitboofde de beschouwer, het oog

op het profiel slaande, den blik naar het noorden rigt, zoo ziet

hij in eene schuinsche rigting op de lengte-as dezer vulkaanrij.

Zij vormt de westelijkste grens der residentie Kadoe, — van een

wijdiutgestrekten, schoonen dalbodem, aan welks oostelijke zijde



125

zich eene dergelijke bergrij verheft, namelijk, de vulkanen Merapi

en Merbaboe, tot een tweeling vereenigd, terwijl de dalgrond ten

noorden is gesloten door de verbinding van het voorgebergte des

Merbaboe met den Oengaran, Goenoeng-Djamboe geheeten, en

verder westwaarts door de keten, welke zich van den Oengaran

uitstrekt tot aan den Praoe. (Vergelijk hiermede de situatieschets

Sendoro Figuur 1 , voorkomende in de 2de afdeeling van dit

werk.) Op deze wijze is de dalbodem van Kadoe aan alle zijden

omgeven door hooge, vulkanische bolwerken; nergens elders dan

over de verbindingszadels dezer bergen worden gebaande wegen

gevonden, terwijl de menigte beken, welke van deze bergen

stroomen, slechts een enkel uitloozingskanaal bezitten, namelijk,

de Kali-Progo, die zuidwaarts been stroomt.

Wij hebben eene afzonderlijke afbeelding gegeven van elk dezer

dwars-vulkaanrijen, die de residenlie Kadoe ter wederzijde be-

grenzen en het proQel der doorsnede, welke door beider lengte-as

werd genomen, daargesteld in de hoogte-kaarten n°. XI en XII.

Door het Dieng-gebergte, dat door zoo vele kraters is doorboord

,

loopen verscheidene gebaande wegen, die te paard kunnen bereden

worden, en welke, met de passen over den G.-Tengger, tot de

hoogsten op het gansche eiland mogen gerekend worden. De eene

ligt aan de zuidelijke zijde van het gebergte en rijst opwaarts van

Bandjarnegara,gaatdoorderotspoorts van den Goenoeng-Labet en

loopt van daar verder over Karang kobar en Pegoendangan ,
door

het uitgeslrekte , door eene menigte kloven doorgroefde hooggebergte

,

naar Batoer. De andcre weg neemt zijn aanvang te Pekalongan,

aan de noorder kust, loopt van daar opwaarts naar het nicer dan

5 1 duizend voet hooge paspunt, daalt vervolgens afvvaarts naar

Batoer, van welke plaats hij, na zich vereenigd te hebben met den

vroeger genoemden weg, weder bergopwaarts loopt naar het

plateau van Dieng en verder van dit schoone plateau afdalende

over Djadjar naar Wonosobo voert. Een zijweg gaat van Djadjar over

den voet des Sendoro, ter plaatse waar deze, in de nabijheid van

het dorp SSketang, met den halfkringvormigen muur des Goenoeng-

Telerep in aanraking komt, treedt vervolgens, aan de ovcrzijde

v>n* -vni^t.^n «1a vAculpiitip. Kad(»e binnen. en daalt, langs de
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bronnen van <le Kali-Progo, in de nabijheid van Djombret loopende,

bergafwaarts naar Adiredjo in het distrikt Lempoejang,

De hoofdweg echter, welke uit dit gedeelte der residentie Bagelen

naar Wonosobo
op den zadel, tusschen den Soembing en den Sendoro , en van daar
naar Temangoeng; deze weg wordt op onze kaart voorgesteld door
het proflel der helling van den Soembing aan de westelijke , en de

daartegenover gelegene helling van den Sendoroaan de oostelijkezijde.

Het grootste gedeelte der residentie Kadoe bestaat uit een bree-

den, vlakken bergrug, welke van het noorden naar het zuiden

afdaalt en ter wederzijde door een stroomdal wordt begrenst , welke
zich later in het zuidelijkste gedeelte der residentie, in de nabijheid

van Tjandi-Moendoet, met elkander vereenigen. Oostwaarts van dezen
middenrug van Kadoe, aan den voet van den Merbaboe en den
Merapi, stroomt de Kali-EIo, terwijl aan zijne westelijke zijde,

langs den voet van den Sendoro en den Soembing, de hoofdbeek
Progo hare wateren benedenwaarts stuwt. Door den vlakken rug
of dalgrond

, welke ingesloten ligt tusschen de beide slroomdalen

,

hebben wij twee profielen afgeteekend, het eene door de hoogere,
meer noordelijk liggende streken der residentie, in de nabijheid
van het dorp Medono

, van waar de doorsnede zich aan de eene zijde
over Temangoeng naar Adiredjo en aan de andere zijde over Bingit
door het noordwestelijke voorgebergte des Merbaboe voortzet. Het
poststation Bingit ligt op het laagste punt van het Djamboe-gebergte

,

waarover een rijweg uit de residentie Kadoe naar den dalbodem
van Ambarawa afwaarts voert, welke hier echter niet kon afge-
teekend worden, dewijl hij aan den tegenovergestelden , noordelijken
voet van dit gebergte ligt. Het andere proflel hebben wij getrokken
door de centrale streken , in de nabijheid van het hoofddorp Ma-
gelang, van waar het aan de eene zijde oprijst over het oost-zuid-
oostelijke voorgebergte, nabij Selo grijo, naar den top van den
Soembing en aan de andere zijde naar den top van den Merapi.
Naderbij den beschouwer, namelijk, aan den naar hem gekeerden
zuidelijken voet van den Soembing , ligt de doorsnede van den zadel

,

welke den Soembing met een zuidelijk voorgebergte vereenigt en
waarop het paspunt van den weg is gelegen, die uit Kadoe naar
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Bagelen voert ; nog naderbij dan het zoo even genoemde ligt het

profiel , dat wij van Magelang in een halven kring om den zuide-

lijken voet van den Merapi heen , over Jogjakarta en Klaten
,
tot

aan Solo hebben afgebeeld. De lezer zal daardoor bekend worden

met den vorra en de ophefling des lands , der cultuurvlakten van

de Vorslenlanden , — welke aan deze zijde der op het profiel afge-

teekende vulkanen zijn gelegen ,— terwijl de wegdoorsnede ,
die van

Samarang over Oengaran , Salatiga en Ampel voert , hem een denk-

beeld zal geven van de ontwikkeling der bebouwde streken ,
gelegen

aan den voet der vulkanen, die zich aan gene zijde, aan de noor-

delijke en oostelijke zijde dier vuurbergen tot in de nabijheid van

Bojolali uitstrekken. Te rekenen van Bojolali voert de groote weg

door de zacht glooijende vlakte, — den voet van den Merapi, —
verder benedenwaarts naar Solo, alwaar hij zich vereenigt met den

weg, die van Klaten komt. Verscheidene zijwegen loopen van Mage-

lang uit, waarvan er een over den zadel tusschen den Merbaboe

en zijn
'

noordwestelijk voorgebergte naar Salatiga leidt
,
terwijl

een andere over den tusschenzadei voert, die den Merbaboe met

den Merapi vereenigt, welke laatste, wat betreft zijne hoogte, op

ons profiel slechts is aangeduid geworden door de plaats Selo,

welke op denzelven ligt.

De geringe tusschenvlakte

en den Lawoe, — de vlakte van Solo, — oprijst, wanneer men

daarbij in aanmerking neemt hare centrale ligging en de groote

hoogte , welke de kegelbergen bereiken , waardoor zij wordt inge-

sloten , zal den lezer als van zelf in het oog vallen. Van dit punt

af wordt al het hooge land op Java bijna uilsluitend gevormd door

de vulkanen zelven , door hunne voorbergen of hunne tusschenza-

dels , terwijl tevens het landkarakter der geisoleerde kegelbergen

en der laag gelegene vlakten, die hen vaneenscheiden ,
zich dui-

delijker ontwikkelt dan in de meer westwaarts liggende streken

van het eiland het geval is. De oorzaken van vele eigendommelijk-

heden , zoowel wat betreft het klimaat als de fiora dier streken

,

moeten hierin worden gezocht.

Het zuidelijke neptunische gebergte , aan welks noordelijken voet

die vulkanen zijn uitgebarsten , hebben wij niet afgebeeld.
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De lage neptunische landraassa echter, die zich verder noord-

waarts, aan de noordelijke zijde der Kali-Solo, van den Merbaboe

lot aan Soerabaja uitstrekt, hebben wij op onze kaart aangeduid.

De Goenoeng-Lawoe kenmerkt zich door een hoog voorgebergte,

dat oprijst aan zijne zuidelijke zijde en door eene ijzingwekkende

kraterkloof, welke bijna de gansche zuidelijke helling tot aan het

voorgebergte doorsnijdt; Meruit rijzen rotspilaren opwaarts, die

zich honderde voeten hoog, in de gedaante van torens verheffen,

en wier toppen met wouden zijn gesierd. Over den zadel, welke

den vulkaan met zijn voorgebergte verbindt,looptvoorbijdedorpen

Gondosoeli en Serangan, waarvan het laatstgenoemde aan den

oever der Telaga-Pasir — van het «Bergmeer», — gelegenis,een

korleren weg van Solo naar Madioen uit de eene residentie in de

andere.

De Wilis heeft een diep doorkloofden top, die nergens eenig

duidelijk spoor eens kraters meer vertoont , tenzij het bekken van
de Telaga (meer), in zijn voorgebergte «Goenoeng-Ngebel», als

zoodanig worde beschouwd , hoewel de spiegel van het meer slechts

2260 voet hoog ligt.

De Keloet bezit een diep meer in zijn krater, hetwelk zoo dik-

werf rook en vuurzuilen daaruit opwaarts slijgen, te gelijk met
dezelven wordt uitgebraakt, terwijl zijn zuurachtig water, gelijk

nog op den 16dcn Mei, 1848, geschiedde, alles heinde en verre

verwoestend , over het omliggende land wordt uitgestort.

In den Kami vertoont de vlakte Oro-oro ons den bodem van een
voormaligen, reeds sedert langen tijd uitgebluschten krater.

De Ardjoeno kenmerkt zich door het groote aantal zijner eruptie-

kegels, welke in eene rij van het zuidoosten naar het noordwesten

,

even als schoorsteenen op den nok van een dak, op elkander vol-

gen
;
de G.-Walirang is de eenige , welke thans nog rookwolken

opstuwt. Van den voet des Walirang strekt zich eene keten naar
het westen uit, waarvan de hoogste top G-Andjesmoro wordt ge-
heeten

,
terwijl eene andere keten , G.-Loesonggo , van den noorde-

lijken voet des Keloet zich noordwaarts uitstrekt. Door deze kete-

nen is het
, benevens door de drie vulkanische kegels : Keloet

,

Kawi, Ardjoeno, en de verbindingszadels tusschen den Keloet en
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den Kawi, zoo mede tusschen den Kawi en den Andje'smoro, welke

laatste G.-Radjeg wesi wordt genoemd, dat het binnenste, vulka-

nische hoogland wordt omgeven ; de doorsnede van dit hoogland

,

waarop de dorpen Ngantang en Bakir liggen, moet de lezer zich

derhalve voorstellen, dat aan gene zijde, d. i., noordwaarts van

den Keloet en den Kawi is gelegen, doch aan deze zijde van de

Andjesmoro-keten. De weg, welke van Kediri door het hoogland

voert ,
gaat over de zoo even genoemde dorpen en loopt verder van

den G.-Radjeg wesi over Sisir in de dalkloof tusschen den Kawi

en den Ardjoeno, naar Malang. In deze dalkloof vereenigen zichde

beken , welke van de hellingen der kegels afstroomen lot eene en-

kele rivier, namelijk, de Kali-Brantes ; zij zet haren loop van daar

voort en heschrijft bijna een vierkant zuidwaarts rondom de zon-

derling gevormde groep der drie vulkanen , -en rigt zich van

het genoemde punt eerst naar het oosten, vervolgens naar het

zuiden, daarop naar het westen, eindelijk naar het noordenenten

laatste andermaal naar het oosten, totdat zij hare monding in de

noorder kust, noordwaarts van den Ardjoeno bereikt. Dat gedeelte

van haren loop, dat zuidwaarts van de vulkaangroep ligt, hebhen

wij van Malang af langs Welingin en Blitar tot aan Kediri op onze

hoogte-kaart voorgesteld. Zij stroomt alhier benedenwaarts langs

den voet van het zuidelijke gebergte, — dat hier niet is afge-

beeld , — tot aan welk punt de voet des vulkaans eene wijd uit-

gestrekte , doch met zeer zachte glooijing afdalende woudvlakte

vormt. Wij hebben de doorsnede door het regentschap Malang

oostwaarts voorlgezet, en dezelve over Matjan tengah voor den

zuidelijken voet van den Semeroe heengetrokken , van welk punt

het land allengs lager in de vlakte van Lemadjang en Poeger af-

daalt. De dalvlakte van Malang bereikt haar hoogste punt op den

vlakken tusschenzadel des G.-Ardjoeno en Tengger , waar Desa-La-

wang ligt en van waar de weg naar Pasoeroean , aan de noorder

kust gelegen , dalafwaarts voert.

Ten einde een onbelemmerd uitzigt te verkrijgen op de kruin

van het Tengger-gebergte , hebben wij den G.-Semeroe , welke regt-

streeks ten zuiden van hetzelve oprijst , op de helft afgebroken.

Ziin noordwesteliike , geslolcne top verheft zich 1 1 ± duizend voet
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boven den Spiegel der zee en maakt hem tot den hoogsten berg

op gansch Java. Van den platten schedel van dezen top kan men
den blik neerslaan op de zuidoostelijke spits — en in de kraterkolk

zien, welke deze doorboort, waaruit menigwerf, in ee"noogwenk,

rookzuilen ter hoogte van 1500 voet al wentelend worden opge-

stuwd. Een 6 a 800 voet hoog tusschengebergte , dat wij alhier

niet kunnen beschrijven , verbindt den Semeroe met den volgenden

berg, welke veel verder noordwaarts oprljst.

De Goenoeng- Tengger bereikt niet eene gelijke hoogte , maar
heeft een veel grooteren omvang dan de vorige vulkaan ; hij bezit

den grootsten krater van alle Javasche vuurbergen, welks ring-

muur 1000 a 1200, ja, op sommige punten 1700 voet hoog is.

Zijn bodem vormt eene kleine Afrikaansche woestijn , eene zand-

zee, Dasar geheeten, waarin een aantal mede uit zand opge-

worpene uilbarstings-kegels oprijzen. De eenige thans nog werk-

zame kegel is de Goenoeng-Bromo , wiens donder zich menigwerf
heinde en verre in het rond doet hooren.

De Goenoeng-Lamongan vereenigt zich met den vorigen door
middel van een tusschenzadel , welke ter naauwernood eene hoogte
van 800 voet bereikt en kenmerkt zich door een groot aantal

ketelvormige , met water gevulde uitholingen des bodems,
meren

, — welke zljnen voet omringen en waartoe onder anderen
de Ranoe-Glagah behoort, die op de kaart is afgebeeld. Deze berg,
de laagste en jongst gevormde van alle vulkanen van dit eiland

,

is bijna voortdurend werkzaam en vindt hier eene gepaste plaats

om de grootte van zijn zuidwestelijken nabuur,den hoogstenherg
des eilands, van den Semeroe, des te meer te doen uitkomen.

Uitgestrekte grasvlakten door duizenden van herten bewoond— de
hoogst gelegene en uitgebreidste plateaux van het eiland — zijn

het kenmerk van den schedel des G.-Ajang. Zijn westelijke top

,

G.-Argopoero geheeten, is door een krater doorboord, waar
nevens ter hoogte van 9200 voet , de hoogst gelegene tempelruine
van het gansche eiland wordt gevonden. Doordien niet slechts de

Lamongan en Ajang , — naar het westen

,

maar insgelijks die der vroeger genoemde vulkanen , — Tengger
en Semeroe

,
— naar het oosten afdaalt , en tevens het eansche

voet
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land van den verbindingszadel tusschen den Tengger en Lainongan

in de rigting van het. zuidoosten helt, ontstaat de vlak-trogvor-

mige dalbodem van Lemadjang, welke door een gebaanden weg tot

aan Poeger aan de zuider kust wordtdoorsneden. Van Poeger rijst

de weg wederom opwaarts, en voert hij den reiziger over den ver-

bindingszadel tusschen den Ajang en den Raon naar Bondowoso,

hetwelk aan zijne tegenovergestelde zijde is gelegen. Op dezen

breeden, vlakken bergzadel , welke niet hooger rijst dan die tus-

schen den Tengger en den Laraongan, volgt delaatste,oostelijkste

vulkaangroep van het eiland, waar onder twee bergtoppen worden

gevonden, die nog op den huidigen dag werkzame kraters bezitlen.

De naastbij gelegene is de G.-Raon, welke door een grooten,

1500 voet diepen krater is doorboord. Deze is de westclijkste

,

gelijk de Idjen de oostelijkste is der groep van bergspilsen en

bergruggen , waardoor het centrale hoogland Ongop ongop is om-

ringd. De Idjen is, even als de Keloet, berucht door zijne uitbar-

stingen, bij welke gelegenheden bij het oinliggende land met

zuurachtig water heeft overstroorad , want ook in zijnen krater

ligt een meer, welks uitwateringskanaal , Banjoe-Pait, zijn loop

door Ongop ongop naar de noorder kust voorzet.

Noordwaarts en op een aanmerkelijken afstand der genoemde

vulkanen verheffen zich , digtbij de noorder kust van het ooste-

lijke gedeelte van Java, nog twee kleine,uitgebluschte, verbrijzelde

vuurbergen , de G.-Boeloeran,— deze vormt de noordoostelijkste uit-

hoek van het eiland, — benevens de G.-Ringgit, welke achter den

Ajang, ten noorden van Bondowoso oprijst. Thans is hij geheelen

al uitgebluscht, vormt hij slechts den puinhoop van een ingestorten

vulkaan , welks hoogste spitsen ter naauwernood boven de zone

van 2000 voet uitsteken. In 1586echter kwamen 10000 menschen

door zijne woedende uilbarstingen om het leven , en 1596 aan-

schouwde Cornelis Houtman nog de vreesselijke rookzuilen , die

uit zijn krater opstegen

!

III.

Deze hoogte-kaarl stelt voor het profiel eener doorsnede, welke
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van het vvesten naar het oosten doordeBatta-landen,op Soematra,

werd getrokken. De aanschouwer ziet zuidwaarts in het land.

Het naastbij liggende, donIter geschaduwde pro/iel valt in e6n

met den parallel van 2° 10' noorder breed te, loopt over den dal-

grond van Silindong door het zuidelijke gedeelte van het plateau

van Tobah, van welks oostelijk randgebergte, allengs afdalende

door het binnendal der Aik-Bila, het zich uitstrekt tot aan de

oostelijke kust des eilands. Tusschen dezen zacht glooijenden dal-

bodem en de oostelijkste kust-landschappen wordt insgelijks een

randgebergte gevonden, waardoor de Aik-Bila zich eene kloof heeft

gebroken, welke de poorl van Tobah mag geheeten worden, want
slechts langs dezen weg, langs den loop der Aik-Bila, wordt de

eenige gemakkelijke toegang tot de schoone, in het binnenland ge-

legene hoog-vlakten gevonden. Aan de westelijke zijde des lands

daarentegen treft men steile bergketenen aan , welke als het ware
de eene op de andere zijn gestapeld; deze zijn het, welke als bol-

werken oprijzen tusschen de centraalvlakten en de baai van Tapa-
noeli aan de zuidwestelijkste kust des eilands , en die men slechts

met groote moeite kan overschrijden. Vond de lezer op de hoogte-

kaart n°. I eene afbeelding dezer bergketen , in de lengte genomen

,

zoo zal hij haar overdwars afgeteekend vinden op n°. IV. Het
derdc profiel moet slrekken, ten e

van de plateaux in de breedte genomen, waardoor de lezer een
denkbeeld zal verkrijgen van de uitgebreidheid , welke het land op
eene aanmerkelijke hoogte bezit.

Het verder vertvijderd liggende, lichter geschaduwdeprofiel door-
snijdt dat gedeelte des lands, hetwelk 5 a 8 minuten verder zuid-

waarts gelegen is en ter grens strekt aan die vlakten, welke op
het eerstgenoemde

, donkere profiel zijn afgeteekend, namelijk, Si-

lindong
,
Tobah en Bila. Het zuidelijke gedeelte van het plateau van

Tobah (Pangariboean) loopt verder achter het randgebergte , dat men
zich van Dolog-Sida toean tot aan den D.-Kadjoran verlengd moet
voorstellen

, naar het zuidoosten heen , terwijl het aan de zuidelijke

zijde wordt begrensd door den buitengewoon stompen— schildvor-

migen— kegelberg D.-Dsaoet; aldaar gaat het over in het hoogland
van Silantom, dat oostwaarts allftns-s nfdanlt in l^t mopWa^^.-^

nde
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gebergteland Tanah-Oeroeng. Op de steilste,ontoegankelijkste jukkeu

en toppen van dit gebergte hebben de Battaer, — beducht voor

vijandelijken aanval, — hunne dorpen gesticht, die alien in natunr-

lijke vestingen zijn herschapen, terwijl de schoone hoog-vlakte van

Silantom , benevens het gansche zuidelijke gedeelte van het plateau

van Tobah , — dagreizen ver, — verwoest en verlaten is. Hier en

daar slechts, ter plaatse waar in voormaligen tijd ecn dorp slond,

verheft zich een enkele verwilderde vrucbtboora, als treurend

over het lot van den ontvolkten bodera.

Maleische roofbenden , aangevoerd door dvveepzieke priesters

,

door de Padari's, overstroomden dit land kort v66r en na 1850 en

verwoestten het te vuur en te zwaard. Nadat zij bet hadden

verlaten , bleef de fakkel der tweedragt voortdurend branden tus-

schen de kleine staten , die aan bet verdelgend zwaard des vijands

waren ontkoraen. Sonmiige Radja's hadden den Islam omhelsd,

anderen daarentegen waren getrouw gebleven aan hunne voorva-

derlijke godsdienst , aan het geloof aan goede geesten (Soemangot's)

en duivels (Begoe's) ; hierdoor ontstond scheuring tusschen hen en

een burgerkrijg, die tot op den huidigen dag voortduurt, heeft

de laatste hand gelegd aan het verwoestingswerk , door den vijand

aangevangen.

Dit is de reden , dat men dagen lang deze schoone , vruchtbare

hoog-vlakten kan doorreizen , zonder eene enkele hut te ontwaren

,

eener

be

gevoel van verlatenheid maakt zich meester van het gemoed des

wandelaars , wanneer hij in deze streek, tbans eenzaam en ontvolkt

door der menschen woede en misdrijf, des daags geen ander ge-

luid hoort dan het ruischen van den wind door de dennenwouden

des Dolog-Kadjoran en des nachts de doodsche stilte niet hoort

afbreken door het geblaf van een bond , dien trouwen

des menschen over de gansche oppervlakte des aardbols. Slechts

het gekras van mien en het klappen der Caprinmlgi treft zijn oor,

wanneer hij nederzit bij het smeulende wachtvuur onder Doeren-

en Kemiriboomen , wier schaduwen vroeger de hulten van een

dorp overdekten.

Hoe vele duizenden van Europeers zouden hier in dit koelekli-
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maat, door akkerbouw en veeteelt, niet een gelukkig aanzijn

kunnen genieten !
f

*.

IV.

Zuidwaarts been gaat het hoogland van Silantom, benevensden

Dolog-Dsaoet , hetwelk wij in het vorige profiel hebben afgebeeld

,

over in de bergen , welke het plateau van Sipirok begrenzen. Dit

plateau vormt het oostelijke gedeelte dier streken, welke wij op dit

tegenwoordige vierde profiel, te rekenen van de baai van Tapanoeli,

bijnain de rigting van het westen naar het oosten hebben doorsneden.

Alhier zien wij het zuidelijksle gedeelte der eigenlijke, vrije

(niet onderworpene) Batta-landen en tevens het uiteinde van den

plateauvorm, of der hoogland-formatie van noordelijk Soematra. Opde

bergen, welke wij hier voor ons zien, volgt zuidwaarts been de

provincie Angkola en vangt het groote paralleldal aan van Midden-

Soematra.

De hoofddoorsnede van de hoogte-kaart n°. IV loopt van Djago

Djago, aan den oever der baai van Tapanoeli, door een gedeelte

der vlakte van Loemoet en van het hoogland van Tapanoeli naar

Sipirok. De doorsnede, welke van den oever dezer baai,namelijk,

van Siboga door het hoogland loopt en tevens het begin van den

weg naar Silindong is , raoet de lezer zich voorstellen dat naderbij

iigt dan de vorige. Uithoofde de bergketenen van Soematra in de

rigting van het noordwesten naar het zuidoosten loopen en de

beschouwer, op de kaart ziende, den blik naar het zuiden wendt

,

zoo staat de naderbij gelegene doorsnede, hoewel zij dezelfde

ketenen I, II doorsnijdt, door welke het hoofdprofiel loopt, op

onze hoogte-kaarten verder naar de regterzijde , dewijl zij

door eene meer noordelijk liggende streek werd getrokken. Bij

Siboga, tegenover het eiland Pontjang kitjil, verheft zich de oever

der baai, zonder dat eenige vlakte voor haar is gelegen, steil

opwaarts naar het gebergte, waarvan dat gedeelte, hetwelk door

de baren der zee wordt bedekt, even ongelijk van hoogte is,even-

zeer in toppen schijnt op te rijzen als datgene, hetwelk boven

deszelfs spiegel is opgedreven. Een dergelijke rotstop, «Doengoes
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nasi» geheeten, stijgt in de gedaante van een suikerbrood uitden

boezem der zee opwaarts aan den zuidelijken ingang der baai.

Ten einde het randgebergte , dat het plateau van Sipirok omsluit

,

duidelijk aan den beschouwer voor te stellen , loopt er op het profiel

nog eene andere doorsnede , welke lichter dan de eerste is gescha-

duwd, namelijk, over den Loeboe radja door de bergen , welke den

zuidelijken rand van de zoo even genoemde hoog-vlakte vormen, zich

verder oostwaarts heen omwenden en in een hoogen, steil neder-

dalenden wand overgaan. Deze wand vornit de grens aan de ooste-

lijke zijde van het plateau, dat wij op twee punten, in zijn zui-

delijk en in zijn noordelijk gedeelte hebben doorsncden, ten einde

den lezer eene duidelijke voorstelling te leveren van de snel loene-

mende diepte zijner kanaalvormige hloven, in de rigting, namelijk,

waarin het plateau benedenwaarts daalt. Maakten wij reeds vroeger

gewag van den zonderlingen vorm der kanalen in Tobah en Silan-

tom, die door scherp afgesnedene wanden worden begrensd en over

wier vlakken, breeden bodem de plateaubeken stroomen, zooken-

merken zich de kloven, welke wij in Sipirok ontwami, door de

fra/?sgewijze daling harer wanden, die, tot op den werkelijken

bodem, een aantal vlakke voorsprongen vormen.

Voor den noordwestelijken voet des Loeboe radja, — den boog-

sten berg der Batta-landen , — ligt het hoogland van Marantjar,

hetwelk door eene dergelijke, doch veel diepere kanaalkloof dan de

vroeger gemelde wordt doorsneden , en die tot bedding der Aik-

Malakoet strekt.

Aan deze zijde van het hoogland, derhalvedigterbij den beschou-

wer dan Marantjer, ligt de dalbodem van Sigo poelang, Hij is,

even als de breedere , hooger liggende vlakte van Silindong op het

vorige profiel, slechts een verbreed gedeelte van den dalbodem,

waardoor, tusschen parallelketenen ingesloten, de Aik-Batang toroe

stroomt, welke haar ontstaan verschuldigd is aan de zamenvloeijing

der plateaubeken in Tobah.
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V.

land

in het vijfde profiel, dat zich uitstrekt langs de zuidelijke grens

der Battasche bergen en hooglanden , die wij in het vorige profiel

hebben afgebeeld. Het gansche land is veel lager gedaald en zoowel

de dalbodems als de bergketenen doen zich hier in eene veel ge-

ringere hoogte voor. Ten einde de zone in hetgeheugen teroepen,

waartoe de bodem oprijst, dien wij in het vorige profiel afbeeld-

den, is de top des Loeboe radja alhier afgeteekend, hoewel zij

eigenlijk meer noordwaarts, namelijk, aan deze zijde van het

profiel ligt.

Het profiel n°. V loopt niet, gel ijk de vorigcn, van het westen

naar het oosten; het strekt zich uit in de rigting van het noord-

westen naar het zuidoosten en geeft de doorsnede van den weg

,

die van den oever der baai van Tapanoeli aan de zuidwestkust

van Soeraatra voortloopt tot aan den oostelijken voet der bergen,

naar Pertibi. De werkelijke, lijnregte afstanden tusschen de ver-

schillende punten , waar langs de weg in de straks opgegevene
, gemid-

delde rigting heenloopt , hebben wij op deze kaart behouden ; de
lengtemaat staat in verhouding tot de hoogte-schaal als 1 : 6i.

De reis van Djago djago , door de zeer weinig , bijna onmerk-
baar hooger rijzende, moerassige woudvlakle van Loemoet, tot

aan de Benteng van gelijken naam , die op een voorwaarts springen-

den heuvel is gelegen , kan men niet anders afleggen dan door raiddel

van kanen
, langs de Kali-Loemoet. Van daar loopt de weg over

Tapolong, door de vlakte , waardoor de Batang toroe in het beneden-
gedeelte zijns loops stroomt («hangende brug» op de kaart) naar
Oeraba, en doorsnijdt van Djago tot in de

plaats eene van die laaer eeleerene strekon

.

van

openingen tusschen
de bergketenen, — die zoo zelden op Soematra worden waarge-
noraen

,
en welke zich hier uitstrekt aan den zuidoostelijken voet

der ketenen van Tapanoeli , door ons op het vorige profiel afgebeeld.

Hier is het, dat vele kamfer- en benzoeboomen op de heuvelen
groeijen.
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Aan den zuidelijken voet des D.-Loeboe radja bcreikt dc weg

zijn hoogste punt; hij overschrijdt aldaar het begin der bergkelen

,

welke zich van dit punt naar het zuidoosten uitstrekt ,
en waar-

van wij de voortzetting op onze kaart bebben aangeduid. Men ziet

dezelve alhier bijna in de lengte , dewijl ons profiel in eene zuid-

oosteUjke rigting loopt. Deze keten begrenst het dal aan zijne zuid-

westelijke zijde. Uithoofde eene dergelijke keten in eene evenwijdige

rigting met deze aan de tegenovergestelde , noordoostelijke zijde

van het dal oprijst, waarvan wij bier op onze kaart slechts de

scheef gezigte doorsnede hebben kunnen afteekenen ,
ter plaatse

waar de weg over haar heenloopt en het punt ligt ,
dat Goenoeng-

Toea of Boekit-Simardona heet , — zoo volgt hieruit ,
dat de dal-

bodem, die zich van hier, van den zuidelijken voet des Loeboe

radja, als het noordelijke begin van het groote parallel-dal van

Midden-Soematra dagreizen ver naar het zuidoosten in de lengte

uitstrekt, ter wederzijde door bergketenen wordt begrensd. Zijn

vlakke bodem , waardoor de Aik-Batang angkola stroorat
,
vorrat

het schoonste gedeelte van Angkola , waartoe de noordelijke streken

van het dal behooren. Doch ook op dezen wijd uitgestrekten

,

schoonen dalbodem treft men ter naauwernood een paar ellendige

dorpjes aan, wier bewoners hunne Djagon(mais-)velden met

moeite kunnen beschutten tegen de verwoestingen ,
aangerigt door

de olifanten , die des nachts de wouden der berghellingen verlaten.

Ook hier is dc bevolking des lands , tot opgeringeoverblijfselcnna,

door den krijg verdelgd geworden. En zet men zijn togt nu over

de hooglen, begroeid met Baeckea-struikcn (welke zeer veel overeen-

komst hebben met de boomachtige heide, Erica arborea) in eene

oostelijke rigting , naar Pertibi , verder voort ,
dan ontmoet het

oog slechts Alang alang en ontwaart men voor zijnen blik niets

dan eene graswoestijn , welke zich eentoonig ,
onafzienbaar ver

in het nevelachtige verschiet uitstrekt. Verzengend heete stra-

len schiet de zon op deze bruinachtig gele Alang-zee
,

terwijl

slechts een eenzaam rookwolkje , dat hier en daar in de lucht

opstijgt, den reiziger verkondigt , dat menschen deze vlakte bewonen.
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VI.

Trekken wij thans een profiel door het paralleldal van Soematra

,

dooi
Manda

dit gedeelte van het dal stroomt de Aik-Gadis of Singkoeang in eene

noordwestelijke rigting benedenwaarts , derhalve in eene tegenover-

gestekle rigting als wij opmerken bij de Batang angkola ,
welke

hare wateren door het vorige, noordelijke gedeelte van het dal

Beide 5

beschouwer

doorbraak door de keten en wenden zich naar de zuidwestelijke

kust des eilands. Ten einde het verval des dalbodems en zijner

beekkloof den lezer duidelijk voor oogen te stellen , hebben wij op

drie verschillende plaalsen dwarsdoorsneden door denzelven ge-

trokken, waarvan de hoogste het verst van den

wijderd is en het zuidelijkst van alien ligt.

De gansche doorsnede , waarvan het profiel op onze kaart wordt

afgeheeld , loopt van Telo , dat aan de zuidwestelijke kust, noordwaarts

van Natal ligt , over drie parallelketenen , welke oprijzen tusschen

de kust en het dal ; zij doorsnijdt verder, in de nabijheid van het

dorp Malintang , het dal zelf en gaat vervolgens over de enkelvoudige

keten , welke het dal aan de noordoostelijke zijde begrenst , tot aan

Ajer nabara. Het profiel loopt derhalve dwars door het eiland Soe-

matra , van het zuidweslen naar het noordoosten , terwijl de lezer

den blik in eene zuidoostelijke rigting op het profiel slaat.

De doorsnedene , binnenste keten , waarvan de daaropvolgende

slechts eene vertakking is, die zich verder zuidwaarts met haar ver-

eenigt , zet zich naar het zuidoosten onafgehroken voort en begrenst

tevens het dal aan zuid westelijken kant. Haar hoogste top is de

G.-Seret berapi, van welk punt dehoogst gelegenelijn van doorsnede

door den dalbodem benedenwaarts loopt. Aan de andere zijde , naar het

zuidwesten been, hebben wij insgelijks het tusschenjukaangeduid,

dat dezen kratertop met den G.-Sidoadoa verbindt ,
een juk dal

derhalve verder zuidwaarts ligt dan de doorsnede , welke donlcer

is geschaduwd. Twee scheef gerigte nevendalen worden gevormd

dnnr dfi7.p. snliitinsr de.r keten in drie hoofdtakken.
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Aan gene zijde , derhalve zuidoostwaarls van de bergen , wclke

op het profiel zijn afgeteekend , loopt een weg van Natal , dal zuid-

waarts van Telo ligt, over Ajer nalal6 (1160 voet hoog) , naar den

Boekit-Sitampa; van hier zet zich de weg bergafwaarts voort naar

Tanah batoe (1620 voet hoog), stijgt vervolgens weder opwaarts

en overschrijdt de binnenwaarts gelegene keten aan deze zijde

van de spits Seret berapi , daalt van hier af in het dal naar Pen-

jaboengan, in de nabijheid van welke plaats het fort Elout is

gebouwd.

VII.

Deze doorsnede loopt door het zuidelijke gedeelle van het paral-

leldal, welks middensle en noordelijke gedeelte door de beide vorige

profielen werden doorsneden ; dit proflel stelt voor de slreken in

de nabijheid van Loender gelegen , welke behooren tot de provincie

Raoe. Het vangt aan in de nabijheid van Kota-Pasaman aan de

zuidweslkust , loopt door het rivierdal van gelijken naam opwaarts,

langs den noordoostelijken voet van den Goenoeng-Ophir , waar-

aan insgelijks de naam van berg van Pasaman wordt gegeven

,

verlaat het dal in de nabijheid van Krarabi , doorschrijdt over Ajer

anget het hoogdal, waarin Tjoebada ligt, en loopt vervolgens langs

de helling der binnenste keten dalafwaarts naar Loender. Van dit punt

gaat het profiel over eene der hoogste spitsen vandenoordooslelijke

keten, welke bergtop G.-Seligi wordt geheeten. Eene dergelijke spits

G.-Kelaboe verheft zich insgelijks in de zuidwestelijke keten ; uit-

hoofde zij echter noordelijker ligt dan ons profiel, hebben wij

haar donkerder geschaduwd dan de overige deelen.

Dit zevende profiel loopt derhalve dwars door Soematra en de

lezer rigt zijnen blik , even als bij het voorgaande, bij n°. VI,

naar het zuidoosten.

Op de beide in n°. V en VI afgebeelde dalen, wier hoofdbeken

naar elkander toestroomen , — waarvan de eene, in Angkola,

naar het zuidoosten en de andere, in Manda eling, naar het

noordwesten vloeit, — volgt aan gene zijde eener waterscheiding

waartoe zich de dalbodem verheft en welke wij in de nabijheid
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van Penjongo op de hoogte-kaart n°. I hebben afgeteekend , nog

een ander stroomsysteem , dat insgelijks uit twee hoofdbeken

bestaat. De eene , de meest noordwaarts liggende dezer bekeri

,

stroomt, even als de Aik-Batang angkola, naar het zuidoosten en

bespoelt Kota-Raoe, en de andere, welke het raeer zuidwaarts

liggende
, grootere gedeelte van het dal doorstroorat , vloeit , even

als de Kali-Gadis naar de Batang angkola, naar de eerstgenoemde

toe, namelijk
, naar het noordwesten. De zuidelijk gelegene der beide

rivieren hebben wij op het proflel afgeteekend van het hoogste

,

zuidelijkste gedeelte van het dal, bij Kota-tengah tot aan Loender

;

gedurende dezen loop bespoelt zij Loeboe sikepengen Batoe bedindi.

Even als de beide genoemde hoofdbeken van Angkola en Manda
eling, zoo vereenigen ook deze zich lot eenen enkelen slroom, de

Kali-Soempoer
; zij hebben echter niet, gelijk gene, de zuidwes-

lelijke, maar de noordoostelijke keten doorbroken, waarop zij zich

naar de oostelijke kust des eilands heenwenden.

De beschouwer ontwaart op deze kaart de zuidelijke grens van
het gansche paralleldal, een dvvars gerigten bergwrong, welke
hetzelve scheidt van het dal der Kali-Alaan pandjang, waarin
Bondjol ligt , en dat aan de overzijde van dien berg wordt gevon-
den. Eene verbindingsketen loopt van dezen wal naar den G.-Ophir,
welke overigens geheel en al geisolecrd oprijst.

Een duidelijk overzigt van dezen ganschen dalbodem, benevens
van zijne beide watersystemen , welke elk uit twee hoofdbeken
bestaan, die in eene tegenovergestelde rigting slroomen , vindt

de
tot n°. vir.

vm.

overdwav

bevolkte gedeelte van Soematra , dat gewoonlijk wordt begrepen
onder de benaming van : de Bovenlanden van Padang. Het naast-

afeebeel
P>
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onmiddellijk grenst aan den bergwrong, die het zuidelijksle

gedeelte uitmaakt van de vorige, zevende hoogte-kaart. Uitditdal,

waardoor de Kali-Alaan pandjang haren loop in eene zuidelijke

rigting voortzet, rijst de bodem naar het zuidoosten snel opwaarls

en vomit hij de hoog-vlakte van Agam, het aloude Menangkabo,

in welk gedeelte des eilands zich de plateauvorm derBattalanden

nog eenmaal vertoont. Aan de zuidelijke grens van het plateau

verheffen zich de vulkanen G.-Singalang en Merapi, tot een twee-

ling vereenigd, waarvan de eene, namelijk , de Merapi aan de

tegenovergestelde zijde , d. i. , naar het zuidoosten , in eene vallei

afdaalt, welke slechts 1200 a 1600 voet boven den spiegel der

zee ligt en als de voorlzetting mag worden beschouwd van het

paralleldal van Midden-Soematra. Wordt de voortzetting van het

dal ongevecr in de rigting van het westen naar het oosten- afge-

broken door drie bergen , den G.-Singalang , Merapi en Sagoe

,

welke door middel van zadels tot eene dwarsrij met elkander ver-

bonden zijn, en door het plateau van Again, dat zich aan hunnen

noordelijken voet uitbreidt, zoo zien wij aan de andere zijde van

den Merapi de lange, trogvormige dalvorm wederora tevoorschijn

treden ; aan den zuidelijken voet, namelijk, van dien vulkaan

vangt het dal aan , hetwelk zich uitstrekt tot aan den noordelijken

voet van den G.-Salasi , en waarvan een gedeelte tot bedding dient

aan het meer Singkara. (Vergel.
)

Ja, hetgeen meer zegt, welligt moet het plateau van Again

slechts worden beschouwd als een gedeelte des dalbodenis , dat

door vulkanische uitwerpselen , door zand en puimsteengruis,

tot eene grootere hoogte is gevuld geworden dan andere deelen

van denzelven. De hoofdbeek K.-Batang agam stroomt , even als de

hoofdbeken der beide vorige dalsystemen , dat van Manda eling en

Raoe , in eene noordwestelijke rigting benedenwaarts , de K.-Alaan

pandjang te gemoet , ten einde, met deze vereenigd, als Kali-Ma-

sang in snelle vaart hare waleren naar de zuidwestkust voort te

stuwen. Dit zou derhalve het derde , uil twee hoofdbeken bestaande

stroomsysteem zijn van het centraaldal, waartoe nog een vicrde

moet wonJen gebragt, namelijk, het stroomgebied van het Sing-
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kara-dal ; ook in dit laatstgenoemde ontspringt eene beek aan den

voet des G.-Salasi, welke in eene noordwestelijke rigting bene-

denwaarts vloeit , terwijl eene andere beek zuidoostwaarts van den

G.-Merapi afstroomt ; het uitloozingskanaal van het raeer Singkara

,

waarin de beide vroeger genoemde beken zich uilstorten, stroomt

daarentegen als Kali-Ambilang naar het oosten.

Zeer opmerkelijk is het , dat de stroomen , ontstaan uit de za-

menvloeijing der beide hoofdbeken van de vier daisystemen , welke

uit het centraaldal door dwarskloven of openingen van het gebergte

te voorschijn treden , zich beurtelings de eene naar de zuidwes-

telijke, de andere naar de noordoostelijke kust wenden.

De A'ik-Singkoeang
, geboren uit de vereeniging der A.-Batang

angkola met de A.-Gadis, stroomt naar het weslen; de Kali-Soem-

poer , welke haar ontstaan verschuldigd is aan de zamenvloeijing

der K.-Sabin ajer en de K.-Soempoer, rigt haren loop naar het

oosten; de Ka\i-Masang
, gevormd door het ineenstroomen der

K.-Alaan pandang en de K.- Batang agam , wendt zich daarentegen

we$fwaarts heen, terwijl de Kali-Ambilang , ontstaande uit de

zamenvloeijing der K.-Tambangan en K.-Solo in het meer van

Singkara, hare wateren naar het oosten stuwt.

Behalve het plateau van Agam ziet men op de kaart, welke

thans het onderwerp onzer beschouwing is , de doorsnede van het

hekken, waarin het meer Danoe ligt. Het profiel begint, namelijk,

aan de zuidwestelijke kust bij Tikoe, volgt van daar, al hooger

rijzende, den loop der Kali-Anlakan , welke het uitloozingskanaal

is van het meer Danoe; zij stroomt door eene kloof, diedenring-

wal van den grooten ketel doorsnijdt. Tot aan het Danoe-meer is

ons profiel naar het west-noordwesten gerigt ; van daar echter loopt

de lijn van doorsnede door het plateau van Agam tot aan Pajakombo

in eene oostelijke rigting. Algemeen genomen, zietdebeschouwer

dezer hoogte-kaart derhalve naar het zuid ten oosten.

Het hellen van het plateau naar het noordwesten heb ik duidelijk

gemaakt , door het afteekenen van den loop der K.-Batang agam

,

van het fort de Kock , voorbij Bambang , tot aan Masang. Zij stroomt

door eene kloof, welke ler diepte van 250 a 500 voet in een
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puimsteenconglomeraat is uilgespoeld, en die, wat hare gedaanle

betreft, geheel en al overeenkomt met de kanaalvormige kloven

der plaleaustroomen in de Batta-landen.

IX.

Wenden wij ons lhans wederom naar het eiland Java , ten einde

datgene, hetwelk onduidelijk mogt zijn gebleven bij de beschou-

wing van de gedaante des eilands, zoo als die werd voorgesteld

in bet lengte-profiel n°. II, door dwarsprofielen op te helderen. Tot

dat einde zullen wij het eiland in de breedte , van de noorder naar

de zuider kust , op vier vcrschillende plaatsen doorsnijden.

Het negende profiel loopt door het westelijke , hooge gedeelte

van het eiland, namelijk, door het midden der Preanger Regent-

schappen en doorsnijdt het midden van het plateau van Bandong,
benevens de hoog-vlakten, welke zuidwaarts daarvan zijngelegen,

van den top des G.-Tangkoeban praoe tot aan de zuider kust in het

distrikt Tjidamar; de rigting der lijn van doorsnede loopt van
het noorden 121° ten oosten naar het zuiden 121° ten weslen.

Uithoofde nu de blik des lezers onder een regten hoek op het alhier

afgebeelde land valt, zoo ziet bij het uit dien hoofde juist in de

rigting, waarin de lengle-as van het eiland loopt, namelijk, van
het westen 121° ten noorden naar het oosten 12^° ten zuiden.

Behalve het plateau ontwaart de beschouwer dat gedeelte der

zijwaarts liggende ketenen, hetwelk verder van hem verwijderdis

dan de doorsnede van het plateau.

De eene keten, welke het plateau Bandong van Krawang scheidt

,

loopt van den G.-Boerangrang over den Tangkoeban praoe in

eene gebogene rigting voort tot aan den Menglajang; de straalvan

dezen boog, benevens de voortzetting der keten tot aan den G.-Roe-

joeng , zijn van het noordwesten naar het zuidoosten gerigt; wij

zullen deze keten uit dien hoofde de noordoostelijke grensketen van

Bandong heeten. Zij bestaat uit eene aaneenschakeling van negen

groote , kegelvormige toppen , en kenmerkt zich ten eerslen : door

den lagen zadel tusschen den G.-Menglajang en den Boekit djarian
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waarovcr de groote weg naar Soemeilang voert ; ten tweede : door

eene verdubbeling, welke aanvangt aan den zuidelijken voct des

Tangkoeban praoe en eindigt in den G.-Poelasari , een voorge-

bergte, welks binnenwaarts gekeerde, steil afgebrokene zijde tegen-

over de hoofdketen oprijst. Op bet plateau, dat tusschen beide

is gelegen en door opgestuwde lava-stroomen werd geeffend, wordt
Desa-Lemlmng gevonden. De G.-Boerangrang, waarvan wij den top

slechts hebben afgeteekend, moet de beschouwer zich voorstellen

als digter bij hem gelegen dan de Tangkoeban praoe.

De andere keten, van den Goenoeng-Paloea tot aan den G.-

Boedjoeng
, bestaat uit bergen , welke ten opzigle van elkander in

eene zeer verschillende rigting zijn geplaatst ; ten einde hunne
betrekkelijke ligging en de wijze , waarop zij onderling met elkan-

der verbonden zijn , le kunnen beoordeelen , raden wij den lezer

een blik te slaan op de reeds vroeger vermelde silualie-scbets Pn-
jangan Figuur 1. Er verbeffen zich hier , even als in de noord-

oostelijke keten, negen hoofdtoppen, waarvan echter slechts acbt
op de hoogte-kaart afgebeeld zijn, dewijl een hunner, de G.-

Poentjak tjai, achter den G.-Malawar verborgen ligt. Te rekenen
van den Patoea, strekken zij zich, algemeen genomen, uit in de
rigting van het westen naar het oosten , of, juister gezegd, naar
het oost ten noorden

; uithoofde de vorige keten van het noordwesten
naar het zuidoosten loopt, zoo vereenigen de beide ketenen zich
op dat punt der hoogte-kaart , hetwelk de beschouwer zich moet
voorstellen dat verder van hem verwijdert ligt dan eenig ander
gedeelte, hetwelk alhier is afgebeeld; op dit punt, waar tevens het
paspunt (f) wordt gevonden van den weg, die naar Tjelantjang
voert

,
vormen de beide ketenen door hare vereeniging een

scherpen hoek, ten gevolge waarvan het plateau aan de noorde-
Hjke, zuidelijkeen oostelijke zijde volkoraen omringd en afgesloten

is. De hoofdbeek van het plateau, de Tji-Taroem, stroomt naar
het westen, komt den beschouwer derhalve te gemoet; zij baant
zich een weg door eene kloof, welke zij zich heeft gevormd door
gebergten van een anderen aard dan de vroeger genoemden, na-
melijk

, door eene nent.iinisr.ha hrr<rl-piAn waiiro *;,.ii ;« An i«—*^
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uitstrekt, en waardoor het plateau insgelijks ten westen w
omsloten.

Deze zuidelijke keten van Bandong kenmerkt zich ten eersten

:

door den lagen zadel , welke den G.-Boedjoeng vereenigt met den
Mandala wangi, waarover de weg naar Leles in het Garoet-dal
voert; ten tweede: door het plateau van Pengalengan, waarin de
zuidelijke voet van den Malawar zich uitbreidt. Aan deze zijde van
het plateau verheffen zich de G.-Tiloe, dien men zich moet voor-
stellen als naderhij gelegen dan de Malawar, terwijldePaloea moet
worden verondersteld nog digter bij den beschouwer te zijn gelegen
dan de eerstgenoemde. De Tji-Sangkoei stroomt bergafwaarts door de
kloof, welke tusschen den G.-Tiloe en den G.-Malawar ligt,terwijl
de weg van Bandjaran door diezelfde kloof opwaarts naar het pla-
teau heenvoert. Wordt dit plateau aan de
ten westen ingesloten door den G.-Tiloe en zijn verlengde,
hetwelk verderop in den G.-Brenghreng overgaat, — terwijl'het
aan de andere, d. i., aan de oostzijde wordt begrensd door den
G.-Wajang en de keten, welke achter dezen vulkaan oin naar den
G.-Pepandajan loopt, zoo ligt het aan de zuidelijke zijde geheel
vrij; alhier rijst het terrein wrongvormig opwaarts, breidt zich ver
* < . I a —«, 1. 1 4 1 ft ^ - _ _ _ m.

eene

uil en daalt het
het

distrikt Tjidamar. Het plateau verlengt zich naar het zuidoosten,
loopt om den zuidelijken voet des Pepandajan heen en gaat vervol-
gens over in het plateau van Tjikatjang. Deze zuidelijkst gelegene
vuurberg van alle Preanger vulkanen is door middel van eene tus-
schenketen met den G.-Rekoetak en den Poentjak tjai verbonden
Tusschen deze keten en den G.-Wajang, derhalve aan deze zijde
der keten

, ontspringt de Tji-Taroem, terwijl aan gene zijde het

X.

Dit profiel stelt voor eene doorsnede door Java, getrokken door
het smalste, IX

des eilandsonder
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het

top van den Goenoeng-Slamat tot aan de zuider kust nabij de mon-
ding der Kali-Serajoe.

In de rigting, waarin deze doorsnede loopt, verheft zich bijna

geen enkele berg dan de centrale vulkaan; in vergelijking van de
uitgestrekte hooglanden en de yele tientallen van kegelvorraige

bergtoppen der Preanger Regentschappen , in het voorgaande profiel

afgebeeld, doet zich derhalve de ontwikkeling van Java hier uiterst

eenvoudig aan het oog voor. Beschouwt men den Goenoeng-Slamat
daarentegen van zijne noordelijke of zuidelijke zijde, in eene
tegenovergestelde rigting van de lengte-as van het eiland, in die

rigting
,

waarin wij hem hebben afgeteekend in de hoogte-kaart
n°. II, dan verdwijnt die enkelvoudige kegelvorm geheel en al,

want zijwaarts gerigte bergketen gaan ten oosten en ten westen
hem

XI.

In dit profiel hebben wij de dwars-vulkaanrij G.-Dieng, Telerep
Sendoro en Soembing, in de rigting hunner lengte-as, van het
noordwesten naar het zuidoosten , doorsneden en in omtrekken
afgebeeld. Hieruit volgt , dat de lezer bij het beschouwen der
kaart, den blik naar het noordoosten wendt.

Ter verduidelijking van de ligging der talrijke, door kraters
doorboorde bergen

, —uitbarstings-kegels , —van het hooggebergle
Dieng, gelieve de lezer het oog te slaan op de situatie-schets

Dieng Figuur I, voorkomende in de tweede afdeeling. Neemt
hij deze kaart ter hand, dan zullen hem de verschillende profielen

duidelijk worden, welke wij door den Goenoeng-Dieng hebben
getrokken, waarvan de groolere of geringere afstand, waarop zij

van den beschouwer zijn gelegen, alhier slechts kon worden aan-

geduid door een meer donkere of ligtere schaduw.

te profiel, dat verondersteld wordt het naastbii den be-

schouwer
de

over den G.-Petarangan naar Batoer; het stelt voor de grqpte
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uitgestrektheid, welke het hooglanJ van Batoer, dal zich met liet

verder vvestwaarts liggende hoogland van Karang kobar vereenigt,

in eene zuidelijkc rigling bezit, waarin het, doch slechts van

lieverlede, naar het stroomdal der Serajoe afdaalt.

Het tweede profiel doorsnijdt de kraterbergen, welke het plateau

van Dieng ten westen en ten zuiden begrenzen; het loopt over de

Telaga-Menjer, voorbij den westelijken voet des Sendoro , over

Wonosobo benedenwaarts tot in de bedding der Serajoe, welke

beek van dit punt langs den voet en den breukrand van een nep-

tunisch gebergte westwaarts stroomt. (Men vergelijke hicrmede de

hoogte-kaart n°. I, waarop haar stroomdal is afgeteekend; hare

bronnen liggen aan de helling des G.-Praoe.) Het neptunische

gebergte vormt een gedeelte van het Zuid-Serajoe-gebcrgte,datwij

hier niet verder konden afteekenen. — Achter den Goenoeng-

Panggonan strekt zich het plateau van Dieng uit, welks beidedorpen

door het gewone teeken zijn aangeduid geworden. De weg van

Batoer loopt door dit plateau tusschen den Goenoeng-Praoe en den

G.-Pakoeodjo bergafwaarts naar Wonosobo; tweezijwegcnstrckken

zich van hier uit en rijzen op naar de tusschenzadels , welke den

G.-Telerep met den Sendoro , zoo als dezen berg met den Soembing

verbinden , op welke zadels de dorpen Sekelang en Kleton liggen

;

van daar dalen de wegen weder af langs de tegenovergeslelde

,

oostelijke zijde der bergen naar Adiredjo en Temangoeng.

Het dcrde profiel doorsnijdt den top der afgeteekende bergen, welke

regtstreeks noordwest en zuidoost loopen en de grens vormen

tusschen de residentie Bagelen , waartoe het plateau van Dieng

en Wonosobo behc#ren, aan deze en de residentie Kadoc aan gene,

d. i. , noordoostelijke zijde. De weg, die aan gene zijde, van

Seketang, uit de halfkringvormige bogt van den G.-Telerep over

Adiredjo en Temangoeng tot in het Progo-dal,in de nabijheid,

van Magelang , afdaalt , duidt tevens de helling aan van het noord-

westelijke gedeelte van Kadoe , namelijk , van het distrikt Lem-

poejang , benevens van het middengedeelte der residentie ,
terwijl

de beschouwer daaruit te gelijker tijd het verval zal kunnen

der Kali-Progo , welke dit gedeelte des
1
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Te rekcnen van het zuidoostelijke voorgebergte des Soembin*,
langs welks voet de Progo vliet, tot aan de Kali-Elo, loopt de
lijn van doorsnede op onze kaart door den dalbodem van Kadoe
zelven en wel in eene scheeve, doch niet volkomen dwarse ria--

ting, dewijl de dalbodem in deze rigting sm'dwaarts, het profiel

daarentegen zuidoostwaart loopt. Wat betreft de ligging des dal-

boderas ten opzigte van gindsche bergen , deze zal de lezer op eene
voldoende wijze opgehelderd zien in de siluatie-schets Sendoro A-
guur 1 , voorkomende in de 2de afdeeling van dit werk. De door
ons afgeteekende weg van Magelang naar Bagelen loopt , aan deze
zijde des Soembing, over den zadel, waardoor deze vulkaan is

verbonden met zijn laag, zuidelijk voorgebergte , dat wii echter

opneraen

XII.

Dit profiel doorsnijdt het raiddengedeelte des dalbodems van
Kadoe

,
hetwelk ingesloten ligt tusschen de Kali-Progo en de Kali-

Elo, waarvan het noordwestelijke gedeelte, benevens de bergen,
welke dit gedeelte ten westen begrenzen , reeds op het voorgaande
profiel werden aangeduid

; ons profiel loopt derhalve overlangs door
den dalbodem

, ongeveer in de rigting van het noorden naar het
zuiden. Dergelijke kegelbergen, gelijk wij hier zien, begrenzen de
residence Kadoe insgelijks aan hare oostelijke zijde, en verheffen
zich als «dubbelvulkaan Merbaboe en Merapi» op

der voor ons liggende kaart.

Dit proliel werd niet, gelijk het voorgaande , naar het zuidoosten,
maar dwars door het eiland getrokken, namely k, van het noorden
l*jr

p ten oosten naar het zuiden 121° ten westen; hetzelve loopt
van de noorder naar de zuider kust , ten gevolge waarvan de be-
schouwer de teekening beziet in de rigting , waarin de lengte-as
des eilands loopt , d. i. , naar het oost ten zuiden.

De hier voor ons liggende kaart behoeft ter naauwernood eenige
nadere toelichting. De wegpas bij Bingit voert uit Kadoe naar
rlnn ilalL^r]^ At

den achlergrond

dalbodem van Ambarawa , welke aan acne ziide des G.-Oen
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ligt, tusschen dezen vulkaan en het noordwestelijke voorgebergte

des G.-Merbaboe; de weg,dic den zadel lusschen dit voorgebergte

en den Merbaboe overschrijdt, loopt naar Salatiga; een andereweg,
welks paspunt wordt gevonden op den zadel tusschen den Merbaboe
en den Merapi, waarop Selo ligt, voert denreiziger naar Bojolali,

terwijl een vierde, doch eenigzins lager paspunt, op de zuidelijke

grensketen van Kadoe gelegen , zuidwaarts hen naar Bagelen is

gerigt.

Tusschen het oostelijke uiteinde dezer laatstgenoemde ketcn en
den voet van den G.-Merapi stroomt de Kali-Progo bcrgafwaarts

naar de zuider kust. Oostwaarts , doch op een geringen afstand van

de monding dezer beek , ligt die der Kali-Opak ; deze Kali neemt
alle beken op, wier bronnen aan de helling des Merapi liggen en

die de zoo gelijkmatig, met eene zachte glooijing hellende vlakte

van Jogjakarta doorstroomen. Zij is bedekt met de vulkanische

asch door den G.-Merapi uitgebraakt, welks voet eigenlijk reeds

aan de zuider kust begint.

In de derde afdeeling van het werk , namelijk , in het 4de hoofd-

stuk van het tertiaire gebergte, zullen wij het innerlijke zamenstel

,

waarvan de uiterlijke vorm des bodems afhangt , trachten te leeren

kennen
, en , beide , — zoowel het inwendige zamenstel als de uit-

wendige vorm , — in twaalf algemeene typen , die zich in de ver-

schillendste streken van het eiland op gelijke wijze aan het oog

voordoen , aanschouwelijk maken.

Nu rust nog op ons de vervulling van eene enkele taak; wij

der gedaante

hoofdtrekk

de

wordt
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V. HOOFDTREKKEN DER GEDAANTE YAN JA\A

,

beschouwd in de zonen van 0, 100, 500, 1000, 2000, 2500 a

5000, 6000 en 9000 a 10000 voet.

Geen raiddel is beter geschikt ora , in korte oogenblikken , een

helder denkbeekl te verkrijgen van de eigenaardige gedaante en

betrekkelijke grootte der land- en bergmassa's , waaruit Java be-

slaat
,
dan door het eiland hypothetisch te doen zinken onder den

spiegel der zee , waaruit het , — zulks is aan geen twijfel onder-
hevig

,

tijd

opwaarts, maar door menigwerf herhaalde opheffingen , die elkander
na ongelijke tusschenpoozen van rust opvolgden en zich nu eens
over groote deelen des eilands uitstrekten , dan weder binnen
enger grenzen beperkten. Het is hier de plaats niet om te onder-
zoeken of deze afzonderlijke opheffingen van lieverlede plaats gre-
pen, dan wei of zulks plotseling geschiedde , of,bij voorbeeld , een
gedeelte van het laagsgewijs gevormde gebergte door een enkelen
stoot werd opgeheven tot eene 5000 voet hooge bergketen. Wij
beschouwen de opdrijving als geschied, en laten het eiland hypo-
thetisch weder dalen beneden den spiegel der zee , ten einde ons
eene duidelijke voorstelling zijner gedaante te verschaffen.

Die daling zullen wij *m/>*gewijs doen plaats hebben, van 100
tot 100, of van 500 tot 500 voet; telkens zullen wij het eiland
gedurende eenigen tijd doen stil staan , ten einde na te gaan
nelke deelen

,
- hetzij vlakten of bergen , alsdan door de wateren

der zee zijn bedolven, en welke zich boven haren spiegel verheffen.
Een zeer leerrijke arbeid zou het mogen genoerad worden, in-

dien van elke trapsgewijze daling eene kaart werd ontworpen

,

waarop slechts de oratrek der hmten behoefde aangewezen te
worden van dat gedeelte des lands , hetwelk alsdan nog boven den
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spiegel der zee ligt, terwijl door bijgevoegde hoogte-profielen eene

duidelijke voorstelling zou gegeven kunnen worden van de ge-

daante der afzonderlijke deelen des lands in eene verticale rigting.

Beproeven wij het om door eene korte beschrijving, bij wijze

van overzigt, bet gemis dezer oralrekken te vergoeden; wij zullen,

den lezer hierbij verwijzen naar de hoogte-kaart van Java, n°. II,

waarop de veronderstelde daling des lands, of zijne opdrijving

boven den spiegel des oceaans, althans van 1000 tot 1000 voet

kan worden nagegaan.

i 1.

Eerste , tegenwoordige toestand. Is de gemiddelde hoogte van het

niveau der zee, gelijk die thans werkelijk wordt waargenomen

,

die wij het nulpunt noeraen, — dan rijst het eiland Java uitden

boezem des oceaans opwaarts in die omtrekken, waarmede wij

het op de betere, nieuwere kaarten (namelijk, die van Le Clerq.

Breda. 1850.) afgeteekend vinden, eenige noodzakelijke verbele-

ringen aan de zuider kust hier niet in aanmerking nemende.

Het zwaartepunt van het voluraen des eilands ligt waarschijn-

lijk in de zone van 500 voet, en alle 8 a 11000 voet hooge

punten des lands zijn slechts enkele toppen,die geheel geisoleerd

in het luchtruim oprijzen.

2.

Ttveede toestand. Daalt het eiland Java honderd voet beneden

den tegenwoordigen spiegel der zee, of, — hetgeen dezelfde ge-

volgen zou veroorzaken, en deze zijn het alleen, welke hier in

aanmerking komen, — verheft de zee zich honderd voet boven

zijn tegenwoordig niveau, dan wordt:

1°. de gansche vlakte van Soerabaja , in eene zuidelijke rigting

tot aan den voet van den Ardjoeno, door de baren der zee bedekt

;

de zeeboezem van Modjopait, die eerst in historische tijden ge-

vuld geraakte , ziet zich herschapen en strekt zich in eene wesle-
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lijke rigt'mg uit tot aan de vlakke waterscheiding , welke den

Wilis

nabijh

2°. Er ontstaat eene kleinere , veel sraallere bogt dan de vorige

;

zij strekt zich in eene westelijke rigtingvan SedajoeoverBodjonegoro

uit en , den loop der Kali-Solo volgende , herschept zij den dalbo-

dem in een zeearra , welke ter wederzijde wordt begrensd door

lage, vlakke landen en kalkriffen.

5°. De Goenoeng-Boeloeran doet zich aan het oog voor als een

kegelvormig eiland en het tusschenland , dat van den Boeloeran tot

aan den G.-Idjen reikt, daalt 50 voet diep beneden den spiegel

der zee. Ook de G.-Pajoeng, welke den zuidwestelijken uithoek

(Oedjoeng-Koelon) van Java vorrat , wordt lot een eiland , want de
Indische oceaan en de Welkomstbaai vereenieren hunne wateren

met elkander en scheiden den berg af van het overige gedeelte

van Java.

4°. Eene breede watervlakte vormt een kring om den Goenoeng-
Djapara, hij wordt afgescheiden van Java en vormt andermaal
een eiland

;
al het vlakland van Samarang ^n Demak wordt onder

de wateren bedolven en een zeearm , welks geringste breedte tien
rainuten bedraagt, wordt gevonden tusschen de kalkbergen van

G
diepte zoo aanmerkelijk is, dat gansche vloten veilig kunnen ste-

venen van den noordelijken voet des G.-Praoe tot aan kaap Lasera.
5°. De wateren bedekken de beide cultuurvlakten van Bagelen

en van ich

der Progo-gebergten tot aan den oostelijken voet der bergen van
Soekapoera aan de westzijde der Tji-Tandoei-vlakte , ter lengte
van 60 minuten uitstrekt, wijkt allerwege 7 a 10 minuten terug
tot aan den voel der noordelijke bergketen , waar vele gedeellen
der vlakte reeds 50 voet diep beneden den spiegel der zee zuilen
gedaald zijn. De dalbodem der Serajoe vormt eene smalle bogt,
waaraan de zuidelijke keten en de hoogere landen in het noorden'
ter grens strekken • in eene oost-noordoostelijke rigting looptzij land-
waartsin

ijde van Banjoeinas. Eene
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-

dergelijke bogt volgt den loop der Tji-Tandoei en rigt zich

naar het noorden rn noordoosten. Het gebergte van Karangbolong,

de natuurlijke grei>s tusschen de beide genoemde vlakten, verkrijgt

de gedaanle van ten zuidwaarts gerigt schiereiland en zou een

eiland zijn geworden , ware de zee iets hoogcr gestegen , zoodat

ook de lage , smalle strook lands , welke dit gebergte met de Zuid-

Serajoe-kelen verbindt , door hare wateren was overstroomd. De

ge'isoleerd oprijzende kustberg G.-Selo , gelegen in den meridiaan

van den G.-Slamat , is niets meer dan eene klip , ten deele nog

zigtbaar door de schuimende baren, die er op breken.

6°. De gansche noordelijke alluviaalvlakte ligt onder den spiegel

der zee, die a. eene smalle strook, hoogstens 5 minuten breed

,

bedekt van den voet des G.-Praoe, aanvangende in de nabijheid

van Pekalongan en voortloopende in derigtingvanTjeribon; b. eene

breedere strook, welke zich uitsrekt van Tjeribon tot aan den

oostelijken voet des G.-Karang in Bantam, terwijl de kust in

sommige oorden 10, in anderen 15 minuten, ja, zelden tot geringere

breedte naar het zuiden, landwaartsin ten

500 voet beneden den spiegel der zeegedaald,dan zou a/hetvlakke

land tot aan den noordelijken voet der bergen door de baren voor

het oog zijn bedekt

7°. In Lemadjang, Besoeki en Banjoe wangi dringt de zee het
*

strand in bogligen loop eenige minuten ver terug; de overige om-

trekken der kusten blijven echter , op weinige uitzonderingen na,

geheel onveranderd.

8°. Maar groot en opraerkenswaardig zijn de veranderingen,

welke aan de zuider kust plaats grijpen, hetgeen vooral het geval

is van de Wijnkoopsbaai tot aan Noesakambangan;hierheeft eene

fjordvorming plaats: steile wanden strekken ter grens aan de

vlakke bodems van talrijke beekkloven , waardoor de zee 2,3, ja,

zelfs 5 minuten landwaartsin stroomt, terwijl het platte land ter

wederzijde hoog uit de zee oprijst.

Ieder lezer zal met ray van oordeel zijn, dat het ons te ver zou

leiden, indien wij deze beschouwingen, hoe belangrijk zij ook voor

de kennis der hypsometrische ontwikkeling van Java mogen geaeht
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Worden, lot in al hare bijzonderheden wilden voortzelten, al ge-

scliieddc zulks slechts voor een verschil in hoogte van niet minder
dan van 5 tot 500 voet. Om die reden zullen wij slechts de alge-

meene hoofdlrckken opgeven, welke als de typen van den land-

vorm van Java mogen worden beschouwd, zoowel in de verticale

als in de horizontale uitgestrektheid, terwijl wij alle plaatselijke

bijzonderheden ter zijde zullen stellen.

3.

Derde ijfhonderd voet daalt beneden
tegenwoordigen spiegel der zee;

1°. dan breidt de zee hare palen , in de onder n° 2 van 1 tot 6 opge-
noemde vlaklen verder zuidwaarts uil;bijnahetganschenoordelijke
vlak land, datthans tot woonstede strekt van li raillioen menschen,
wordt door haar bedekt en de noordelijke voet der bergen wordt
haar strand; Krawang vooral wordt door de zee voor een groot
gedeelle hernomen, in welk lot ook Bantam deelt, waar de zee
veel verder binnenwaarts dringt dan de parallel der kustlijn, die
in andere oorden de grens, aanwijst tusschen het land en de zee-
d,t geschiedt echter in zonderling gebogene, in de gedaante eener
slang gekronkelde armen, namelijk: een der ar.nen strekt zich nitm de riffling van het noorden naar het zuiden tot ongeveer in den
parallel van den Goenoeng-Salak , langs dedalkloof der Tji-Oedjoeng
en Tji-Semoet en wendt zich in zijnen bogtigen loop tusschen'
heuvelacht.g vlakke landman's heen; een andere rigt zich van
het westen naar het oosten en volgt den loop der dalvlaktevande
Tji-L,man, terwijl een derde zich van het zuiden naar het noorden
en noordvvesten wendt, en zich naar den korten loop der Tji-Binoe-
angan rigt. Tusschen den G.-Tampomas en den G.-Tjerima. vormt
de zee eene uitgeslrekte bogt naar bet zuiden, en andermaal
k o st de branding tegen den ste

.

len ^^ van h^ ^ ^
Malembong, die waarschijnlijk ook in voormaligen tijd door haar
geweld werd geteisterd.

oerkelijker echler zijn de veranderingen , welke wij
Op
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onlwaren in liet centrum van Oosl brcede

den

gedeelle van het eiland , dat zich uitstrekt van Samarang tot aan

Soerabaja. De kegelbergen Merapi, Lawoe, Wilis, zoomedede lotgroe-

pen zaamverbondene vulkanen, waarvan, te rekenen van den G.-Wilis

tot aan Banjoewangi, vier hoofdgroepen worden gevonden, zijn

herschapen in eilanden of in schiereilanden. Reeds verheft zich

de zee ter hoogle van 200 voet boven de vlaklen van Jogjakarta

en van Solo, zij bespoelt den voet van den Merapi, dringt door

tot in het centrum vanMagelang, waar, aan de westelijke zijde van

genoemden berg, door haar eene uitgeslrekte baailandwaarts-

in wordt gevormd. Oostwaarts van den Merapi vorrat de zee een

binnenmeer, hetwelk den G.-Lawoe in een wijden kring omgeeft;

slechts door middel van eene smalle, ter naauwernood 150 voet

hooge, vlakke waterscheiding, geene bergketen, is dit meer in

de nabijheid van Prambanan van de zoo even genoemde westelijke

bogt gescheiden. In eene lange lijn, die zich van het westen naar

het oosten uitstrekt, slaan de golven van dit meer tegen de zui-

delijke bergketen, terwijl zij tevens den oostelijken voet bespoelen

van den vlakken voorsprong , welke den dubbelvulkaan Merapi en

Merbaboe aan deze zijde omringt en waarop de Desa's Salatiga,

Ampel en Bojolali zijn gelegen. De G.-Lawoe rijst als een kegel-

vormig eiland uit dit meer opwaarts ; de Wilis daarentegen is

slechts tot een schiereiland geworden, want een smalle bergkam,

die nog ongeveer eene hoogte van 200 voet bereikt, vereenigt

hem met het zuidelijke, neptunische gebergte.

Gelijk aan haar zuidelijk strand het geval is, namelijk , zuid-

waarls van den G.-Wilis en den Lawoe , zoo wordt de zee ook ten

noorden door eene neptunische landslrook begrensd; het is eene

breede , vlakke bergstrook , welke zich in de lengte uitstrekt en

van den oostelijken voet des Merbaboe tot aan Gresik reikt. In

hare gansche uitgeslrektheid wordt zij slechts door eene enkele

kloof doorbroken , namelijk , in haar raiddengedeelle in de nabijheid

van Ngawi, alwaar de Kali-Solo zich een doortogt naar het noorden

heeft gebaand. Ten oosten van die plaats rijst dat vlakke gebergte

ids hooger opwaarts, — doch slechts op een enkel punt, — en

vormt het den Goenoentj-Pandan.
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Op dezc neplunische landstrook, welke omtrent in het midden

des eilands is gelegen, volgt noordwaarts been eene tweede, der-

gelijke heuvelrij ; zij wordt gevorrad door de bergen van Grobo-

gan , Rembang en Toeban , welke zich van den meridiaan des G.-

Moerio langs de noorder kust tot aan Sedajoe uitstrekken , doeh

thans reeds tot een eiland zijn geworden , want de wateren der

zee orageven hen aan alle zijden.

Bedekle de zee sleehts in den vorm van smalle bogten het land

,

dat zuidwaarts van die knstbergen ligt, toen haar niveau 100 voet

boven haar tegenwoordig peil was gerezen , thans echter , nu haar

spiegel de hoogte van + 500 voet heeft bereikt , wordt de gansche

streek tusschen de zoo even gemelde en de vroeger genoemde

bergstrook door hare wateren bedekt; de vlakten van Sedajoe,

Bodjo negoro, Blora en Grobogan , verdwijnen beneden haren spie-

gel en de beide landstrooken , zoowel ten noorden als ten zuiden

,

doen zich sleehts voor in de gedaante van banken ,
— kalkbanken

,

die hier en daar boven den spiegel der zee rijzen en elders reeds

vlakke , ondiepe riffen vormen.

De noordwaarts liggende bank vertoont nu volkoraen de ge-

daante van het eiland Madoera , dat als zijneoostelijke voortzetting

mag worden beschouwd , want het is , even als deze bank , zamen-

gesteld uit deelen van het tertiaire gebergte, dat of niet, of sleehts

tot op eene zeer geringe hoogte is opgedreven en die bij gevolg

hunne oorspronkelijke, horizontale ligwijze hebben behouden. Deze

vlakke, noordelijke strook van het tertiaire gebergte kan men vol-

gen van den G.-Grobogan over Madoera, Kangean, de Paternosler-

eilanden tot aan Poeloe-Djampea en Kalao.

Op gelijke wijze zet de zuidelijke neptunische helft van Java,

zuidwaarts van de vulkanen van dit eiland,— die van den Goenoeng-

Merbaboe tot aan den G.-Idjen eene rij vormen ,— zich voort in eene

oostelijke rigling over de eilanden Bali, Lombok, Soembawa,

Plores, Ombai, tot aan Poeloe-Wetter, benoorden Timor. Deze

zuidelijke strook van het tertiaire gebergte is steiler opgedreven

,

verheft zich hooger boven den spiegel der zee en vomit grootere

eilanden dan de vorige , noordelijk gelegene tertiaire strook. Aan
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zijn noordelijken voet, aan denbreukrandderopgeheveneformatie,

zijn de vulkanen uitgebarsten ; dit is niet slechts op Java het geval,

maar wij ontwaren dit insgehjks op de eilanden Lorabok , Soem-

bawa
, ja , waarschijnlijk heeft zulks even zeer plaats op al de

overige eilanden, waar vulkanische kegels, zoo als, b. v., de

Teraboro, de piek van Lombok oprijzen, len noorden der bergke-

tenen, namelijk, der zuidelijke neptunische verheffingszone.

Maar daarenboven rijzen insgelijks noordwaarts van de noordelijke

verheffingszone eenige vulkanen opwaarts en wel 6en aan elk uit-

einde : aan haar westelijk uiteinde verheft zich de uitgedoofde

vulkaan van Djapara, de G.-Moerio, terwijl aan haar oostelijk

uiteinde, benoorden Poeloe-Wetter, de Goenoeng-Api wordt gevonden,

waarop oostwaarts nog eenige anderen volgen, als : Poeloe-Seroea, Da-

me en Nila, die door den vuurglans zijner uitgebraakte lavablokken

den zeelieden in ditgedeelte der oceaans menigwerftot baken strekt.

Deze splijting van het neptunische gebergte op Java , welke aan-

vangt in den meridiaan van den G.-Merbaboe en zich oostwaarts

uitstrekt in twee lijnregte en evenwijdig ten opzigte van elkander

voortloopende lakken , — in twee Aoo/dverheffingszonen , waaraan

de verschillende, geringere oneffenheden des bodems zich aansluiten,

die splijting is een hoogst merkwaardig verschijnsel, dievormher-

innert ons aan het lijnregte parallellismus , dat wij op zoo vele

andere eilanden en bergkctenen waarneraen , zoo als op Soematra

en het Maleiscbe schiereiland ; het vertoont zich in te duidelijke

trekken aan ons oog,dan dat het onze aandacht zou kunnen ont-

glippen , al is het ook , dat de groolste , oostelijke helft van den

noordelijken tak nog onder de wateren des oceaans bedolven ligt.

Aan deze splijting, welke van den G.-Oengaran en Merbaboe af

ter wederzijde door twee lange takken wordt begrensd, is Java

zijne eenige groote en bevaarbare lengte-rivier , de Kali-Solo, ver-

schuldigd;alle overigen zijn korte dwarsbeken, wier loop of zuid-

waarts of noordwaarts is gerigt.

In het voorafgaande hebben wij sleehts dat gedeelte des lands

tot een onderwerp onzer beschouwing genomen , hetwelk zich ver-

heft boven den tegenwoordigen spiegel der zee , ons nulpunt Wil men
echter naauwkeurig te werk gaan en de parallel-splijting van het
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gebergte onder het niveau der zee , of onder den alluviaalbodein

met het oog volgen, dan vangt zij niet aan bij den Goenoeng-Moerio,

maar bij den Goenoeng-Karang in Baratam , of, nog juistergezegd,

bij den vulkaan van Poeloe-Rekata in de straat Soenda, gelijk uit

de nevensgaande Figuur duidelijk zal blijken. Zie /. I. Figuur 1.

De dubbele lijnen op deze Figuur zijn de hoofdvulkaan-rijen of

spleten. De donker geschaduwde gedeelten duiden de hoofdmassa
aan van het opgedrevene neptunische land; de enkele , zuidwaarts
liggende lijn a snijdt het verbreede gedeelte des eilands, tusschen
de Wijnkoops- en de PSnandjoengbaai gelegen , van de overige
massa af. Dit verbreede gedeelte van Zuid-Java is zijn bestaan
verschuldigd aan eene dubbele vulkaanrij, die in hetzelve oprijst,

G
en eindigt met den Tjikorai. De G.-Brengbreng toont de lijn aan
der hoogste neptunische opheffing van het gebergte aldaar. De
enkele, noordwaarts liggende lijn b snijdt de verheffingszone af,
waaraan wij den naam hebben gegeven van : de noordelijke op-
heffing; zij wijst de evenwijdige ligging aan van den zeeboezem
tusschen Madoera en Java, van de bogt van Tjeribon en van
Djapara

,
zoo mede de rigting der diepe alluviaalvlakte , welke den

loop der Kali-Solo voor een gedeelte volgt en de beide genoemde
boezems met elkander verbindt. Worden die deelen van Java

,

welke buiten de lijnen a en b zijn gelegen , van de overige massa*
afgesneden, dan verkrijgen wij eene lange strook lands, welker
breedle overal bijna gelijk staat, waarvan de zuidelijke zijde door
de opgehevene deelen der bovenste , neptunische aardkorst gevormd
is en door

een zeer enkelvoudige landvorm, waaronder het eiland Java in zijn

middengedeelte, waaruit de G.-Slamat oprijst, zich tegenwoordig
werkelijk aan het oog voordoet.

Van onze noordelijke, evenwijdige verheffingszone, waarin de
vulkanen G.-Rekata

, Karang en Moerio oprijzen , liggen derhalve
nog twee groote deelen , de Madoerabogt en de zee tusschen Tje-
ribon in Samarang

, geheel'onder water ; ook mag hier niet onvermeld
blijven, dat van de westelijke helft, die reeds aan de wateren is

onttogen, een groot gedeelte, geheel Tjeribon, Noord-Krawang en
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Batavia , uit aangeslibd land bestaat ; dit is echter niet het ge-

val met het westelijke gedeelte van Noord-Bantam , doch deze

alluviaalbodera zou niet kunnen gevormd zijn geworden, ware het

niet , dat de lertiaire basis tot op zekere hoogte ware opgedreven

geworden , ten gevolge waarvan eene ondiepe zee was ontstaan.

Deze alluviaalbodem toont ons de ligging van het submarine

gedeelte der formatie, welke zich in eenen evenwijdige rigting

voortzet ten opzigte van de oostelijke, drooge helft der noordelijke

zone, waarin onze neptunische formatie boven den spiegel der zee

rees; zij strekt zich uit van Madoera tot aan Demak, in de nabij-

heid van Samarang, zuidwaarts voorbij haren randvulkaan , den

G.-Moerio.

Twee verheffingszonen , die over eene uitgestrektheid van ruim

25 lengte-graden (1) evenwijdig ten opzigte van elkander voort-

loopen en haar karakter onveranderd blijven behouden, doen zich

duidelijk aan het oog voor; ja, het parallellismus , datwijopmer-

ken in de ligging der eilanden Karimon djawa, Loebok en der

Salajer-eilanden , met betrekking tot de lengte-as van Java, doetde

veronderstelling geboren worden, dat er nog eene derde, meer

noordelijk liggende verheffingslijn bestaat, welke onder den spiegel

der zee ligt.

Na deze korte uitweiding, waartoe debeschouwing der lijnregte ver-

heffingszonen ons aanleiding gaf, keeren wij terug tot de behandeling

van ons vorig onderwerp , namelijk , de laag gelegene , vlakke berg-

strook , welke oprijst aan den noorder kant der Kali-Solo en het

noordelijke strand van onzen binnen-zee vormd, boven wier spie-

gel hij zich slechts tot eene geringe hoogte verheft.

Het zuidcr strand, de voet der gebergten , die zich in vele even-

wijdige rijen nevens elkander uitstrekken, doch van Jogjakarta tot

aan den Semeroe slechts een geheel uitraaken, rijst hoogerdan de

noordelijke landstrook, welke wij straks hebben beschreven.

Alle centrale vlakten , welke hier ter wederzijde besloten liggen

tusschen een neptunisch strand, dat eene groote uitgestrektheid

(1) De zuidelijke verheffingszone strekt zich uit van den piek van het Prinsen-eiland

,

P.-Panah itam, ten miuste tot aan Poeloe-Sermata , terwijl de noordelijke zone van

Pooloe-Kekata tot aan den G.-Api , benoorden Wetter , voortloopt.
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bezit, namelijk, de vlaklen van Jogjakarta, Solo, Madioen en

Kediri , zij n nu eene zee geworden , waaruit de centrale vulkanischc

kegels, de Merapi, Lawoe en Wilis als zoo vele eilandenoprijzen.

Zuidwaarts van de vulkaangroep G.-Keloet , Kawi en Ardjoeno

stroomt de zee landwaartsin tot aan gene zijde van Blitar; zij

vormt een smallen arm , waarvan het binnenste , oostelijkste punt

niet ver van den znidelijken voet des Kawi verwijderd is. Dan
volgt er weder droog land, doch zoodra wij oostwaarts van den
Semeroe zijn gekoraen, breidt de zee zich op nieuw uit, zij

overstroomt de vlakten van Lemadjang, Djember en Poeger en
reikt tot in de nabijheid van den zuidelijken voet der vulkanen
Lamongan

, Ajang
, Raon en den verbindingsrug van den laatst-

genoemde met het neptunische gebergte van Poeger.

Aan de noordelijke zijde van het land klotsen de baren der zee

tegen de hellingen van eene reeks van vulkanische bergen en berg-

groepen, die in schiereilanden zijn herschapen, dewijl zij door
hunne tusschenzadels nog onderling zijn verbonden ; dit is namelijk
het geval met de groep des G. K&oet , Kawi en Ardjoeno , des
Tengger, Garoe en Semeroe, des Lamongan en Ajang, des Raon,
Ranle en Idjen. Op gelijke wijze omspoelt zij den G.-Ringgit bijna
aan alle zijden, want ook deze is een schiereiland ; aan zijn oos-

telijken kant strekt zij zich als een lange , smalle zeeboezem in eene
zuidwestelijke rigting uit voorbij Pradjakan aan op het punt, dat in

den dalbodem op gelijken afstand van deze plaals en Bondowoso
is gelegen. Ook van de tegenovergestelde zijde des eilands nadert
de zee

, terwijl zij den Idjen en den Rante in

den zoom der baai van Lemadjang en Poeger
nabijheid van den voet des Raon slechts door eene reeks van
lage klippen is gescheiden.

Wat betreft de overige veranderingen, veroorzaakt door het
stijgen van den spiegel der zee tot de hoogte van 800 voet, ves-

het zuiden omring

de

aandacht

de cultuur-
vlakte van Banjoemas, hetwelk van den terrasvormigen voet van
den Slamat, afdeeling Poerwolinggo , tot waar de zuidketen op-
rijst, is herschapen in een langen zeearm,die tot aan Bandjar
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negara de

Tji-Tandoei, een zeeboezem geworden, die landwaartsin loopt.

De laatstgenoemde strekt zich uit tot in denabijheidvanMangoen-
djaja en Tjiamis; hij vormt eene walervlakte, waarboven zich niets
meer verheft dan de geisoleerde G.-Babakan in het delta-land tus-

schen de Tji-Tandoei en de Tji-Tjolang, welks schedel nog zigt-

baar is. De fjorden der zuider kust hebben zich verder in de
lengte uitgestrekt en in vele beekkloven , voornamelijk in die van
Soekapoera, is de oceaan uren ver landwaartsin voortgedrongen,
heeft hij zeearmen , kanalen gevormd , ter wederzijde door steile

• m

wanden

4.

Vierde toestand. Daalt Java duisend voet beneden den tegen-

vvoordigen spiegel der zee , dan zien wij langzamerhand de cen-
trale dalbodems voor het oog verdwijnen , terwijl de groote bin-

nen- en kustvlakten reeds vroeger onder de wateren zija bedolven
geraakt.

Niets kan het oog meer bespeuren van de gansche residentie

Bantam dan a. hare beide vulkanische kegels Karang en Poelasari

,

die met den verbindingsrug , waardoor zij in eene zijwaartsche
rigting zijn vereenigd , als een eiland boven het vlak der wateren
rijzen

;
en b. een aantal geisoleerd oprijzende bergspitsen , die

grootendeels uit eruptie-gesleente bestaan en waarvan de meesten
slechts e£n , of eenige weinige honderde voeten boven het water
uitsteken, terwijl hetgrootste gedeelte der neptunische formatieonder
het vlak des oceaans ligt bedoIven.De bergspitsen, welke nog boven den
waterspiegel rijzen, zijn : — 1. de kruin van den G.-Pajoeng,— 2. de
trachietrots G.-Batoe, in de nabijheid van Sereweh,— 5.deG.-Ta-
nah berem

, — 4. de G.-Liman , — 5. de G.-Langkap en vooral

6. de G.-Bongkok,hetwestelijkeuiteindederhooge,metwouden

bedekte bergen
, welke uitgaan van den Salak , waartoe :— 7. ook de

G.-Alimoen behoort , die noordwaarts van den noordelijken hoek
der Wijnkoopsbaai oprijst.

Van dedalvlakten der Preanger Regentschappen zijn de volgenden
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beneden het niveau der zee gedaald : — 1. de benedenhelft van het

dal der Tji-Mandiri, hetwelk wordt herschapen in een smallen

zeeI)oezera , ter wederzijde door bergen begrensd ; — 2. de baren

des oceaans volgen den loop der Tji-Sokan en der Tji-Taroern van

de zijde van Krawang en bedekken Radja mandala, benevens die

gedeelten van Tjandjoer, welke het naast aan de eerstgenoemde

vlakte grenzen ; — 5. langs den loop der Tji-Manoek wordt Pawe-

nang overstroomd; — 4. ook de vlakten van Tjiamis, Singaparna

en Mangoendjaja (Soekapoera) worden door de wateren bedekt

,

die het vlakke dal, gelegen tusschen den G.-Geloenggoeng en den

Sawal binnen stroomen tot in de nabijheid van Tasik malajoe ,dat

zich nu ter naauwernood boven den spiegel der zee vertoont.

In de residentie Tjeribon worden de meeste centraaldalen, tus-

schen de parallel-keten , ten zuidoosten van den G.-Tjerimai , in

zeebekkens herschapen , die van rondsom door hooger rijzend land

zijn afgesloten en slechts door middel der enge ruimte van poor-

ten
, dwarskloven door bergketenen

, (1) met den spiegel des oce-

aans in verbinding staan.

In de residentie Kadoe daalt het dal der Kali-Elo en dat der

Progo ten deele onder den spiegel der zee, ten gevolge waarvan
de middenste bergrug dezer residentie, waarop Magelang ligt,eeu

schiereiland wordt ; ook de waterscheiding van Prambanan wordt
door de zee bedekt en de beide zeeboezems van Jogjakarta en Solo

vereenigen zich.

Maar nog grootere veranderingen zullen wij opmerken in dat

gedeelte van Java, dat oostwaarts van den Oen
baboe ligt, want bier eindigt het uitgestrekte bergachtige eiland,

dat van den G.-Bongkok en den Salak tot op dit punt e«*n aaneen-

geschakeld geheel vormt. Bijna de gansche noordelijke helft van
Java

, die geheel en al uit deelen der neplunische forraatie wordt
gevormd, is aan het oog onttogen, en niets is aldaar meer zigt-

baar van het voormalige land dan de zuidelijke neptunische ge-

bergten, die zich, algemeen genomen, van het west ten noorden
naar het oost ten zuiden , derhalve ziiwaarts van rip. vrnpffp.r ver-

'

|1) Kleiiie Dardanelles
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roelde kegelvormige eilanden , uitstrekken , en een of meer smalle
kammen ten zuiden van dezelven vormen. Reeds drie tusschenzadels
dier kegels zijn overstroomd geworden, namelijk, die, welke ge-
legen zijn tusschen den G.-Tengger en den Lamongan, den Ajang
en den Raon

,
en den Ajang en den Ringgit, (1) ten gevolge waar-

van de beide laatstgenoemden , zoo mede de Raon- Idjen- en Rant£-
groep zich insgelijks in den vorm van eilanden verheffen

omringende zee.

De centraalvlakten van Soemedang, van Tjandjoer en Soeka-
boemi, welke zich uitstrekken tot aan Tjitjoeroek, die vanGaroel,
Bandong, Tjiawi, (2) van Noord-Kadoe, van Ambarawa, zoo mede
het regentschap Malang, tusschen den Semeroe, Kawi enArdjoeno
gelegen, zijn alien bij het peil, helwelk de zee thansbereikt, nog
droog land.

B.

Vijfd

tegenwoordige niveau der zee, dan zullen ook de onder n°. 4 van 1

tot 6 opgenoemde bergtoppen, die zich in de residentie Bantam
verheffen, onder den spiegel der zee verdwijnen, met uitzondering

vandenG.-AlimoenendenG.-Bongkok; deze beide bergen vormen,
in vereeniging met den G.-Salak, het derde eiland der meerofmin
aaneengeschakelde groep , indien wij , van het westen naar het

oosten voortgaande , den G.-Poeloesari het eerste en den G.-Karan«
net tweede eiland noemen.

Be zee stuwt hare baren reeds over den verbindingsrug tusschen

den G.-Salak en den Gede; even alshet gevalis met de Salak-groep,

omspoelt zij den Ged<*, benevens zijn uitgestrekten, noordoostelijken

voorberg, den Megamendoeng, welke nil het vierde eiland vormen.

Het schoone, breede dal, ten noorden begrensd door den voetder

(1) Indien de zadel , tusschen den Ajang en den Ringgit .hooger ligt dan 1000 voct
boven het nulpunt, zal zulks hoogstens een & tw^e honderd voet bedragen.

(2) Dit is het vlakke dal , hetvvelk ingesloten ligt tusschen den Goenoeng-Gelocng-
goeng en den G.-Sawal; het strekt zich uit ten noorden van Tasik malajoe, en is het
hoogste gedeelte van het Tji-Tandoei-dal.

•
l l
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vulkanen G.-Salak en Gede, ten zuitlen door de helling van het

Djampang-gebergte en dat verdeeld is in de distriklen Tjitjoeroek

Soenja wenang, Tjimai, Soekaboemi en Tjandjoer, is geheel en

al verdwenen en in een breeden zeearni herschapen , die langs den

voet van de noordelijke helling der Djampang-gebergten loopt en

zich uitstrekt tot aan den G.-Boerangrang. (1)

Evenwijdig met de noordelijke verheffingslijn, gevorrad door

de bier vroeger genoemde helling van het Djampang-gebergte

,

strekt zich eene andere bergkelen uit, die verder zuidvvaarts ligt;

het is de brenkrand eener eenzijdige opheffing, de Goenoeng-

Brengbreng, welke in de rigting van het oost-noordoosten allengs

hooger rijst en in het hoogland rondom den Patoea en den Tiloe

overgaat. Vergelijk vroeger J. I. Figuur 1.

Uitgenomen deze twee bergkammen , — neptunische verhejfings-

randen
,
— rollen de schuimende baren nu over het gansche zuidelijke

gedeelte der Preanger Regentschappen. De rand van het hoogland, dat
zich uitstrekt aan den zuidelijken voet der talrijke vulkanen, die van
den G.-Patoea tot aan den Tj ikora'i reiken , wordt door de branding
der zee besproeid; zij omgeeft vervolgens den Tjikorai en stuwt
hare baren in het vlakke dal der Tji-Tandoei , tusschen de Geloeng-

goeng-keten en den G.-Sawal , zoo verre noordwaarts heen , dat zij

den zuidelijken voet van het Malembong-gebergte bespoelt. Ook de
Sawal wordt nu aan zijne oostelijke zijde door de zee omgeven;
hij wordt tot een schiereiland en slechts door middel van eene
landtong, een verbindingsrug, is hij nog vereenigd met de centraal-
keten; deze verbindingsrug en de Malembong-zadel verheffen zich
nog een driehonderdtal voelen boven den spiegel der oraringende
zee. (2)

Een dergelijke smalle arm , isthmus , vereenigt , iets verder oost-

*

wand
Het ^zuidwe*tel

'J
ke «*« van dit dal is de Wijnkoopsbaai , en zijn linker-

der b;ai~Slthu w ™ h6t OJf^S-S^gte ~ vormt de steUe znidoostoever

Sen den Gedl « ^i"S
VCTbeft Z 'Ch de hoo*ste ™terseheiding van het dal, tus-

Sln.,-- / \
Djampang-gebergte, nog tot op eene geringe hoogte boven de

een w te3/2^,5? tV".
Wedmijde

L°
een ^mSYsLm Jo een°oostS eneen westel.jk stroomgebied. Op deze waterscheiding ligt het poststation Nagrok.

beSlk^zit
6
" o^lTLT **S^*™ 1 Hgt het meer PandJaloe

.
™lk* boordensterk

van Ti aw" enTatit ™m ™ Male
n
mbonK ™<* ** Paspunt gevonden van den wcg,dievan lj.au i en Tasik malajoe naar Pauenang en Soemedang voert.

•
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waarts, den TjSrimai met de noordelijke zijde der kelen, welke

overigens van rondom door den oceaan wordt omspoeld.

Slaan wij nu het oog naar de noordelijke zijde van het cenlralc

hoogland der Preanger Regentschappen , en gaan wij na welke

veranderingen de oceaan aldaar heeft doen ontstaan ; de wijde

hogt, welke zich uiistrekt van den G.-Tjerimai tot aan den G.-

Tampomas en den Boekit toenggoel is reeds door de zee in bezit

genomen. Reeds vult zij het laagsle gedeelte van het Garoct-dal

,

want zuidwestwaarts van Pawenang stroomt zij door de enge,

doch diepe spleet der Tji-Manoek als door een kanaal en vorrat in

de nabijheid van Baloeboer limbangan een binnenmeer. De vlakte

van Soemedang is reeds door de zee bedekt en de G.-Tampomas

wordt in een eiland herschapen; het nieuw gevormde strand loopt

langs den noordelijken voet des Tangkoeban praoe, om den Boe-

rangrang been , en vereenigt zich met de westelijke kust.

Oostwaarts van den G.-Tjerimai en den Sawal verlengen zich

de centrale bergketenen.

Zij vormen evenwijdige nokken, die, hoewel door middel van

tusschenjukken met elkander verbonden , echter op vele plaatsen

door dwarskloven , welke van het noorden naar het zuiden loopen

,

zijn afgebroken. Uithoofde zij daarenboven , zoowel in verschiilende

gedeelten harer uitgeslrektheid als ook onderling , in boogie ver-

schillen, in dier voege dat nu deze, dan gene nok, — behoorende

nu eens tot eene verder noordvvaarts , dan weder tot eene verder

zuidwaarts gelegene rij , — de hoogst rijzende kam van het ge-

bergte uitmaakt, (1) zoo doen zich de verschiilende nokken afwisse-

lend voor als centraalkam en wordt er onder al die bergketenen

slechts &&n rug, — eene lijn ,
— gevonden , die onafgehrohen voort-

loopt, al is het, dat deze lijn zich in eene zondeiiinge, bogtige,

hoekige, nu noordelijke dan zuidelijke rigting voortzet. Deze cen-

traalkam vormt tevens de waterscheiding tusschen het stroomgebied

der beken, welke naar de noordkust en die, welke naar de zuid-

kust vloeijen. Volgt men nu deze lijn over dedwarsjukken,waarbij

men nu eens naar de zuidelijke, dan naar de noordelijke keten

(1) Vergol. J. HI. Figuur 11. (In de derdc afdeeling van dit work.)
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gaat
, dan zal men van den Goenoeng-Malembong tot aan den Goe-

noeng-SIaraat zijn togt dagreizen kunnen voortzetten, zonder zijn

voet te zien besproeijen, of genoodzaakt te zijn het geringste beekje

te overschrijden. Men zou slechls den eigenlijken centraalkam vol-

gen, die bij afwisseling nu in deze,dan in gene rij isgelegen,en
tevens alle dalen, benevens alle door dwarskloven afgebrokene
ketenen lev zijde, hetzij ten noorden of ten zuiden, laten liggen.

De centraalkam zal zich gemiddeld 5 a 800 voet boven den spiegel

der zee verheffen en eerst aan den westelijken voet des G.-Slamat,
nabij Petoegeran (zie hoogte-kaart n°. I), onder water verdwijnem

Deze zijn de kusten van dat vijfde , groote , zonderling gevormde
eiland

:
J. I. Figuur 2 , hetwelk behoort tot de centrale streken der

Preanger Regentscbappen
; het is vooral in de nabijheid van den

rand van dit eiland, dat zich rijen van digt bijeenliggende vulkanen
verheffen

,
waar tusschen nog slechts de volgende dalvlakten boven den

spiegel der zee reiken : a. de vlakte van Bandong , waarvan het laagste
middengedeelte niet hooger dan 100 voet boven den spiegel^er
omliggende zee rijst; deze stuwt hare golven eenige palen ver
landwaartsin door bet uitloozingskanaal der zoo even genoemde
vlakte, door de kloof der Tji-Taroem, hetwelk zij in een fjord her-
schept. Bij Sangjang eloet ligt de bodem dezer kloof 2000 voet
lager dan de nok der dwars doorbrokene bergketen , welke de voort-
zetting is van den noordelijken verheffingsrand der Djampang-
gebergten, endiezich in eenenoordoostelijkerigtinguitstrekt tot in
de nabijheid van den G,Boerangrang. Op dit punt en in de omstre-
ken van den Patoea bereikt de neptunische formatie van Java hare
grootste hoogle boven den tegenwoordigen spiegel der zee -
b. De dalvlakte van Garoet; deze is van de vroeger genoemde ge-
scheiden door middel van eene keten , welke nil een aantal af-
zonderhjke kegels is zamengesteld , waaronder insgelijks de beruchle
G.-Goentoer wordt geteld. Is het benedenste, noordoostelijke gedeelte
van dit dal reeds door de baren bedekt, het hooger liggende is
nog droog en rijst van lieverlede opwaarts tot 1700 voet boven
den omnngenden oceaan; als « plateau van Tjikatjang» slrekt het
-«"• verscheidcne palen ver zuidwaarts uit tusschen de kegelber-

- -Pepandajan en Tjikorai. Hier is het , dat de Tji-Manoek

zich

gen G
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haren oorsprong vindt in het groote aantal beken , welke door do
straalvormig nederwaarts loopende kloven der genoemde bergen
afvloeijen. Een dergelijk, doch grooter, hooger rijzend bergler-
ras, het plateau van Pengalengan, ligt zuidwaarls boven do vlakle
van Bandong en is van deze gescbeiden door den G.-Malawar. Het
is een golfvormig oneffen hoogland , dat zich als de breede kruin
der vulkanisch-neptunische grenszone uitstrekt van den G.-Tiloe
tot aan den G.-Pepandajan , verre om den zuidelijken voet der
overige bergen heenloopt en bet uitgebreidsle hoogland van Java
vormt

,
gel ijk de beide cultuurvlakten , behoorende tot bet bovenste

gedeelte van den loop der groote rivieren Tji-Taroem en Tji-Manoek,
de grootslen op deze hoogte van Java zijn.

Van de afzonderlijk slaande bergspitsen , wier kruinen in de
zuidelijke helft des eilands, doch vooral in Soekapoera, als lagc

klippen boven de oppervlakle des waters rijzen en meerendeels de
loppen der eruptie-gesteenten zijn, die de neptunische formatie

hebben doorbroken , van deze zullen wij slechts een enkel eiland

oplellen
, hetwelk derhalve ons zesde eiland wordt. Steil verheft zich

uit de baren des oceaans de G.-Singkoep , die geheel eenzaam is in het

midden van het neptunische gebergte ; hij doel zich aan het oog voor

alseene ruine of burgt, eindigt in eene hoogvlakte , aan welks uit-

einde kolossale hoekpilaren oprijzen, en komt in gedaanle overeen

met een ond bastion door wachttorens omringd.

Op een geringen afstand van het smalle , tongvormige uiteinde van
het vijfde eiland rijst het oostelijkste gedeelte van hot zevende eiland:

/. /. Figuur 5, met een kolossalen hoekpilaar,denG.-Slamat uit de
baren; het strekt zich als een smalle kam oostwaarts uit tot aan den
Goenoeng-Praoe

, en heeft in deszelfs oostelijke helft een voorland

«Karang kobar,» dat naar het zuiden is gekeerd en eene breedte

van verscheidene mijlen bezit. Aan zijn oostelijk uiteinde wordt
de centraalkam breeder, vormt hij den G.-Dieng, welke te dezer

plaatse oprijst ; hij wendt zich vervolgens onder een hoek van 45°

naar het zuidoosten en eindigt in twee hoekpilaren, den G.-Sen-

doro en den Soembing , welke eene groote overeenkomst met elkan-

der bezitten en in hoogte ongeveer gel ijk staan ; zij zijn vereenigd

door middel van een lusschenrug , die nog tcr hoogte van 2000
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voet boven het vlak des waters rijst. Bijna evenwij dig met den

hier beschreven noordelijken kam , ontwaart men ten zuiden

eene rij van eilanden, namelijk, de toppen van het Zuid-Serajoe-

gebergte , tusschen Bagelen en Banjoemas , die ongeveer op eene

gelijke breedte zijn gelegen als de zuidelijke voet des G,-Soembing.

De drie kegels G.-Praoe , Oengaran en Merbaboe zijn nog ver-

eenigd ; een smalle kam , namelijk , loopt van bet westen naar het

oosten en verbindt den Praoe met den Oengaran , terwijl een der-

gelijke kam, G.-Djamboe, van het noordwesten naar het zuidoosten

is gerigt en zich uitstrekt van den voet des Oengaran tot aan den

voorberg des Merbaboe , namelijk, den G.-Andong, waardoor deze

met den eerstgenoemden berg verbonden is. Het keteldal van Am-
barawa , dat aan den oostelijken voet van den G.-Djamboe paalt

,

vormt reeds een meer , ja , de kam van den G.-Djamboe rijst op

6e"n punt , waar de wegpas in de nabijheid van het poststation Bingit

ligt,niet hooger dan 20 voet boven denspiegelvandeaangrenzendezee.

Wij zien dus, dat het eigenlijke geraamte , het traliewerk der
bcrgen

,
in de gedaante van lange hoofdketenen en dwars gerigte

verbindingsruggen
, zich steeds in scherpere omtrekken aan het oog

voordoet, hunne rigting duidelijker wordl, naar gelang het diep-

en vlakland lager beneden de oppervlakte der zee daalt.

MagSlang ligt nu onder de vvateren bedolven en de bergen , die

het aan Wan
neer wij op den top van den Merapi zijn geplaatst en , ons naar
het oosten rigtende , het oog laten weiden over de uitgestrekte

zee, dan ontwaren wij in het zuiden eene herhaaldelijk verdub-
belde rij eilanden , smalle strooken lands , klippen , die zich in
eene lange recks naar het oosten uitstrekken en in de nabijheid
van den Wilis eindigen. Aan den anderen kant van den Wilis
vormen zij niets dan riffen , slechts zigtbaar door de branding der
baren, die er op breken. Noordwaarls van deze lange rij zien wij
de volgende kegelvormige eilanden: deG.-Lawoe vormt het negende,
de Wilis het tiende, de Pandan het elfde (1) en de Keloet het
hvaalfde eiland. Deze laatstgeuoemde is gescheiden geworden van

mill
D
c\Z\nZ

g iS "!et/oor mii ««meten
5 Ml schijnt echter eene hoogte te hebben vanmecr dan 2000, welhgfc van 2500 voet.
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het centrale , vlakke hoogland , waarvan hij eeu der hoekschoor-

steenen uitmaakt; de zee stroomt over den verbindingsrug tusschen

den Keloet en den Kavvi , gel ijk zij zich reeds vroeger door de kloof

der Kali-Konto, aan den noordelijken voet des Keloet, eendoortogt

heeft gebaand en langs dien weg de vlakte van Ngantang, hel

westelijke gedeelle van het centrale lioogland, onder hare zilte

baren heeft bedekt. — De verbindingsrug tusschen den G.-Ardjoeno

en TenggSr , het schoone Lawang met de ruinen van Singosari

,

ligt reeds 500 voet beneden den spiegel des oceaans bedolven

;

raaar de dwarsrug G.-Radjeg wesi verbindt den Ardjoeno nog met

den Kawi, welke in vereeniging met de Andjesmoro-keten , die

zich van den Ardjoeno westwaarts uitstrekt, benevens hethoogste,

noordoostelijke gedeelte van haar centraalland, het dertiende eiland:

J. I. Figuur 4 vormen.

Ook de Penanggoengan is van den Ardjoeno gescheiden geworden

,

en vormt het veertiende eiland, gelegen ten noordoosten van het

vorige. Het vijftiende eiland, dat uit drie aaneengeschakelde,kegelvor-

migemassa's bestaat, namelijk, uit den G.-Tengger, Garoe en Semeroe

is van het noorden regtstreeks naar het zuiden gerigt. Het zesliendc

is het hoog rijzende eiland , bestaande uit het Ajang-gebergte, dat

zich verder dan eenig ander van het noorden naar het zuiden

uitstrekt en welks westelijke voet door een naauwen arm der zee

van het zeventiende eiland wordt gescheiden, namelijk, van het

kieine piramidale eiland, den vuurspuwenden G.-Lamongan. — De

Goenoeng-Ringgit vormt het achttiende, deBoeloeranhet negentiende

eiland, terwijl het laatste
,
groote, twintigste eiland gevormd wordt

door de piramidale hoekbergen G.-Raon , Pentil , Rant6 en Idjen

ten westen, zuiden en ten oosten en door de halfkringvonnige keten

«G.-Kendeng» ten noorden; deze zijn de randgebergten , die een

centraal hoogland, den bodem van hunnen gemeenschappelijken

haard, orasluiten, welke nog 3 a 5i duizend voet boven deopper-

vlakte der zee oprijst.

Het gansche drooge land van Java bestaat nu uit twintig, zoo

groote als kieine, ronde, langwerpige, of straalvormige eilanden

welke de zee, die reeds 2000 voet boven het nulpunt is gerezen

,

nog niet door hare wateren heeft kunnen bedekken.
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Indien de landrnassa's , welke wij thans op den aardbol waar-

nemen , hun ontstaan verschuldigd zijn aan eene langzame opdrij-

ving boven den spiegel der zee, of, missehien gedeeltelijk , aan

eene plotselinge opheffing boven het niveau des oceaans , ten ge-

volge van de werking van krachten , die zich hier meer , elders

minder deden gevoelen, dan zullen in andere oorden der wereld

eilanden moeten bestaan , wier uiterlijke gedaante de treffendste

overeenkomst aanbiedt met die zonderling gevormde eilanden , door

ons hier onder n°. 5 , 7 en 15 opgeteld. En inderdaad, wij zien,

dat vele der Fhilippijnsehe eilanden, zoomede Celebes , Djilolo van

nabij overeenkomen met onzen 4den en 5den vorm , waar , namelijk ,.

de omtrekken der kust smalle , ver landwaartsin reikende zee-

armen vertoonen , welke ook Java zou bezitten , indien het door

de zee ter hoogte van 1000 a 1500 voet ware bedekt. Steunt deze

overeenkomst, gel ijk wij veronderstellen dat werkelijk het geval

is, op eene natuurwet, dan moet de hoogte der straks vermelde

land- en bergvormen op Djilolo, Celebes , enz. ,van zeer nabij over-

eenkomen met die van Java, indien 1400 a 1500 voet wordt

afgetrokken van die, welke op het laatstgenoemde eiland worden

waargenomen.

Ik meen met grond te mogen veronderstellen , dat zulks werkelijk

plaats vintlt, want alle kegelbergen op Ternate, Djilolo en Menado

rijzen slechts ter hoogte van 6 a 7000 voet (1) en geen enkele

bereikt de zone der meeste Javasche bergtoppen , namelijk , van 9

en 10000 voet; wijders moet de bodem dezer eilanden, voor het

grootste gedeelte, van vulkanischen aard zijn, terwijl het neptuni-

sche, droog liggende terrein er eene veel geringere uitgestrektheid

moet bezilten , dan op het hooger uit de baren opgerezene Java,

en dit is, naar ik meen, insgelijks het geval

(\) Volgcns Dr. Forster?
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6.

Zesde toestand. Naar gelang Java nu wordt verondersteld lager

te dalen , beneden de 2000 voet , naar die mate zien wij de eene

vlakte na de andere verdwijnen, terwijl wij daarentegen de vul-

kanisehe kegels , benevens de centrale hoofdketenen en hareverbin-

dingsruggen, derhalve het eigenlijke geraamte des eilands, — de

bergnokken, — wier hellingen in de glooijende vlakten afdalen,

steeds duidelijker zien uitkomen.

Nu de zee ter hoogte van 2000 voet boven haar werkelijk niveau

verondersteld wordt te zijn gestegen , ontwaren wij , behalve de

drie -centraalplateaux tusscben de vulkanisehe kegels— de Raon-,

Ardjoeno- en Dieng-groep, waartoe insgelijks het hoogland van Tjikat-

jang en Pengalengan beboort te worden gebragt a
— ophetgansche

eiland geene andere i>/aAlanden dan de vlakte van Garoet en van

Bandong; (1) nemen wij nuaan, dat de zee nog slechts 2 a 300

voet hooger rijst (of dat het eiland een gelijk aantal voeten daalt),

dan verdwijnen ook deze, het geraamte der bergen vertoont zich

steeds in duidelijkere omtrekken , de landstrooken worden steeds

smaller en de hoeken scherper, waaronder zij elkander snijden.

De meeste lijnen , welke hooger dan 5000 voet zijn gelegen , (2)

bestaan niet uit onafgebrokene verheffingsranden der neptunische

formatie, maar in tegendeel uit eene menigte op elkander volgende

trachietische kegelbergen — piramiden,— waarvan sommigen stomp,

klok- of koepelvormig eindigen, anderen door eenkring-of spleetvor-

migenkrater, zijn doorboord en die op deste grootere hoogte met

elkander zijn verbonden, naar gelang zij digler nevens elkander

oprijzen, terwijl het tegenovergestelde bet geval is, naar mate zij verder

van elkander verwijderd liggen. Het middel, waardoor deze ver-

binding plaats grijpt , doet die merkwaardige bergruggen ,— berg-

zadels ontstaan , waarvan wij reeds in een vorig hoofdsluk melding

hebben gemaakt. Zoodanige bergrijen zijn voornamelijk die, welke

(1) Do vulkanisehe Goenoeng-Ajang wordt in deze beschouwing tot de kegelbergen gere-

kend , niettegenstaande hij ter hoogte van 6 a 8500 voet uitgestrokto vlakten bezit , do

eenigen in hare soort op Java.

(2j Uitgezonderd de streken rondom den G.-Patoea, de Noord-Djatnpang-keten en do

bergketon in de zuidwestelijke streken van Uandong.
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in twee lange en in twee korte , dwars loopende takken zijn gespleten

,

waarvan de eerstgenoemden van het west-noordwesten naar het

oost-zuidoosten en delaatstgenoemdenvan het noord-noordoosten naar

het zuid-zuidwesten zijn gerigt; de bekkens van Bandong en van

Garoet zijn door deze bergrijen orasloten, welke herhaaldelijk

evenwijdig zijn gespleten en op die wtjze wederom kleine neven-

kommen en dalen insluiten.

De verbindingsruggen rijzen voor dezelfde vulkaanrij tot op eene

bepaalde , gemiddelde hoogte en vormen op Java de zoogenaamde

Aramhoogte dier bergketenen , welke uit eene aaneenschakeling van

vulkanische kegels bestaan. Reeds vroeger op blz.l 10 en volg. hebben

wij de belangrijksten dier tusschenzadels opgenoemd.— Rijstdezee

ter hoogte van 2500 a 3000 voet, dan blijftde verbinding tusschen

alle kegelbergen der Preanger Regentschappen nog onverbroken

;

zij vormen nog steeds eene aaneengeschakelde rij ; rijst zij ter hoogte

van 5500 tot 4000 voet , dan worden verscheidene tusschenzadels

door de zee bedekt; klimt het niveau des oceaans tot in de zone

van 5000 voet , dan wordt de eene zadel na den anderen door de

wateren overdekt en het aantal kegelvormige toppen , die zich in

afzonderlijke eilanden zien hersehapen, wordt steeds grooter.

De format

vonden worden in de zuidelijke helft des eilands , tusschen de

vulkanen en de zuider kust, strekken zich in de lengte uit,

hebben de gedaante van bergkammen , wier vormen zeer verschil-

lend zijn van die der vulkanische bergketenen. Maar ook in het

midden des eilands worden gebergten gevonden, die niet uit eene

aaneenschakeling van kegels
f
maar uit bergketenen bestaan , wier

kam zich in eene lijnregte rigting uilstrekt ; dat is, namelijk,

het geval met de vroeger genoemde centrale gebergtetakken
f welke

van den Goenoeng-Malenibong naar den G.-Slamat loopen, zoo

mede met de westelijke helft der keten , die den G.-Slamat met
den Dieng verbindt. Het oostelijke gedeelte der eerstgenoemde

keten ligt reeds bedolven onder de baren des oceaans, in geval

zijn niveau 5000 voet boven het tegenwoordige peil is gestegen.

De voornaamste veranderingen , veroorzaakt door het dalen des

eilaildS Vail 2500 tflt KftftO vnpf lu'nalun &A+h tnt hat nv^pcJrnnmd
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geraken van de lusschenruggen der vulkanen, — het meerendeel

der bewoonde vlaklanden is reeds vroeger beneden den spiegel des

oceaans gedaald , — en het steeds smaller worden van bergen en

Waar b

van afzonderlijke kegels , zullen rijen van eilanden geboren worden

met ronden kustzoora , wier omtrek steeds geringer wordt , naar

gelang de bodera lager beneden den spiegel der zee daalt.

7.

Zevende loestand. Indien het versehil in het niveau des lands

,

in vergelijking van de tegenwoordige oppervlakte der zee, zes

duizend voet bedraagt, dan zien wij de hooge centraalvlakten en

de verbindingsruggen der kegelbergen , zoo mede het groote aanlal

lange bergkammen voor het oog verdwijnen , en niets verheft zich

boven het vlak der wateren dan de vulkanische kegels, die op

verren afstand van elkander in den wijden oceaan verstrooid liggen

en waarvan er reeds eenigen beneden zijn spiegel zijn gedaald.

De teekens + en — duiden de verhouding aan , waarin zij tot

het niveau der zee staan , d. i. , of hunne toppen zich boven of

beneden hetzelve bevinden ; wij zullen hen in hunne volgorde

,

van het westen naar het oosten, in oogenschouw nemen. De

G.-Poelasari is niet meer zigtbaar — 2000 voet , zoo mede de

G.-Karang — 400 voet ; de G.-Salak rijst in drie toppen boven

den spiegel der zee, namelijk , de Salak, Gadjah en de Tjiapoes,

welke -f- 500 a 760 voet boven het water uitsteken ; de Gede

beslaat uit kegels en ringnniren , welke elkander omsluiten , een

aaneengeschakeld geheel vormen , hetwelk zich in de gedaante van

een eiland -h 3500 voet boven den spiegel des oceaans verheft

;

van de menigte kegelbergen , die de dalketels van Bandong en

Garoet omsluiten, zijn slechts de bovenste toppen zigtbaar, waar-

van eenigen slechts ter hoogte van een paar voet, anderen echter

nog 500 tot 1000 voet boven de waterenrijzen, terwijl een eenige,

de Tjikorai, zich nog 2600 voet hoog verheft. De kraterrand van

den G.-Tangkoeban praoe vomit een elliptischen kring, die zich

van het westen naar het oosten uitslrekt , en welks doorsnede in
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die rigting eenige palen bedraagt; die kring, waar binnen een

afgrond ter diepte 800 voet besloten ligt, rijst op enkele plaatsen

een weinig (+ 30 voet) boven, — ligt op anderen daarentegen

eenigzins (— 50 voet) beneden den Spiegel der zee; langzamer-

hand zouden er dus koraalriffen op gevormd worden. Ook de

kringvormige rand rondom den krater van den G.-Goentoer is

thans bijna op gelijke hoogte met het niveau des oceaans, welks

branding de losse zandlagen en hoopen van lava-brokken , waaruit

die rand is opgebouwd, weldra zal verbrijzelen en zijne kruin doen

dalen
;
de G.-Tampomas is reeds 900 voet beneden den spiegel der

zee gedaald, die den 1200 voet hoogen eruptie-kegel diens vuur-

bergs binnen korten tijd voor het geweld harer baren zal doen
bezwijken; nog verheft zich de Tjerimai + 3400 ait dewateren,
terwijl de Sawal, met uitzondering van eenige geringe overblijf-

selen, — lage eilandjes en klippen , met weelderig groeijende

wouden bedekt, — door de zee is verzwolgen; de G.-Slamat rijst

nog h-

verscheidene 600 a 950 voet hooge, meerendeels met kraters
doorboorde kegelbergen en een 1800 voet hoogen, voormaligen
kratermuur, den G.-Praoe, verheft zich nog 300 boven de zee;
een top, de G.-Soemowono, van den Oengaran is nog steeds zigt-
baar (ongeveer + 300 voet) ; de Sendoro , de regelmatigst gevormde
van alle Javasche kegelbergen + 3680 , de Soembing + 4548 de
Merbaboe + 3590, de Merapi +. 2640, de Lawoe + 4065 v'oet.

Eene smalle, dock 1000 voet diepe straat scheidt nu den zuide-
lijken voet des Lawoe van zijnen zuidelijken voorberg, welke een
eiland vorrnt, dat 500 a 800 voet hoog is, en zich indegedaante
van eene kam van het westen naar het oosten uitstrekt. De Wilis
verloont niet langer de gedaante eener bergkruin, maar een aantal
steile toppen en smalle eilanden, die in allerlei rigtingen zijn
geplaatst, en van welke de hoogste, de G.-Dorowati, zich als een
muur ter hoogte van ongeveer 2000 voet boven de zee verheft;
de Pandan is verzwolgen (— 4000?), de Keloet - 500 a 1000,
de Kawi rijst nog 2820, de Ardjoeno 4350 voet boven den
oceaan, terwijl mede nog eenige punten der Andjesmoro-keten
zigtbaar zijn. Ook de Penanggoengan is verzwolgen (— 1000?);
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boven

le Tengger, de Garoe, de Semeroe vormen nog steeds drie nabij

elkander gelegene kringen, die &n geheel uitmaken, dat zich van
het noorden naar het zuiden uitstrekt; de zandzee Dasar,inhet
Tengger-gebergte, welke eene raiddellijn heeft van eene geographi-

sche mijl, verheft zich nog 460

des oceaans, en zal niet door zijne wateren worden bedekt, dan
nadat deze nog 900 (tot op 6900 voet) zullen gestegen zijn ; alsdan

zullen zijne baren rollen over het laagste gedeelte van den ringmuur
des Dasar, namelijk, over den dwarsdam van Wonosari; had dit

plaats, dan zouden wij een ander Santorin of, juisler gezegd,wij

zouden een getrouw, doch regelmatiger gevormd evenbeeld ver-

krijgen van het Barren-eiland. Het water zou alsdan de tegenwoordige

zandzee ter hoogte van 5 a 400 voet bedekken , en uit den water-

spiegel zou de kegelvormige G.-Batoek nog 500, de ringmuur van
den Bromo 180 en de zuidelijkste, halve kring van den G.-Kem-
bang tot aan den G.-Widodaren 1000 voet hoog oprijzen; de

kralermuur daarentegen zou zich alsdan nog 5 tot 1200 voet

boven den oceaan verheffen en rondom deze merkwaardige binnen-

zee, met hare kegelvormige eilanden, twee wijde , halve kringen

vormen, die slechts in het noordoosten geopend staan. De
G.-Lamongan vertoont nog ter naauwernood zijne kruin boven

den waterspiegel ; de Ajang vormt een lang eiland, dat zich van

het zuiden naar het noorden uitstrekt; ten deele heeft het eene

platte oppervlakte, welks westelijk gedeelte -+- 5200 voet hoog

rijst, terwijl een kleiner, strookvormig gedeelte, dat oostwaarts

van het vorige is gelegen,800 voet hoog is; een dam, ter hoogte

van 200 voet, strekt tot verbinding der beide deelen. De Ringgit

is verzwolgen — 2000, de Boeloeran ligt diep, — 2 a 5000 voet,

onder den spiegel der zee bedolven ; de Raon echter verheft zich

nog 5550 voet boven den oceaan, zoo mede de Pentil ter hoogte

van eenige honderd voet, de Rante + 500, de top Merapi des

G.-Idjen nog 4- 2000 voet. Het ho*

noemde bergen is reeds 4 a 600 voet beneden den spiegel der zee

gedaald.

Uit de voorafgaande beschouwingen hebben wij gezien, dat Java,

naar gelang wij eene hoogere zone zijner bergen bereiken, steeds
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grootste vulkanen boven den waterspiegel zigtbaar wezen , doch uit-

eenzamer wordt , dat het volumen vermindert en het drooge land

door steeds naauwere kringen wordt omsloten. Bij deze zoo ge-

ringe uitgestrektheid, welke de landmassa's van Java, in de zonen

boven 6000 voet gelegen, nog bezitten, — bij dezen beperkten om-

vang der zoo ver van elkander verwijderdebergkruinen, behoort een

tal van andere verschijnselen te worden gevoegd, die daaraaneigen-

dommelijk zijn. Aldaar heerscht een koele dampkring , welke de

warmteminnende Javaan, zoo veel in hem is, vermijdt, — delevensbe-

hoeften voor dezen volkstam, die zich bijna uitsluitend met rijst

voedt, worden reeds boven de zone van 5000 voet steeds sehaar-

scher door de natuur voortgebragt, — de vulkanische naluur der

bergkruinen openbaart zich daar steeds meer en meer,

men nadert den rand der /craters, uit wier binnensten schoot me-

nigwerf geheel onverwacht, gepaard met donderend gedreun en

ontzaggelijke rookkolommen , massa's van zand en gruis over het

omringende land worden uitgeslort; een aantal andere oorzaken

gaan gepaard met opgenoemden, en brengen te weeg dat deze

schoone, koele, voor den Europeer zoo weldadige hoogten, met
hare liefelijke Alpen-flora, tot de eenzaamsle, meest verlatene

oorden der wereld behooren, die, wel is waar, veelmalen betreden

worden door wild gedierte, door rhinocerossen, (1) waar echter

geen menschelijk wezen , uitgezonderd misschien nu en dan een
Europeesch reiziger, immer den voet zet.

8.

Achtste toestand. Wij zullen thans nog een blik werpen op de
hoogste streken des eilands , welke negen en lien duizend boven
den tegenwoordigen spiegel de zee zijn gelegen , ten einde na te

gaan hoe vele der Javasche bergen die zone bereiken en hoe groot
hun volumen in die zone is. Stellen wij ons derhalve voor, dat het
eiland negen duizend voet beneden het niveau des oceaans zij ge-
daald, dan zullen slechts de bovenste , kegelvormige toppen zijner

1
lL®T dieren (R

-
sundaicus) worden niet verder oostwaarts eevonden dan doG.-Slamat,
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hoofde zij alien door kraters doorboord zijn , heizrj dat dezc de
gedaante hebben van trechters, of dat zij zijwaartsche openingen

,

spleten
, vormen , zoo is hunne massa , hun volumen , uiterst gering

en vertoonen zij zicb aan het oog slechts als kringvormige of half-

kringvorraige muren. Aan de binnenwaarts gekeerde zijde storten

zij steil in de diepte, terwijl hunne buitenwaartsche zijden onder
een hoek van 25 a 40° glooijend afdalen ; uithoofde de Woven
(baranko's), die straalvormig nederwaarts loopen , waarraede de hel-

ling der vulkanen doorgroefd is, gevvoonlijk eerst lager, derhalve
beneden den waterspiegel aanvangen , zoo is de kring, welke
het water rondora die bergtoppen beschrijft, bijna volkomen rond.
Zie /. /. Figuur 5.

De kraterbodera ligt bij eenigen reeds beneden het niveau der
zee en zal dan ook weldra met zeewater gevuld geraken , dat of
door de openstaande kraterkloven , of door onzigtbare reten naar
binnen zal dringen.

Dergelijke vulkanen, welke, behalve hunne hoogle, insgelijks

andere eigenschappen met elkander gemeen hebben , worden thans
in de meer eenzaara gewordene zee , binnen eene uitgestrektheid

van 9i graden , slechts twaalf gevonden ; zij strekken zich uit in

de rigting van het westen naar het oosten. Onder dit getal worden
er zeven gevonden, die tusschen 9 en 10000 voet hoog rijzen:

1°. de Mandala wangi, welke slechts een uitbarstings-kegel is

van den reeds door de zee bedolven G.-Panggerango ; 2°. de half-

kringvormige muur van den Gede, benevens nog een andere
, groo-

tere halve kring , zuidwaarts van dezen gelegen, namelijk , de Sedara-
toe

,
— tusschen de beiden ligt eene ondiepte , waar slechts 460 voet

water staat, en die de gedaante heeft van eene halve maan; 3°. de
Tjerimai

;
4°. de Sendoro ; 5°. de ftierbaboe , met een zijwaarts

geopenden krater ; 6°. de Ajang , namelijk , de top Argopoero ; 7°. de
Raon

;
zijn krater is herschapen in een meer , ter diepte van e"e"n

a twee duizend voet , helwelk eene breedte heeft van verscheidene

palen en omringd is door een 4 a 5^ honderd voet Imogen rand

,

die in toppen rijst en daalt ; deze rand bestaat uit losse , vulkani-

sche uitwerpselen , welke de branding spoedig uiteen zal slaan.

Vier verheflen zich tusschen 10 en 11000 voet: 1°. de Slamat

;
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2°. de Soembing (een v
tl kring) ; 3°, de Lawoe, van wclken

kegel slechts eene kleine spits hooger dan 10 duizend voet op-

rijst en 4°. de Ardjoeno (Widodaren), die uit verscheidene top-

pen bestaat, welke eene rij vormen van het west-noordwesten

naar het oost-zuidoosten. Slechts een enkele bergtop op gansch

Java verheft zich boven 11000 voet, ja, rijst 480 voet boven die

zone ; het is de G.-Semeroe , die als de heilige berg werd beschouwd

door de voormalige bewoners van Java, belijders der leer van

Brahma; zij noemden hem Mahameroe. Reeds voor een vijftal

eeuwen , toen de bewoners van Java nog geene werktuigen bezaten

om de hoogte hunner bergen te meten , werd hij als de hoogste berg

des eilands beschouwd , en zulks niettegenstaande andere bergen

in zijne nabijheid oprijzen, zoo als b. v. Ardjoeno, die in hoogte

weinig voor hem behoeven te wijken.

In de tweede, vulkanische afdeeling van dit werk zullen wij

trachten te bewij zen , dat geen enkele dier kegelbergen in den
eigenlijken zin des woords uit de baren der zee is opgerezen , maar
dat zij zich in tegendeel door hunne eigene uitwerpselen langza-

merhand hebben opgehoogd op eene neptunische, tertiaire basis

nadat deze reeds opgeheven en droog land was geworden.



EERSTE AFDEELING

DE GEDAANTE EN DE PLANT-BEKLEEDING DES LANDS

TWEEDE GEDEELTE.

DE PLANT-BEKLEEDFNG.

Het planlcnrijk van Java uit een phtjsiognomisch en physisch-

geographisch oogpunt beschouwd.





OPGAAF BETREFFENDE DE LITERATUUR OVER DE

FLORA VAN JAVA

,

met ophelderende aanteekeningen

A. Beschrijvende kruidkunde.

Lijst der werken, welke plant-beschrijvingen bevatlen betrekkelijk de

Flora van Java in het bijzonder of van Neerlandsch Indie in het algemeen ,

en die by het bearbeiden van dit botanische gedeelte als bronnen zijn gebezigd.

Slechts die werken komen op de lijst voor, welke ik zelf heb nagezien, Dc

volgende algemeene systematiscli-botanische werken, als de Candolle's prodro-

ums, Schultes syslema vegetabilium, dat van Martius over de Palmen, enz.,

maken hierop eene uitzondering, uithoofde het aantal Oost-Indische planten,

dat daarin is beschreven en niet is opgenomen in de werken, die wij in dezc

lijst zullen optellen , zeer gering is. Evenmin ben ik in staat geweest de hier

opgenoemde Engelsche, Fransche en Duitsche tijdschriften in hnn geheel door

te zien, len einde al de afzonderlijk daarin voorkomende kleine bijdragen lot

de kennis der Flora van Java op te sporen. Uilhoofde het echter als zeker zal

mogen gesteld wordcn, dat in gemelde tijdschriften geene beschrijvingen van

nieuwe soorten van Javasche planten voorkomen, die niet tevens zijn hekend

gemaakt en herhaaldelijk opgenomen geworden in de alhier door mij aange-

haahle geschriften, zoo zal de navolgende lijst van werken over de beschrijvende

systematische kruidkunde van Java als tamelijk volledig mogen beschouwd wor-

den. Wij zullen aanvangen met de werken der eerste natuuronderzoekers in

Indie en de lateren naar tijdsorde doen volgen.

H. van Rheede van Draakenstein, Hortus Indiae Malabaricus.

Amstelodami 1678—1705. 12 vol. fol. Hierop hebben betrek-

king: C. Commelijn, Flora Malabarica sive Horti Malabarici

1 2
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catalogus, elc. Lugduni Batav. 1696. fol. — A. W. Dcnnstedl,

Schlussel zum Ilortus Indiae Malabaricus, elc. Weimar, 1818.

4° — F. Hamilton, Commentaris on the 2 nd Part of the Hor-

tus Malabaricus in : Transact, of the Linnean Society. Vol. XIV.

p. 176,. en volg. vol.

G. E. Rumphius , Herbarium Amboinense (Amboinsch Kruidboek).

Amst. 1741—1 751. 7 vol. fol. Hierop heefl betrekking : G. A. E. T.

Hcnschel, Glavis Rumphiana botanica et zoologica. Cum lab.

lith. Vratislaviae , 1835.

Het werk van Rumphius is door de gcheele wereld te beroemd en om de

naauwkeurigheid der daarin voorkomende beschrijvingen le hoog geacht, dan

dat het noodig zou zijn dit nader aan le loonen.

J. Burmann, Thesaurus Zeylanicus. Amst. 1757. 4°.

L. II. Burmann, Flora indica. Lugduni Balav. 1768. 4°.

F.vanWurmb, De orde der Palmboomeu (familia Palmarum)

,

Batavia, 1779. In de: Verhandel. v. h. Batav. Genootsch. Deel I.

derde druk
, p. 234.

M. J. C. M. Radermacher , Naamlijst der planten, die gevonden

worden op het eiland Java. Met de beschrijving van eenige

nieuwe geslachten en soorlen. 6 Afleveringen in 5 stukken.

Batavia. 1780—1782.

M. J. C. 31. Radermacher, Register der geslachten ait de drie rijken

der natuur. Batavia, 1779. In de: Verhand. v. h. Batav. Genootsch.

Deel I. p. 60.

F. Norona, Allingia excelsa (Nor.), malaice et javanice Rasamala.
Batavia 1791. In de: Verhand. v. h. Batav. Genootsch. Deel V.
tweede druk, p. 41. Deze verhandeling bevat eene uitmuntende
heschrijving van den boom Liquidambar Allingiana Bl.

F. Norona, Relalio plantarum javanensium iterfactione (1790) usque
in Bandong recognitarura. Ibidem p. 64. Op dit werk heefl
betrekking: J. K. Ilasskarl , Opheldering der planten door den
heer Noronha in de Jakalrasche Bovenlanden opgespoord; in het:
Tijdschr. v. Natuurl. Gesch. en Physiol. Deel XI (1844). p. 208.
In hovengenoemd werk van den Spaanscben kruidkundiSe Norona , die de

Philippijnsche edauden, alsmede Java hezocht en op Mauritius slierf, worden
meer dan 700 nieuwe soorten opgcteld, die meerendeels niet slechts met juist-
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lieid zijn bestemd, maar waaraan insgelijks doelmalige benamtngcn zijn "eleven.

Nieltegenslaaude dit alios heeft de lieer C. L. Blurae bijna eene halve eeuw later

aan al deze planten andere namen gegeven, zelfs in die gevallen waarvoor geen

wetenschappelijken grond bestond.

Thomas Horsfield, Dr., Plantae javanicae rariores, descriplac

iconibusque illustralae, quas in insula Java annis 1802—1818
legil el invesligavit. Elaborarit J. J. Bennelt et R. Brown. Pars

I—IV. Londini, 1858—1852. 4\
Door Dr. Horsfield , die bet gansche eiiand, van Bantam tot aan Baiijoe

wangi heeft doorreisd, is een schat van planten op Java verzameld gewor-

den. Maar de slaalkundige gebeurtenissen begaostigdea zijne pogingen niet,

om de door hem ontdekte schatlen bekend te maken ; andere bolanici, door

groolen baast gcdreven, suelden hem vooruit, ten gevolge waarvan hem later

na zijne lerugkomsl in Europa slechls een gering gelal nieuwe soorlen en

geslachlen ter bekendmaking overig bleef, die aan Oost-Javz (aan zijne rivalen

onbekend) eigendommelijk zijn.

J. G. S. van Breda, Genera et Species Orchidearum et Asclepia-

dearum, quas in itinere per insulam Javam collegerunt G. Kuhl

et J. C. van Hasselt. vol. I. 1828.

C. L. Blume, Dr., Catalogus van eenige der merkwaardigste ge-

wassen, le vinden in 's lands plantcntuin le Builenzorg. Batavia

,

1825. 8°.

C. L. Blume, Dr., Bijdragen lot de Flora van Nederlandsch

Indie. Stuk 1—17. Batavia 1825—1826. 8\
Hierloe behooren 12 analytische tabellen der Javasclie Orchideen. — Lit

de oorspronkelijkc handschriflcn en teekeningen der heeren G. Kuhl en J. C.

van Hasselt, die slechts door een toeval zijn bewaard gebleven en zich bevon-

den in handen van K. Hasskarl en van my le Builenzorg, is gebleken, dat

de familie der Orchide(1\ , voorkomende in dit werk van bladz. 285—434,
benevens daartoe behoorende leekeningen en anolysen zijn bewerk t door deze

reizigers, die, helaas ! te vroeg aan de welenschappen zijn ontrukt. (Zie Noot 1).

Hot scbijnt, dat de hcer Blume deze omslandigbeid niet geheel stilzwijgend

kon voorbijgaan, dewijl bij in eene noot , die op bladz. 265 met kleine letter

is gedrukt , het volgende zegt : « dat slechls 27 soorlen onder al de door mij

beschrei-pnen (ten gelale van 296) op rekening onzer vereenigde waarnemingen

komen, welke soorlen ik in de nadere beschrijving der volgende stukjes ter

onderscheiding met eene dubbele ster * * zal leekenen». Hetgeen wij zoo even

aanmerklcn , ten opzigle der Orchideen, geldl evenzeer met bclrekking tot de

Palme* — die in de Rumpliia zijn bckentl gemaakt — zoo mode met velc
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andere familien, waaromtrent de aanteekeningen door genoemde reizigcrs te

boek gesleld, vodr hunnen dood reeds geheel waren afgewerkt, of welke zij

reeds bestemd hadden , waaraan zij de benamingen reeds gegeven hadden of

die zicli, voorzien van diagnosen, hetzij in bun herbarium of in dat van C. 6.

C. Reinwardt bevonden. Wat betreft bet diagnostische gedeelte der overige

familien, bierin waren hem in Europa behulpzaam C. G. en T. F. L. Nees von

Esenbeck.

Maar bij het vurig streven naar de prioriteit van zijnen naam, dien hij zoo

gaarne achter deze plantenbeschrijvingen wenscbte gesteld le zien, werd de

beer C. L. Blume door een groot gevaar bedreigd! — Door het gevaar, narae-

lijk, zicb in dit opzigt te zien voorbij streven door de vroeger of gelijktijdig

gedane ontdekkingen van Engelsche kruidkundigen , als Th. Horsfield , W. Jack

,

N. Wallich en anderen , die hetzij Java of andere deelen van Oost-Indie lot dat

einde bezocht hadden. Uit dien hoofde werden deze « Bijdragen » , zoodra zij na

het overlijden van van Hasselt alien, voor zoo veel mogelijk, bijeengeraapt

waren, zoo spoedig doenlijk! te Balavia gedrukt en deel 1 en 2 met hetjaartal

1825, deel 3 met het jaartal 1826 in het licht gegeven. Hoogst opmerkens-

waardig mag het genoemd worden, dat al deze plan ten , die gezamenlijk onder

het volgende hoord voorkomen ; datzijeerst « op eene in dejaren 1823—1824 »

(door C. L. Blume) « gedane reis over Java , waargenomen en beschreven

»

zijn geworden, reeds in het onmiddellijk daarop volgende jaar ter perse gelegd

en in het licht konden komen!

Het is waar, er bleef welligt tusschen de « in 1824 geeindigde reis» en
den oogenblik waarop dit werk ter perse werd gelegd ,— waarvan de twee eerste

gedeelten reeds in 1825 in het licht verschenen, eenige vrije tijd over; doch
deze kan hoogstens eenige weinige maanden hebben bedragen ! — en naar
zijn voorgeven, zou de beer Blume binnen dit tijdsverloop in staat zijn geweest
de 2300 soorten van planten, door hem in deze Bijdragen medegedeeld,

gencrisch le onderzoeken, le analyseren, te bestemmen , die in 107 verschillende

familien en meer dan 700 geslachten in te deelen en te rangschikken

,

wijders elke plant, soort voor soort specifiek te beschrijvcn, er eene benaming
aan te gevcn, haar voor een gedeelte af te teekenen en eindelijk het manuscript
voor den druk gereed te maken! — Wei kwam de heer Blume reeds tenjare
1818 op Java, maar van Hasselt stierf niet vodr 1822.

C.L. Blume, Dr., Enumeratio plantarum Javae ex herbariis Rein-
wardtii, Kuhlii, Hasseltii et Blumei. Pasc. I—II. Lugduni Batav.
1827—1828. 8°.

C. L. Blume, Dr.
, Naamlijst van Oost-Indische en bepaaldelijk Javaan-

sche gewassen, welke ten behoeve van de Kon. Ned. Maatschappij
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tot aanmoediging van den tuinbouw aangekweekt worden.

1844. 8

C. L. Blume, Dr. , Rumphia , sive commenlationes botanicae, imprimis

Indiae orientalis, turn penitus incognitis, turn quae in libris

Rhedii, Rumphii, Roxburgii, Wallichii, aliorum recensentur.

Tomus I—IV. Lugduni Batav. 1855—1848. Fol.

Het botanisch-analytische gedeelte van dit werk is bearbeid door M. J. Decaisne ,

terwijl de heer D. Veegens zich heeft belast met de zorg voor de zuiverheid

van den latijnschen stijl. De familie der Palmen is bewerkt naar aanteeke-

ningen en analysen door van Hasselt nagelaten , waarin echter door C. L. Blume

groote verwarring is gebragt.

C.L. Blume 9 Dr., Museum botanicum Lugduno-Batavum etc. Tomus

I. Lugduni Batav. 1849—1851. (pag. 1—596.)

Het beste gedeelte van dit werk, namelijk, de analysen zijn hoofdzakelijk

bearbeid en geteekend door M. J. Decaisne; Dr. H. Schultes heeft eene krachlige

hulp verleend by het ontwerpen der beschrijvingen , die in dit werk voorkomen.

C. L. Blume (auctore) en J. B. Fischer (« adj utore »), Flora Javae

,

nee non insularum adjaeentium. Pars I—III. Bruxelles, 1828. Fol.

Dit werk is hoofdzakelijk gevloeid uit de pen van den geleerden J. B. Fischer,

Dr. «adjutore», die helaas! le vroeg aan de wetenschappen is ontrukt.

Heeft de heer C. L. Blume zich mozen verheugen over de uitstekende

hulp hem door andere kraidkundigen verleend, die al het verdienstelijke van

hunnen arbeid aan zijnen naam schonken, — zoo als de reeds vroeger ge-

noemden en anderen, — zoo komt hem toch de eer toe deze plantenbe-

schrijvingen , door hem onder de bovenstaande tilels bijeengebragt , in het

licht te hebben gegeven. Hij heeft bij die gelegenheden steeds een hoogen

graad van vlijt en werkzaamheid onlwikkeld. Daargclalen de rigling, waarin

iemand zijne krachten openbaart, zoo verdient het ontwikkelen van energie

toch op zich zelf in zekere mate door ons gewaardeerd te worden, en als

zoodanig zijn wij geneigd zijne vlijt en zijn ijver opden regten prijs teschatten.

Wij bejammeren echter, dat eene ontembare zucht om aan plantennamen

het woordje Blume te verbinden, hem heeft verleid tot het bezigen van mid-

delen, die met alien mogen gerangschikt worden tot de menschlievende en

onschuldige middelen ter bereiking van het voorgestelde doel In zijne vroeger

aangehaalde geschriften wordt zoo menig duidelijk spoor, ja, het onwraakbaar

bewijs gevonden, dat hij tot dat eindc de ontdekkingen, door andere botanici
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gedaan, heeft gelracht te verduisteren , ze schijabaar niet kende, de namen

van planlen heeft verandcrd en, indien dergelijke kunslgrepen niet mogelijk

waren, zijne nicuwe benamingen 15 i 25 jaren hcefl geantidateerd. (Zie Noot 2.)

Tot de bouwsloffen van vreemden oorsprong , doch waarvan de heer Blurae

zich als de zijnen bediende, behooren niet slechls — hetzij gelieel of gedeelte-

lijk — de verzamelingen door anderen bijeengebragt, namelijk, de herbaria

van Reinwardt, Kuhl en van Hassell, Kent, Zippelius, Spanoghe, Korlhals,

Hasskarl, Pierot, Burger, von Siebold en Forsten (zie Noot 3), maar tevens

hot grootste gedeelte der manuseripten , bescbrijvingcn en leekeningen , die vele

der genoemde natuurondcrzoekers bij hunnen dood nalielen. De heer C. L. Blume

heeft steeds getracht dezen grondregel toe le passen : zich bet uitsluitcnd regl te

verzekeren lot bet beschrijven van Ned. Oost-Indische planten , de pogingen te ver-

lammen, in bet werk gesleld door talentvolle jongere botanici, op wierwerk-

kring hij invloed kon uiloefenen , in een woord, lien voor de welenschap te

dooden. Menigeen werd gedwongen om zijne verzamelingen aan hem af te staan

en verloor de zucht en de lust om zijne krachlen aan de welenschap te blij-

ven wijden, terwijl anderen, die voor dien dwang niet wilden bukken , bij de

Indische regering van diefslal werden beschuldigd — omdat zij uit den on*

uitpultelijken schat van Java's plantenrijk eenige bloemen geplukt en aan

Duitsehe botanici ten geschcnke hadden gezonden

!

Hoe veel eervollcr zou het niet zijn geweest , de medearbeiders in bet gebied

der Flora van Java te ondersteunen , hen de behulpzame hand te bieden, in

plaats van pogingen aan te wenden om hen voor de welenschap te dooden,

hoe veel edeler zou hij niet hebben gehandeld , indien hij de namen van hen,

die te vroeg aan de wetenschappen werden onlrukl, in hunne cigene werken

had lalen voortleven , dan door hunnen nagelaten arbeid als den zijnen te

doen doorgaan. Maar de heer Blume sloeg de begeerige handen naar alle zijden

uit; met Argus-oogen bewaakte bij de schatlen door hem onder den litel van

« Rijks herl)arium» bijeengebragt, en de toegang tot die verzameling heeft hij

niet in schijn, maar in waarheid, tot op den huidigen dag aan elk anderen

holanicus onmogeKjk gemaakt. De plantenbeschrijvingen , door hem in het licht

gegeven, die van zulk een verschillenden oorsprong zijn, slelde hij sloulweg

op zijnen naam en op de titelplaat van het derde deel zijner Rumphia, Leiden

,

1847, maalde hij op symbolische wijze zijne eigene verdienste. Wij verwijzen

den lezer naar deze voorlreffelijke, hoogst karakleristieke afheelding.

Aan de eene zijde werpt hij den sluijer der vergetelheid over den arbeid

en de geschriften, nagelaten door ijverige naluuronderzoekers, mannen grondig

ervaren in menigen lak van welenschap, gel ij k Kuhl en van Hassell (Orchideae,

Palmae, enz.); op andere plaatsen der boven aangehaalde werken neemt hij

den schijn aan van gemoedelijkheid, van vroomheid , « Pietas a , door den naam van

een man, die op Java zijn bediende was, van een Jaraschen pakkedraper, van een
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Koeli, le geven aan een nieuw geslaclit «Bapa-Santiria» in Mus. bot, p. 209—213.

Nadat hij alle pogingen heeft in het werk gesleld om zich meesler te maken

van de herbaria der bovengenoomde reizigers, — en in de keuze der middelen,

die hem tot dat doel konden leiden, toonde hij zich Dimmer schroomvallig,

poogt hij hen zelfs de eer le onlrooven, verknocht aan hel bijeenbrengen dier

verzamelingen; zoo zegt hij op bladz. 209, enz., van het « Museum botanicum

Lugduno-Batavtim» , dat uit niets anders bestaat dan nil die vereenigde herba-

ria, — dat er kunst, noch verdiensle in ligt om op Java planlen le verza-

melen, dcwijl ieder Javasche Koeli daarloe in staat is, en hoonl levens iederen

welenschappelijk gevormden man, doordien hij een nieuw geslacht naar een

dergelijken Javaschen pakkedrager! noeint. — Zien wij hoe andere en achtings-

waardige holanici zich onderwerpen aan de wet der prioriteit, geene autorilctt

toekennen aau het geven eener benaming dan van den oogenblik dat zij door

middel der drukpers openbaar is bekend geworden , en zulks dan slechts als

geldend beschouwen, wanneer de benaming der plant vergezeld ging van eene

diagnose, zoo beroept zich Carel Lodewijk Blume overal op zijnc — aan nie-

inand bckende — manuscripten, verwacht niet minder dan dat men hem op

zijn woord zal gelooven, wanneer hij zegt, dat deze of gene plant door hem

reeds voor een twintigtal jaren is beschreven, dat hij haar destijds reeds eene

benaming heeft gegeven; ja, hij verlangt zulks inderdaad!— nieltegenstaamle in

zijne eigene geschriften niet het bewijs wordt gevonden van grooten cerbied

voor de waarheid.

(Noot 1). De oorsproiikelijke handschriften en teekeningen der heeren Kuhl en Van

Hasselt , zijn op last van den toenmaligen Gouverneur-Generaal Baron Van der Capellcn

gecopieerd geworden door de zorg van de heeren Dr. Kallmann en Van Raalten. De
ORIGINALEN VAN HET BOTANISCHE GEDEELTE ZIJN I> HET BEZIT GERAAKT VAN DEN Dr. C. L
Blume. Maar de eerstgenoemde slechts door een toeval bewaard geblevene copie werd ten jsre

1338 ontdekt bij gelegenheid de oude , bouwvallige reraise van het huis werd afgebroken
,

waarin de heer* Diard destijds zijn verblijf Meld, gelegen in het hertenpark van den

Gouverneur-Generaal te Buitenzorg. Die stukken Iagen met teekeningen en prenten van

verschillende soort dooreen in eene oude kist, waarvan de inhoud gedeeltelijk door mijne

handen is gegaan en later in zijn geheel in bewaring is gesteld van de heeren hortulani

van 's lands piantentuin te Buitenzorg J. E. Teysmann en /. K. Hasskari. (Yergel. ovei

de werkzaamheden van Kuhl : Flora (Regensburg) 182-2. p. 205).

(Noot 2.) De lezer zie hierovcr na de tweede afdeeling van dit work, bladz. 768. Ten

cinde alle verdenking van partijdigheid af te weren, die welligt op mij zou gewor-

pen worden door hen ,
aan wie de geschiedenis der Natuurkundige Comrnissie in

Nee>landsch Indie niet bekend is, zij het mij vergund alhier het oordee! mede te deelen

door eenige algemeen geachte natuuronderzoekers omtrent dit punt geveld. Kortheids-

halve zal ik slechts een paar voorbeelden aanhalen. — De redacteurs van het Natuur-

en Gcneeskundig-Archief voor Neexlansch Indie" , — Dr. P. Bleerer, P. A. Fromm,

M. J. E. Miller en P. J. Godefroy, — schrijven (op bladz. 128 van het Hide D. 1846) het

volgende : arBet is voorls in het oog vallend hoe de heer Blume ouderebenamingen blijft

behouden , welke thans in de wetenschop buiten gebruik zijn en dat blootelijk omdat zij

eenmaal door hem zijn gegeven, of ook ,
hoe de heer Blume betrekkelijk reeds door an-

deren benoemde planten namen opgeeft, welke hij als oudere wil doen geiden, ofschoon

hij dezelven vroeger nergens heeft gepubJiceerd. Zoo voegt de heer Blume bij de namen

Acer javanicum Juugh. en Acer laurinum Hassk, nu nog Acer niveum. Waartoe dat?

Primula imperials Jungh. zou mi Primula Kuhlii zijn. Waarom?» -* \V. R. r>E Vriese
,

«
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NeSrl. Kruidk. Archief, II. 1850, bladz. 139, toont aan, dat de heer Blume zich heeft
schuldig gemaakt aan het verduisteren van vroeger gedane ontdekkingen , dat hij opzettelijk
eene willekeurige verandering heeft gemaakt van den naam MERKUS (Pinus Merkusii)

,

weikebij den heer Blurre geene aangename herinneringen schijnt op te wekken , doch dien
alle Nederlanders in hooge eere houden als den naam van een regtschapen man. — De
beroemde G. F. P, von Martius, na aangetoond te hebben welke schromelijke verwarring
door Blume in de geschiedenis der Javasche Palmen is gebragt, ze«t in zijne Genera et
species Palmarum, Monachi , 1850, bladz. 328: «hieruit laat zichopmaken, dat hij (G. L.
Blume) zich meer toelegt de door hem begane misslagen te bedekken en te verheelen , dan
om de verdiensten van andere schrijvers regt te laten wedervaren » , enz.

(Noot 3.) Ook uit mijn herbarium heeft de heer Blume zich, op'eene indirecte wijze,
enkele planten weten te verschafTen. Volgens hem zou hij ze, niet van mij, maar van
anderen hebben bekomen, hoewel ik die planten, aan deplaatsen van waar zij oorspronkelijk
zijn, ligtelijk kan herkennen, dewijl zij door geen ander reiziger zijn bezocht. Nadat ik
de Primula imperialis het eerst in 1840 (zie Tijdsch. voor Natuurl. Gesch. en Phys. VII.
bladz. 298) had beschreven, wordt zij door den heer Blume («NaamlijsU, enz. 1844) Pri-
mula Kuhlii gedoopt, met de bijvoeging dat die plant reeds voor een twintigtal jaren door
Kuhl en van Hasselt werd verzameld en sedert dien tijd in zijn herbarium is bewaard
gewordenl -In zijne «Bijdragen» echter, waarin hij op bladz. 736 (1826) alle andere soorten
dezer familie optelt, is geene Primula te vindenl

Bij het aanhalen van plantenbeschrijvingen in de hier later volgende verhandeling heb
ik het steeds tot pligt geacht ten strengste de vvetten der prioriteit te eerbiedigen , indien
geene redenen, op de wetenschap gegrond

, zich daartegen verzetten. Nadat ik de ware
verdienste van den heer Blume, zoo ik hoop, op eene onpartijdige wijze in het regte
Iicht heb gesteld

, ga ik over tot het optelien der navolgende geschriften.

P. W. Korthals, Verhandelingen over de naluurlijke geschiedenis

der Nederlandsche Overzeesche bezittingen. Deel : Botanie., Lei-

den, 1859—1842. Fol. Zie onder de later vermelde Tijdschr.

J. K. Hasskarl, Catalogus plantarum in horto botanico Bogoriensi

cultarura alter, Bataviae, 1844. 8

J. K. Hasskarl, Plantae javanicae rariores, descriptae. Berolini,

1844. 8°. Zie onder de later vermelde lijdschriften.

Het schijnt, wel is waar, dat de offers , door de beide laatstvermelde schrijvers

op het altaar der wetenschappen nedergelegd
, geringer in omvang zijn dan die

des vroeger genoemden, maar zij onderscheiden zich er van door naauwkeu-
righeiden waarheid van voorstelling en hunne gehalte is des te hooger, dewijl
zij door henzelven en door hen alleen zijn daargesleld. Zij hebben tevens een
begin gemaakt met het beschrijven der Leguminosae en Gramineae, twee
familien waarvan onder den naam van C. L. Blume nog niets in het licht
is verschenen.

A. Moritzi, Systematisches Verzeichniss der von H. Zollinger in
den Jahren 1842-1844 auf Java gesammellen Planzen, nebst
einer kurzen Beschreibung der neuen Gattungen und Arten. Solo-
thurn 1845—1846. 8°.

W. H. de Vriese, Nouvelles recherches sur la flore des posses-
sions Neerlandaises aux Indes Orientales. Ouvrage orne de plan-
ches, etc. Amsterdam, 1845. fol.
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W. H. de Vriese, De Kamferboom van Soematra (Dryobalanops

Camphora Colebr.) volgens Dr. F. Junghuhn's waarnemingen op

de plaats zelve , en door nadere onderzoekingen toegelicht. Lei-

den, 1851. 4°.

W. H. de Vriese, Plantae novae et minus cognilae Indiae Bat.

Or. fasc. I. Amsterdam, 1845. 4°.

F. A. G. Miquel , Illustrationes Piperacearum. Bonnae, 1846. 4°.

(Afzonderlijk verkrijgbare afdruk uit de Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Car).

Plantae Junghuhnianae. Lugduni Bat. fasc. 1—2. 1851— 1852,etc. 8°.

Onder clezen titel zijn door verschillende beoefenaren der wetenschap de plan-

ten , die ik op Java en Soematra verzamelde , beschreven geworden en door den

druk bekend gemaakt. Tot heden (fasc. I—II.) zijn de volgende familien in

het licht verschenen.

Coniferae, Casuarineae , Cupuliferae, Piperaceae, Urticeae, Moreae, Artocar-

peae en Ficeae , Celtideae , Gunneraceae , Palmae , Pandaneae , Nepentheae, Lem-

naceae, Characeae, Cycadeae, Slyraeifluae, Myrisliceae, Elaeagneae, Laurineae,

Myrsineae , Aegicereae , Sapotaceae , Ebenaceae van F. A. G. Miquel , — Ranun-

culaceae, Papaveraceae , Nympbaeaeeae , Nelumbiaceae , Diplerocarpeae, Epacri-

deae, Primulaceae , Aroideae van W. H. de Vriese, — Umbelliferae, Lorantha-

ceae van J. H. Molkenboer, — Violarieae van L. A. J. Burgersdijk, — Poly-

galaceae, Amaranthaceae, Comraelynaceae van J. K. Hasskarl, — Leguminosae

van G. Bentham.

Verhandelingen van het Balaviaasch Genootschap van kunsten en

wetenschappen. Deel I—XXII. Batavia 1779— 1849.

Hierin komen de navolgende botaniscbe verhandelingen voor

:

I (1779). Zie vroeger.

V (1791). p. 57. Descriptio arboris Ranghas(GlulaBenghasL.).

Auctore F, Norona. Zijne Relatio en zijne verhandeling over de

Altingia excelsa, zie vroeger.

VII (1814). Beknopte beschrijving van het Crinura asiaticum

L., het Bakoeng der inlanders, en beschrijving van den Ga-

tipboom (Inocarpus edulis L.) door Dr. Th. Horsfield.

VII (1814). An essay on the Oopas or Poison tree of Java

(Antiaris toxicaria Lesch.). By Dr. Thomas Horsfield.

IX (1825). p. 129. Beschrijving van eenige gewassen waarge-

nomen op eenen togt naar den Salak ,
— en over de Java-

sche eiksoorten , door C. L. Blume.
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IX (1823). p. 205. Bijdrage tot de kennis onzer Javasche
eiken. Door denzelfden.

XI (1826). p. 159. MonograpbiederOostJndischePepersoorten,
door G. L. Blume.

Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen. Deel 1 7. Am-
sterdam, 1826—1852. 8°.

Hierin komen de volgende opslellen voor , deel

:

II (1827). pag. 419. Over een nieuw plantengeslacht, Brug-
mansia, door C. L. Blume.

V (1850). pag. 571. Opmerkingen over het geslacht Nepen-
thes, door P. W. Korlhals.

VI (1851). pag. 211. Over eenige Oost-Indische , bijzonder Ja-
vasche Melastomaceae , door C. L. Blume.

VII (1852). pag. 115. Beschrijving van Calamus Draco Willd.,
door C. L. Blume.

Tijdschrift voor Natuurlijke geschiedenis en Physiologic. Deel 1-12.
Amsterdam & Leiden, 1854—1845. 8°.

I (1854). p. 45. Eenige waarnemingen omtrent den Culilawan-
boom van Rumphius.

I (1854). p. 67. Eenige opmerkingen over de nat. rangsch. van
Rohdea

, Tupistra en Aspidistra , en
I (1854). p. 151. De . novis

expositio, door C. L. Blume.

quibusdam plantarum familiis,

V (1858). p. 255, etc. Plantarum rariorum horti bogoriensis
decas prima, auctore J. C. Hasskarl.

IX (1842). p. H5, etc. Plantarum horti bogoriensis decades
auctore J. C. Hasskarl.

X (1845). p. H5, etc. Adnolaliones de planlis quibusdam javani-
cis, etc accedunt nonnullae species novae, auctore J. C. Hasskarl.

At (1844). p. 49, etc. Papilionacearum quarundam jav. descr
ace.

, auct. J. C. Hasskarl.

XI (1844). p. 178, etc. Plantarum rariorum vel minus cognita-
rum bort, bogoriensis pugillus novus; auctore J. C. Hasskarl.

ai li»44). p. us. Over eene Casuarina op Soematra doorF. Jung-
huhn ontdekt. Door W. H. de Vriese.
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XI (1844). p. 536. Plant, jav. minus cogn. vel nov. sylloge

Auct. W. H. de Vriese,

XII (1843). p. 77. Adnotationes de planlis horti Bogoriensis

Aucl. J. K. Hasskarl.

Nederlandsch kruidhundig archief. Deel 1— 5. Leiden 1848— 18U2. 8

I (1848). p. 1, etc. Bijdragen lot de kennis der Flora van Soe-

malra. Door W. H. de Vriese.

I (1848). p. 18a. Bijdrage tot de kennis der Myrlaccae,

I (1848). p. 207. dilo der Ranunculaceae, door P. W. Korlhals.

I (1848). p. 257. Goniophlebium Reinwardti (filix n. sp.),door

W. H. de Vriese.

I (1848). p. 501. Overzigt der Sterculiaceae en Buttneriaccac

van de Nederl. Oost Ind. bezittingen. Door Dr. P. W. Korlhals.

I (1848). p. 5a6. Aanteekeningen op de familie der Violarieae

van den Indischen Archipel, door Dr. P. W. Korlhals.

II (1850). n ., 5 en 4, pag. 94 tot 269. Bijdrage tot de kennis

der Indische Magnoliaceae , en p. 99, Overzigt der Bubiaceen

van de Nederlandsch-Oostindische kolonien, door P. W. Korthals.

III (1851). stuk 1. p. 1— 89. Geschicdenis van den Kamferboom

van Soemalra ; volgens op dat eiland gedane onderzoekingen

van Dr. F. Junghuhn , door W. H. de Vriese.

Ill (1851). p. 90—124. Bijdrage tot de kennis van de Balano-
*

phoreen in bet algemcen en het geslacht Rhopalocnemis Jungh.

in het bijzonder door Dr. II. R. Goppert. Overgenomen uitde

Nova Acta, etc. Door Dr. C. A. J. A. Oudemans.

Ill (1851). p. 183. Maraltiaccae Indiae Batavac orientalis , im-

primis Jungbuhnianae. Aucl. G. H. de Vriese.

Jaarboch van de koninklijke Nederlandscke Naalschappij tot aanmoc-

diging van den tuinhomv. 1850. p. 29. Cankrienia chrysanlba,
A

een nieuw geslacht uit de natuurlijke orde der Primulaceae.

Door W. H. de Vriese.

Verhandelingen der eerslc hlasse van hot koninklijk Nederlandsch

Instituut te Amsterdam. Deel

:

IV. Stuk 1. p. 15— 16 en V. stuk I. p. 1— 50. Analeclabotanica

indica, scripsit F. A. G. Miqncl. (Familie der Myrtaceaee. n.)
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Tijdschrift voor de Natuurkundige Wetenschappen. Deel :

I. p. 53, 103, 197. Cycadearum species novae. Auctore
F. A. G. Miquel.

II. p. 280—502. Epicrisis syslematis Cycadearum. Auctore
eodem.

Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neerl. Indie. Jaargang 1 tot
3. Batavia, 1844—1846.
I (1844). p. 572 en 599, II (1845). p. 1 , 200en 563, 111(1846).

p. 51. Observationes phytographicae praecipue genera et spe-
cies nova nonnulla respicientes. Auctore H. Zollinger.

II (1845). pag. 54. Diagnoses et adumb. stirpium nonnull
nov vel minus cogn. florae jav. alpinae indigenarum. Auct.
rr. Junghuhn.

II (1845). p. 588. Opgave der planten, gezien gedurende een
kort verblijf op het eiland Bali, door H. Zollinger.

Natuurkundig Tijdschrift voor Neerlandsch Indie. Jaargan* 1 tot
II. pag. 550. Balavia, 1850—1851. 8°.

°

I (1851). pag. 425. Over eene nieuwe soort van Rafflesia ; door

.

J. E. Teysman en S. Binnendijk. (Rafflesia Rochussenii.)
II (1851). p. 505. Nieuwe piantensoorten in 's lands planten-

turn te Bniten.org, door J. E. Teysmann en S. Binnendijk
Konst en Letterbode, 14 Junij , 1851. Voorloopig berigt over eene
meuwe soort van Rafflesia (R. Rochussenii) op Java ontdekt
door J. E. Teysman en S. Binnendijk. Door W. H. de Vriese

AW* Acta Academiae Caesareae Leop.-Car. Naturae Curiosorum.
Vratislaviae et Bonnae.

Vol. XVIII. l. p . 63. Neesia, genus plantarum jav. etc. Auctore
t«. L. Blume.W XVIII (1841). Die Balanophoreae der Insel Java; van
*r. Junghuhn.

Tomus XVIII (1841). Suppl. p. 230 . Micl.

0SC0I,. Unlersuclm
desselben van H. R. Goppert.

Tomus XXII (1847). p. 119. Zur Kennlniss der Balanophoren

,

>ns besondere der Galtung Rhopalocnerais Jnngh. von Dr.
H. H. Goppert.
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Tomus XXII (1847). p. 161. Chemischc Unlersuchung des Wachs-

ahnlichen Beslandtheiles der Balanophora elongata. Von

Th. Polleck.

Annates du Museum (T histoire naturelle. Paris, volume:

XVI. p. 459. Memoire sur le Strychnos Tieute et PAntiaris toxi-

caria , etc. par Leschenault de la Tour.

Nouvelles Annates du Museum d
9

histoire naturelle. Paris. Tome

:

XIII (1854). p. 533—500. Herbarii Timorensis description Auctore

M. J. Decaisne.

The London Journal of Botany. Vol. I. p. 494, 514, 516, —
III. p. 86, 87, 89, 92, 206, 208, 209, — en V. p. 101,

bevatten de op Java bctrekking hebbende plaatsen der Notes on Mimo-

seae, with a Synopsis of species. By George Bentham, Esq.

Hooker Botanical Miscellanies. Vol. I. p. 290 en II. p. 60 (1828

1829), Description of Malayan plants. By W. Jack.

Linnean Transact. London 1822. p. 201. An account of a new

genus of Plants , named Rafflesia. By Robert Brown , Esq. Read

30 June, 1820.

Linnean Transact. London, 1844. p. 221— 247. Description of the

female Flower and Fruit of Rafflesia Arnoldi, etc. By Robert

Brown. Esq.

Linnaea. Ein Journal fur die Botanik. Von D. F. L. von Schlech-

lendal. Band:

XV (1841). p. 161, 314, 476, etc. — Prodromus florae Tirao-

rensis. Auctore J. B. Spanoghe. 1856.

XXI. p. 565—668. Nachlrage zur Epicrisis Cycadearum, auct.

Miquel.
9

Neue Reihe, Jahrgang:

1844, p. 96. Addenda ad Synopsin Cycadearum viventium, auct.

P. A. G. Miquel.

1844, p. 125. Ueber den Bau eines erwachsenen Stammes von

Cycas circinalis, door denzelfden.

1844, p. 585. Pterisanthes cissoidis Bl. illuslratio, auctore eodem.

Botanische Zeitung. Herausgegeben von H. von Mohl und D. F. L.

von Schlechtendal.
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II (1844). p. 557. Ueber eine auf Sumatra von Dr. F. Junghuhn
entdeckte Casuarina. Von Dr. W. H. de Vriese.

IV (1846). p. 417. In filices Javae Zollingerianas aliasque, etc
observ. Auct. G. Kunze.

IV (1846). p. 721. Eine neue Baeckea (B. ericoides Schld.) ails
Sumatra. Von Schlechtendal.

IV (1846). p. 753. Ueber das angebliche baumartige Lycopodium
von Sumatra. Von Schlechtendal.

VI (1848). p. 97. etc. In filices Zollingerianas obs. contin. Auct
G. Kunze.

VI (1848). p. 509. Aeschynanthes Teysmannianus. Auct. F. A G
Miquel.

Flora, oder botanische Zeitung. Regensburg.

De volgeade nummers Levalten :

18^m Sylloge p,anlarum nOTa"™> •*» -1 «* b«.

1842, BedriUter. „.. i_« p . !_86 . Plantarum genera et species
novae aut reformalae javenses

, auctorc J. C. Hasskarl
lMJ.Beibl.tter, *>. 4-8, p. 87-1,4. Legumiaosaram ,aar»ndam

HassTarT'
^V™* n0Vae aul **k>*. *«ctore J. C.

1844, no. 54-36 und Fortsetzungen 184B , p. 22B . etc . Planlal.

ulll
avamcarun,, aut novarun, au. mi„„s cogni(arum ^™.
Hones, auctore J. C. Hasskarl.

™umora

UTEBATUOR OVER DE M!ISCI EH PUXCI.
'

XH
P
1

' 4,

; fi

Spiri<lenS ™ am ™°™<™ genus. Auctore eode,,,.

"bILZ.
409 - Hepalicae javanicae - Auci- c

- * ?-
XI

F* i^ir V« P°lyp0r0 PisochaP«ni- Auctore C. G et T* L- Neesab Esenbeck.
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XIII. p. 9. Fungi javanici. Auetore T. F. L. Nees ah Esenbeck.
C. G. Nees ab Esenbeck, enumeratio plantarum cryptogamicarum

Javae, etc. Vratislaviae , 1851. 8°.

F. Bozij el J. H. Molkenboer, Muscorum frondosorum novae
species ex Archipelago indico et Japonia. Lugduni Balav. 1844.

F. Bozij et J. II. Molkenboer, Musci frondosi inedili Arcliipelagi

indici, fasc. 1—7. Lugduni Bal. 4°.

Botanische Zeilung. Von H. von Mohl und D. F. L. von Schlech-

tendal.

II (1844). p. 401. Mitremyces Junghuhnii, eine neue Art. Von
Schlechtendal.

VI (1848). p. 462. Hepaticae javanicae a Zollingero collectae.

Auetore Meissner.

/•

II. Stuk 4 (1851). p. 279. Aerobryum, novum muscorum genus.

Auctoribus P. Dozij et J. H. Molkenboer.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

fVetenschappen. Batavia. Deel:

XVII (1859). Praemissa in floram cryptogamicam Javae insulae.

Auetore Fr. Junghuhnio. Acced. fig. 1—52.
Annates des Sciences nalurelles, 5me Serie. Botanie.

1844. p. 167—221 en verv. 1845 p. 58—71. Champignons
exofiques, par M. J. Leveille. (Fungi Archipelagi malajo-neerl.

novi.)

1844. p. 297. Musci frondosi ex Archipelago indico et Japonia

Auct. F. Dozy et J. H. Molkenboer.

1845. p. 86 et 546. Plantes cellulaires exotiques nouvelles, par

C. Montagne.

1846. p. 111—167, — 249—504. Description des Champignons

de l'Herbier du Museum de Paris. Par J. H. Leveille.

Hoewel door de hier aangehaalde geschrifleri reeds eene groote sclirede

gedaan is tot de bekendmaking der cryplogamische celplanten van Java (musci,

fungi), zoo is de wetenschap, betreffende dit gedeclte der flora, nog in hare
Ivindschheid. Niettegenslaande de Lichenes , voornamelijk wat de op boomen
groeijende soorten belreft, door een verbazenden rijkdom aan vormen op Java

vertegenwoordigd zijn, zoo is deze familie editor volstrekt nog niet bearbehl ff(s

1 3
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wordeiJ, tervvijl van de Fungi slellig nog niet het Iwintigste gedeelte bekencl

is gemaakt. De heer R. B. van den Bosch houdt zich onledig, de door mij

verzamelde Lichenes te beschrijven. (Aangaande den grooten rijkdom der

Javasche oorspronkelijke wouden aan paddestoelen (Fungi), zie lager de tweede

plantenzone.)

B. Plantengeographie en karakter der vegefatie.

Over de physisch-geographische gesteldheid van het planlenrijk op Java, zoo

mede over de physiognomie der Flora — en physiognomie der natuur in het

algemeen — zijn slechts enkele brokstukken in het licht gekomen , die hetzij in

reisbeschrijvingen, of als afzonderlijke kleine stukken hier en daar verstrooid

worden aangetroffen. Hiertoe behooren

:

Leschenault de la Tour , Relation abreg^e d'un voyage aux Indes

orientales. In
: M^moires du Museum d'histoire naturelle. Paris.

IX. 1822.

Thomas Honfield , Over de rivier van Solo , en reis naar de Ooster-

streken van Java (1806—1807). In: Verhand. v. h. Batav. Ge-
nootsch. Deel VII. Batavia, 1814.

C. G. C. Reinwardt
, Over de hoogte en verdere natuurlijke gesteld-

heid van eenige bergen in de Preanger Regentschappen , eene
voorlezing, etc. In: Verhand. v. h. Batav. Genootsch. Deel IX.
Batavia, 1823. p. I.

C. G. C. Reinwardt
, Ueber den Charakter der Vegetation auf den

Inseln des Indischen Archipels.

Eene voorlezing gehouden te Berlijn den 20stcn Sept. 1828. Deze voorlezin-
komt in het Hollandsch voor in:

°

Verslag van de zesde openbare vergadering der eerste klasse van
het Koninklijke Nederlandsche Instituut, gehouden den 12d««

October, 1827, p. 38—S7.

C L. Blume, Over de gesteldheid van het gebergte Gede.In: Ver-
hand. v. h. Batav. Genootsch. Deel X. Batavia, 1825. p. 57.
Hierin wordt de togt beschreven naar een van de drie (in West-Java

S^gen) bergen - G.-Salak, Cede en Tjerhnal-, welke de genoemde schrijver
zeif heeft bezocht. Alle andere gewassen, door hem niet gevonden op deze
Jtne togten, heeft hij slechts gezien in takken door de inlanders afgeplukt en
iem gebragt, en in de gedroogde herbaria van andere botanici , in het
beztt waarvan hij zich heeft gesteld.
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P. W. Korthals, Aanteekeningen over Borneo's Zuid-Ooslkust. In:

Algemeene Kunst- en Letterbode, n°. 47 van 1857 en in.Neder-

landsch Kruidkundig Archief , I. Leiden, 1848. p. 20.

P. W. Korthals, Blik op de natuurlijke gesteldheid en vegetatie

van een gedeelte van Soematra. In : Neerl. Kruidk. Archief.

I. p. 58.

P. W. Korthals, Waarnemingen aangaande den berg Gede op Java.

1. c. p. 117.

/. K. Hasskarl , Bijdrage tot de kennis van Zuid-Bantam (Reis in

September, 1841). In: Tijdschr. v. Neerlandsch Indie, IV (1842).

p. 221.

/. K. Hasskarl, Reise nach dem Berge von Djapara und den

Schlammquellen van Kuwu. In: Flora oder allgemeine botan.

Zeitung. Regensburg, 1847. p. 641.

De werken van Hasskarl kenmerken zich door den grooleu rijkdom van

waarnemingen en door de naauwgezette, getrouwe sclrildering der bijzonder-

heden , terwijl aan Korlhals de eer toekorat eene grootere opleltendheid te

hebben geschonken dan anderen aan de geographische verbreiding der gewassen,

voornamelijk op Borneo en Soemalra, waaraan hij eene gelukkige opvatting

paart der kenschetsende vormen, — van het karakter der verschillende gedeel-

ten van de Flora dier slreken.

H. Zollinger , Togt naar den Salak in November , 1845. In : Natuur-

en Geneesk. Archief. voor Neerl. Indie. I. Batavia, 1844. p. 221

en p. 347.

De bijdragen tot de kermis der gebcrgte-systemen in Oost-Java (Tijdschr.

voor Neerl. Indie. VIII. p. 125) , zijn nicer van topographisch-geologischen

aard en bevatten weinig, helvvelk betrekking heeft op de botanie.

//. Zollinger, Gedachlen over planten-physiognomie in hel alge-

meen en over die der vegetatie van Java in het bijzonder. In

:

Natuur en Geneesk. Archief voor Ne6rl. Indie, III (Balavia, 1846).

p. 25.

W. H. de Vriese, Bijdragen tot de kennis der Flora van Soematra,

naar aanleiding der onderzoekingen van F. Junghuhn , medege-

deeld in : Neerl. Kruidk. Archief, I. 1846 , p. 1.

Ft. Junghuhn, G.-Salak. In : Tijdschr. v. NeSrl. Indie, II (1838).

p. 486.
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Fr. Junghuhn, Uitstapje naar de bosschen van de gebergten Ma-
lavvar, WajaDg en Tiloe op; Java, in October en November,
1859. In : Tijdschr. voor Natuurl. Gesch. en Phys. VIII. Lei-

den, 1841, p. 349.

Fr. Junghuhn
, Topograpbische und naturwissenschaftliche Reisen

durch Java. Magdeburg , 1845. 8°.

In dit werk, en wel Iioofdzakelijk van bladz. 412 tot 490 ( « Streifzu^e
durch die Waldgebirge G,Gede»), worden vele uitvoerige schilderingen gevon-
den van het karakter der planlaardige bekleeding van sommige streken ; uilhoofde
het m Europa werd gedrukt

, tijdens ik mij in Oost-Indie bevond , zijn er vele
drukfouten ingeslopen.

Fr. Junghuhn
, Physiognomie der Flora van de toppen der Javasche

bergen. In
: Natuur- en Geneesk. Archief voor NeSrl Indie

II, 1845, p. 20.

Fr. Junghuhn, Die Battalander auf Sumatra. Berlin, 1847. Theii
I—II, 8°. \

ngetfi
der vegetatie van menige landstreek, welke ik destijds beb doorreisd. Het is
•nsgelyks ,„ Europa gedrukt
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an tea ab ipso commissos velarel aut excusaret, quara ut aliorum auctorum

merila agnosceret eosque, ubi erraverint, ingenue corrigeret », heeft mij dezen

raisslag hoog aangerekend, niet slechts in bet : a Oilicielle Bericht liber die

Versamml. Deulscber Naturforscher zu Bremen in Septemb. 1844
? zweile

Section, bladz. 89)), maar andermaal en zeer breedvoerig in Rumphia , IV. bladz.

221, en daarbij de bewering gevoegd, dat bij een gedroogden tak van dien

boom , toen W. H. de Vriese hem dien voorhield , op het eerste gezigt als

een Dacrydium herkende. Mannen daarentegen, gelijk G. G. Nees von Esenbeck,

de Vriese en reeds vroeger Banks en Solander, (1) lieten zich, even als met mij

bet geval was, aanvankelijk van bet regte spoor leiden door de groote overeen-

komst, die, met uitzondering van den verscbillend gevormden stam , tusschen

den Sambinoer en de boomachtige Lycopodien bestaat. Daarenboven is de be-

wering van Blume , dat bij de gedroogde takken der Sambinoer op den eerslen blik

als een Dacrydium erkend had, door den heer de Vriese (zie Neerl. Kruidk. Archief.

11. n°. 4:Kriliek en Anlikritiek, p. 16) gelogenstraft geworden.

Over de planten , die de Javanen lot nu/tige einden bezigen

,

is het volgende uitmuulende werkje in het licht verschenen

:

/. K. Hasskarl
9 Aanteekeningen over het nut, door de bewoners

van Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven.

Amsterdam, 1845. 8°.

Literatuur over de Fauna van Java.

Wat betreft de Fauna van Java, ten dezen opzigte verwijs ik den lezer

naar de zeer volledige opgaaf der gescbriflen , betrekkelijk alle vakken der

natuurkundige wetenschappen , over Neerlandsch Indie, in het licht gegeven,

door Dr. P. Bleeker in: Naluur- en Geneeskundig Archief voor Neerl. Indie,

Batavia, I (1844). bladz. 120, 315, — II (1845). bladz. 143, 535, — III

(1846). bladz. 113, — IV (1847). bladz. 110. Over de Fauna van Batavia zie

men de verhandeling van Dr. Bleeker in genoemd Archief, I. bladz. 526, en

II. bladz. 497 en over het karakter van het dierenrijk in Neerlandsch Indie in

het algemeen het opstel van Dr. S. Muller in het Archiev fur Naturgeschichte,

1846, bladz. 109 en in Berghaus, Physik. Atlas, II (Gotha, 1848). bladz. 23.

Literatuur over de physikale geographie en geologie.

Ook ten dezen opzigte verwijs ik den lezer naar de reeds aangehaalde lijst

(1) Namelijk, met een verwanten boom : Lycopodium arboreum Banks & Sol.s Podo-
pcraus bifornais Hook. Zie Endlicher, Goniferae, bladz. 224.
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van Dr. Bleeker. Uitgnomen de History of Java (mineral, gedeelte) door Th. St.

Raffles
,
— Dr. Thomas Horsfield's Account of the island -of Banca ; diens Essay

on the mineralogy of Java, benevens zijn Essay on the geography, mineralogy,

etc., in de Verh. v. a, Batav. Genootschap, deel VII en VIII, zijn over deze
takken van welenschap slechts enkele voorlezingen en kleine brokstukken in Let
licht gegeven, die in eerie menigte tijdschriflen verslrooid worden gevonden.
Het scheen mij niet toe der moeite waardig te zijn al deze verspreide stukken
op te zoeken en aan te halen. Die stukken echter, waarin gewigtige feiten

worden medegedeeld
, bij voorbeeld , betrefTende de gemaakte analysen van mi-

nerale wateren
,

of waarin opgaven voorkomen nopens geschiedkundige ge-
beurtenissen in de natuur, deze zullen wij ter behoorlijke plaats in het
geologische gedeelte van dit werk, namelijk, in de 2& en 3<ie afdeeling mede-
deelen, in zoo verre het oorspronkelijke bronnen zijn, waaruit narigt omtrent
het voormelde kan worden geput. De overigen zullen wij met slilzwijgen voor-
bijgaan, dewijl zij bij den legenwoordigen stand der geologische welenschap
meerendeels zonder eenige innerlijke waarde zijn.



INLEIDING.

A. Algemeen overzigt van het planlenrijk van Java met lie-

trekking tot de geographische verbreiding der gewassen en dc

kenschetsende vormen. De physiognomie der natuur.

B. Verschil der vegetatie voor bijzondere streken , of beschrij-

ving van enkele gedeellen van het eiland en natuurtoonelen ,
ler

scbildering van het karakler des landschaps in de verschillende

zonen.

Wij zullen het eiland tot dat einde in vier plantenzonen ver-

deelen. Naar aanleiding van hetgeen wij hierboven hebben ver-

meld , zullen wij albier eene beschouwing van elk dezer zonen

laten volgen, bestaande uit : A. Algemeen overzigt. en B. Plaatse-

lijke verdeeling , of verschil der vegetatie voor bijzondere streken.

Ten einde bet overzigt der op elkander volgende zonen niet lelkens

af tebreken , zullen wij de mededeeling derafzondeilijkevoorbeeldenof

landscbapschilderingen , welke de afdeeling /?. vormen , tot aan het

einde van onzen togt uitstellen , nadat wij alvorens de verschil-

lende zonen met een meer algemeenen blik hebben beschouwd,

waarbij de plaatselijke eigenaardigheden of afwijkingen volslrekt

niet in aanmerking zijn genomen. Het geographisch-physiogno-

mische beeld van het Javasche planlenrijk , dat wij willen schii-

deren , zal bij gevolg in twee deelen worden gesplitst
,
en wel in
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een algemeen (A.) en in een bijzonder gedeelle (B.); in beiden zul-

len wij de vier zonen achtereenvolgens van bet strand der zee tot

aan de toppen der bergen naauwkeurig in oogenschouw nemen.

Uilhoofde echter de algemeene schildering der Flora, door ons in

bet eerste gedeelle ontworpen, in de natuur nergens in dien ab-

slracten vorm voorkomt, gelijk wij dien hebben afgemaald , ten einde

bet karakterislieke van elk der zonen te doen uitkomen , tot een

geheel te vereenigen, en een overzigt over den onmetelijken rijk-

dom der afzonderlijke vormen mogelijk te ruaken, zoo hebben wij

bet noodzakelijk geacht ook dit 2de gedeelte televeren, ten einde

op die wijze aan te vullen, betgeen in bet voorafgaande gedeelte

ontbrak, zoo getrouw mogelijk, in de door ons ontworpene schilde-

ring al de schakeringen der natuur op te nemen, die zij in de ver-

schillende oorden menigwerf met zulke duidelijke, schoone trekken

weet te malen om ze later, gelijk de akkers van eene uitgestrekte

,

rijk bebouwde landstreek , lot een groot , physiognomisch geheel te

doen zamensmellen. Wij hebben zulks te meer geraden geacht, dewijl

de vormen , de typen , die als de heerschende lypen mogen beschouwd

worden in zekere gedeelten en zonen der Flora , zich in de natuur veel-

vuldig met elkander vermengen , en nu eens hooger , dan weder lager

worden aangetroffen en daarenboven vele streken in dit opzigt hare

plaalselijke eigenaardigheden bezitten , waarvan wij in bet algemeene

beeld (onder A.) geene schildering konden leveren ; wij gevoelden ons

daarloe te eerder genoopt uithoofde het niet alleen het plantenrijk is,

hetwr
elk de physiognomie der natuur daarslelt, maar dewijl tevens

de vormen van bergen en rotsen, van dalen en beemden het hunne

daartoe bijdragen en aan de andere zijde de meleorologiscbe ver-

schijnselen, de temperatuur, de wijze waarop zij door de zonne-

stralen worden verlicht, het wolkendak of de helderheid des hemels

daarop mede invloed uitoefenen, er kleur en toon aangeven.

De meest geschikte wijze van voordragl voor dit tweede gedeelle

is, naar het mij toescheen , de verhalende stijl. Nu eens zullen wij

den lezer verzoeken zijn paard le doen zadelen , of, waargeenge-

baande weg wordt gevonden, waar eene maagdelijke, woeste na-

tuur zich voor ons uitbreidt, dan zullen wij hem uitnoodigen den
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reisstaf ler hand te nemen , ten einde ons te begeleiden op onzen

logt door de verschillende oorden en landslreken , die wij hem als

lypen wenschen af te malen. Wij zullen dan elke der vroeger ver-

melde 4 zonen nogmaals, doch afzondcrlijk in oogenschouw nemen ,

nadat wij er reeds eenmaal, in de afdeeeling A, een algemeenen

blik op geworpen hebben , — op verschillende plaatsen zullen

wij hutten opslaan , en aldaar gedurende eenigcn tijd verwijlen,

ten einde ons in de gelegenheid te stellen zekere landstreken ,
zoo

mogelijk , in al hare eigendommelijkheden te leeren kenncn. Van

elke der vier zonen zullen wij op deze wijze een zeker aantal

afzonderlijke beelden of natuurschilderingen ontwerpen, die wij met

Arabische cijfers zullen nommeren.

Ten einde den lezer een beeld voor oogen te stellen van het

karakter der vegetatie eener landstreek ,
zullen wij slcchls de meest

kenschetsende vormen schilderen; onder deze soorl zullen wij al die

planten rangschikken , welke zich kenmerken door eene bijzondere,

door eene in het oog vallende eigenschap , zoo als ,
bij voorbeeld

,

door hunne eigenaardige gedaante ,
grootte , door de schoonheid

van bun loofgewelf, de kleurenpracht bunner bloemen of doorhun

veelvuldig, groepsgewijs voorkomen, terwijl de volledige opgaaf

der overige planten en gewassen wordt beschouwd niet tot dil werk

te behooren , maar wordt geacht een deel uil te maken der sysle-

matiscbe beschrijving eener Flora. Die planten echter, welke door

de voortbrengselen , die zij opleveren , eenigen invloed uitoefenen

op de maatschappij of zulks welligt later zullen doen
,
ook die

zullen wij in onze beschouwing opnemen. Ten opzigte van den

gang der beschouwing, dien wij hier volgen ,
zijn de overigen voor

ons niet van meer belang te achten dan ballast voor een sc hip; zij

dienen ons lot niets anders dan om te vullen, - als brand-

hout, - alsloof, dat de somberheid van het woud vermeerdert,

de dikte van het bladerengewelf doet toenemen ,
zonder dat eenige

andere nuttige eigenschap zijn innerltjke waarde verhoogt.

Beboort het meerendeel der gewassen , die de Javaschc flora

uitmaken , tot de boomsoorten ; in nog uitgeslrekteren zin is zulks

het geval met die planten, welke hier in aanmerking komen,die,
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van

-

naiiielijk , de eigenaardige physiognomie aan het laudscbap med

deelen , want met uitzondering van eenige groepsgewijs voorko-

mende grassoorlen zipi hel bijna niet anders dan groote
,
ja

,
veelal

reusachlige boomen.

Onzc eersle plantenzone of heete zone (gordel) reiki van den oever

der zee lot op 2000 voet boven haren spiegel ;
— de tweede of ge-

maligde zone van 2 tot 4} duizend voet, — de derde of koele zone

41 tot 71 duizend , — en de vierde of koude zone reikt van

71 tot 10 duizend voet boven de oppervlakte der zee. Geene andere

a/gemeene verdeeling van het plantenrijk op Java ,
gegrond op den

natuurlijken toestand des eilands, mag als mogelijk worden be-

schouwd. Ik heb deze verdeeling aangenomen , nadat ik alle stre-

ken van Java doorreisd en aandachtig had gadegeslagen ,
nadat

ik het plantaardige bekeedsel van alle afzonderlijke deelen des

eilands, der bergen en vlakten, met het oog op zijn toestand, naar

gelang hel zich bevindt in zijn oorspronkelijken , wilden slaat, of

door kultuur is veranderd, met elkander had vergeleken. Gelijk

in al het geschapene nergens ter wereld gapingen of plolselinge

oversangen worden waargenomen, zoo worden evenmin in den
&*"*©

planlentooi van het eiland Java dergelijke scherp geteekende gren-

zen gevonden als door mij hier noodzakelijker wijze moesten wor-

den aangenomen , ten einde in staat te geraken om een overzigt

van hel geheel te leveren , het karakter der Flora op eene eenigzins

volledige wijze , zoo veel mogelijk gelrouw af te malen ,
gelijk de

reiziger het voor zijne blikken ontwaart, en ailengs ziet verande-

ren, wanneer hij van hel verzengend heete zeestrand langs de hel-
|

lingen van 't gebergte van lieverlede hooger slijgt en eene ailengs

koeler wordende lucht inademt, toldat hij eindelijk de 9 a 10000

voet hooge loppen der kegelbergen hceft bereikt. Eenmaal aldaar

aangekomen zijnde, waant hij zich verplaalst in een geheel ander

,

in een koeler land dan hetgeen hij diepbeneden zich heeft verlalen

,

want de gedaante van geen enkele der omringende planten of

gewassen herinnert hem aan het tropische laagland met zijne pal-

men en bananen; ja , hij aanschouwt met verwondering de kleine,

met tallooze bloemen versierde boschjes, waardoor hij zich omgeven
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ziet, dewijl de overgang uit de- flora der laaglandeu in de flora

der bergtoppen zoo onmerkbaar plaats had , dat zulks aan zijne

waarneming ontging, nietlegenslaande hij den ganschen togl

menigwerf in minder dan een halven dag voleindigde.

De opgegevene getallen van 2, &£ en 7±- duizend voel, die de

grenzen aanduiden tnsschen de voorafgaande en volgende zone,

drukken derhalve slechls het midden der overgangspunten uit van

de eene zone in de andere, zoodat, bij voorbeeld, het karakter

der Iweede zone zich reeds op een vijfhonderdtal voeten beneden

de grens van 2000 voet laat bespeuren , terwijl het karakter der

eersle zone slechts langzamerhand verdwijnt, wanneer men tot op

500 voet en raeer boven de genoemde grens is geslegen ;
hieruit volgt,

met andere woorden, dat de type, het karakter van elke zone,

die wij den lezer in algemeene omlrckken zullen trachten te be-

schrijven, zich het zuiverst, het meest onvermengd in het midden

van elke dier zonen aan het oog voordoet. In sommige streken

des eilands zal men Sawah's en Kokospalmen aantreffen ,
nadat

_

men de grenzen hunner zone (2000 voet) reeds verre heeft over-

schreden, ja, hier en daar worden er aan berghellingen enkelen

gevonden ter hoogte van 5000 voet; elders weder ziet men kof-

fijtuinen verre beneden de grenzen hunner eigenlijke zone

hun lievelings, hun Paradijs-klimaat, — zoo als, bij voorbeeld,

het geval is in de heele vlakte van Kediri, — of worden hier en

daar wouden aangetroffen op eene zeer geringe hooglc boven den

spiegel der zee en die echter hetzelfdevochlige,lommerigeenmos-

rijke uiterlijk schijnen le bezitlen , dat het kenmerk isvandehoog-

slammige wouden der derde, koele zone. Als oorzaken dezer afwtjkin-

gen van den algemeenen regel mogen worden beschouwd de geiso-

Teerde ligging der bergen, hunne steile of zich vlak uitbreidendehel-

lingen , de hoedanigheid des bodems of andere redenen ,
die geheel van

plaalselijhen aard zijn , en hieraan zijn de eigendommelijkhcden toe

te schrijven, die zekere streken kenmerken. Minder nog dan planten

en gewasseu schijnen de dieren in hun oponthoud door scherp ge-

teekende grenzen binnen verschillende zonen beperkt tezijn, want

vele soorten van dieren, - niet slechts xij ,
die behooren tot de
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gevederde bewoners van den dampkring, zoo als paauwen , niaar ins-

gelijks zoogdieren , bij voorbeeld,herten,rhinocerossen,— worden in

alle zonen aangetroffen en schijnen een gelijk levensgenot te sniaken

op bergvlakten, die 9000 voet boven den spiegel der zee zijn ge-

legen, als in de Alang-wildernissen der zuider kust, niettegenstaande

het plantaardige voedsel, dat zij nuttigen , bij een verschil in warmte-

graad van 25 a 30° F. , geheel en al van elkander verschilt. Roof-

dieren daarentegen, zoo als bij voorbeeld dekoningstijger,verlaten

imiine heete graswildernissen sleehts tijdelijk, doch vervolgen de

herten, hunne prooi, in het gebergte tot op eene hoogte van

9000 voet.

Deze langzame overgangen , deze plaatselijke uitzonderingen op

den regel, zijn echter niet in staat eenigen afbreuk hoegenaamd te

doen aan de juistheid der algemeene wet, die ten dezen opzigle

geldt. SJaat men het gansche eiland gade, vestigt men den blik

op de vvijze waarop het thans is bewoond, hier met kunstmatige

aanplantingen, elders met oorspronkelijke wouden isbedekt,— die

alien hunne eigenaardige, kenmerkende vormen hebben, — dan

vallen de vroeger vermelde vier hoogle-zonen, met hare in het

midden er van gelegene overgangen, op eene onmiskenbare, dui-

wijze in het oog, als grenzen, die als het ware door de

naluur zelve zijn gesteld geworden; ja, het blijkt, dat het bij den

toestand, waarin het eiland zich thans in het midden der I9d0 eeuw
bevindt, ondoenlijk is ora eene vijfde zone te onderscheiden, het

vroeger gestelde gelal tot drie te beperken, of de grenzen dezer

vier zonen willekeurig le veranderen.

Maar eene andere vraag is het of de steeds toenemende bevol-

king des eilands en de meerdere uitbreiding, welke aan den landbouw
wordt gegeven , niet eene verandering zullen te weeg brengen in

de oorspronkelijke plantaardige bekleeding, waardoor tevens de

grenzen der verschillende zonen zullen worden verplaatst, en ten

andere in welke mate deze invloed zich zal doen gevoelen ? — Hoe-
zeer algemeen genomen als zeker mag worden gesteld, dat de
invloed der kultuur zich in een land , zoo vruchtbaar , zoo welig

in groeikracht als het tropische eiland Java, immer in eene geringere

*
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mate zal doen gevoelen dan in eene koelere landstreek
,
die op

eene hoogere breedte ligt, zoo leert de geschiedenis center, dat

die invloed ook hier zeer groot is. Die invloed, te tveeg gebragt

door de uitbreiding van den landbouw , openbaart zich voomamelijk

door het vellen van wouden , ten gevolge waarvan de dampkring

drooger wordt, en beken en stroomen een geringeren loevoer van

tvater verkrijgen. Door het vellen van wouden wordt, ten opzigle
— m >-\ rt * • • 111

van den bodera, O/hij

bouwd , deels herschapen in onder water staande velden tot het teclen

van rijst, in Sawah's , die tot op eene hoogtevan 2,ja, van 5000

voet reiken aan zachtglooijende hellingen, tot dat einde gescbikt

gemaakt; deels met suikerriet, indigo beplant, tot thee- en koffij-

tuinen aangelegd , die tot in de zone van 4i a 5000 voet worden

gevonden; er wordt tabak, uijen, kool en andere groenten aange-

kweekt, die tot in de zone van 61, ja, van 7000 voet gedij en;

of hij blijft onbebouwd. Is dit laatste het geval, dan ontspruit er

gewoonlijk allereerst het groepsgewijs, digt ineengroeijende Alang

alang-gras (Imperata Koenigii Palis.) , en in de plaats der gevelde

wouden ontstaan eentoonige , drooge grasvelden ,
die zich vele

mijlen ,
ja , somtijds dagreizen ver uitstrekken ;

zij worden in

wildernissen herschapen , bedekt met 3 a 5 voet hoog opgescboten

gras, dat vooral aan de hellingen van bergen zijne oorspronkelijke

verre overscbrijdt en, zonder bijna eenigen invloed van het

klimaat te ondervinden , tot op eene hoogte van 6 a 7000 voet

wordt aangetroffen. Het haarfijne zaad , even ligt als bet zacbtste

dons , wordt in den bloeitijd door den geringsten ademtogt des

winds bij millioenen door de lucht heengevoerd ,
waardoor de

verspreiding van het taaije gras in eene hooge mate wordt bevor-

derd , terwijl het zich zeer moeijelijk laat uitroeijen
,
ler plaatse

waar het zich eenmaal heeft geplant , uithoofde het zijne wortelen

naar alle zijden verspreidt en deze diep in den bodem doordringen.

Op goeden grond mag worden aangenomen ,
dat het Alang-gras,

gedurende den tijd dat Java in zijn oorspronkelijken toestand ver-

keerde , beperkt was tot eenige onvruchtbare , dorre slreken der

heete zone, waar gebrek aan water heerschte, vooral tot dezulken

zone
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die een zwaren , ligt uitdroogenden , harden, ijzerhoudenden klei-

bodem hadden , terwijl bet aan bet vellen van wouden door de

bijl moet worden toegeschreven , dat deze grassoort thans ook op

een vruchtbaren , lossen bodera en aan berghellingen boven de

zone van 2000 voet wordt aangetroffen , en deze toestand is geboren

gewdrden doordien het gras de plaats heeft ingenomen van gevelde

wouden , of van vroeger bebouwde , doch later verwoeste , weder ver-

latene velden. In noordelijk Soematra en vooral indeBatta-landen,

die door krijg werden vervvoest, zijn gras-woestijnen ontstaan,

die in hare vreesselijke eentoonigheid alles heinde en verre , vlakten ,

berg en dal met een witachtig groen kleed hebben overtogen. De

geschiedenis leert ons, dat ook op Java voorbeelden voorhanden

zijn van landstreken, wier plantaardig bekleedsel dergelijke ver-

anderingen heeft ondergaan, ten gevolge waarvan zij eene andere

physiognomie hebben verkregen dan zij vroeger bezaten. Tot

staving van het zoo even vermelde zij het mij vergund alhier

een paar voorbeelden aan le halen.

Toen Fr. van Boekhold op den 21 sten October, 1785, den G.-

Merbaboe langs zijne noordelijke helling beklom, (1) voerde zijn

weg hem door schaduwrijke, hoogstammige wouden, die het

uitzigt naar alle zijden belemmerden, zoodat hij zich van hetkom-

pas moest bedienen orn zijn togt te kunnen voortzetten. Toen ik

den berg in 1836 voor de eerste maal beklom, vvaren 50 jaren

sedert dien tijd verloopen. Alang alang heeft thans de plaats inge-

nomen der voormalige wouden, terwijl in de hoogste zonen

Festuca nubigena en eenige andere grassoorten worden gevonden.

Kaal, zonder eenig geboomle verheft zich daar voor onsdeberg,

wiens hoogste top 9590 voet boven den spiegel der zee rijst ; slechls

gras, en hier en daar een enkele struik, dekt zijne oppervlakte,

en nict dan op ver van elkander verwijderde plaatsen wordt,

tot op eene hoogte van 7500 voet , een gering aanlal velden aan-

getroffen, waar groenten worden geteeld. Maar nog minder

geboomle wordt er gevonden op den G.-Sendoro en Soembing,

(1) Verh. v. h. Batav. Geuootsch. VI. p. 10—13
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vroeger

uijen

van

die zich aan de andere , dat is , aan de westelijke zijde der rest-

dentie Kadoe ter hoogte van 9682 en 10348 voet verheffen dan het

geval is op den vroeger genoemden , tegenover hen gelegen berg

G -Merbaboe. De hoogstammige , oorspronkelijke wouden van onze

derde , koele zone zijn op deze bergen spoorloos vcrdwenen
,

ja ,

zelfs de alpenboschjes der hoogste , koude zone zijn door de

kultuur verdrongen en in deze sterk bevolkte residents
-

het schoonste gedeelte van het rijk Mataram - waar de land-

bouw reeds sedert eeuwen eene hooge mate van ontwikkehng bereft

heeft worden nog slechts eenige weinige overblijfselen dier bosch-

jes gevonden op de ontoegankelijkste gedeellen der kratermuren.

Uithoofde de Javaan boven de zone van 5000 voet niets aanbouwt,

noch voor zich zelven, noch voor de Europesche markt, met uil-

zondering van een verstrooid liggend stukje gronds
,
beplanl met

knoflook , kool of tabak , zoo volgl hieruit ,
dat deze wouden

Vrt„ lieverlede voor de bijl zijn bezweken - dit is thans zelfs

het geval op de hoogste kralerranden - en als brandhout naar

beneden zijn gesleept. Alang-gras steeg opwaarts ,
bedekte hetnde

C11 ,w, de hellingen dezer bergen tot boven de zone van ,000

voet, terwijl het den hoogsten bergtop overliet aanmeer e.genlijk

gezegde alpinisehe grassoorten : Festnca nnbigena en Poa-soorlen.

Maar de berg oefende wraak over den roof ,
gepleegd aan de

wouden, die hem vroeger versierden. Het hoogste, kleine dorpje

Kadjepit geheeten, dat op den G.-Soembing wordt gevonden l.gt

5876 voet boven den spiegel der zee. Doeh veel hooger biedt de

helling des bergs eene menigte wijd nitgestrekte ,
zacht glooijende

voorsprongen aan, die den bewoner dezer streken uillokken om zicb

aldaar neder le zetten en menigvnldige sporen worden aldaar

aangetroffen , die ten bewijze slrekken , dat vroeger dorpen wer-

den gevonden op veel grootere hoogte dan thans het geval is.

Gebrek aan vvater, een noodzakelijk gevolg van het mtroeuen

der wonden , is aldaar ontstaan en belet thans de bewoners van

den voet des bergs, om zich hooger aan de helling neder te zetten.

Wordt op andere met wonden bedekte bergen reeds ter hoogte

van 7 a 8000 voet de grens gevonden , alwaar op den bodeni der

en verre
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kloven het door regen en nederploffing van wolken gevonmle

water in eene aanmerkelijke hoeveelheid is zaamgevloeid , zoo

zijn daarentegen de kloven op den G.-Soembing — behalve kort

na het nederstorten van regenvlagen — boven de zone van 31 a

4000 voet geheel droog en eerst beneden deze grens worden op

den bodem der kloven kleine beken aangelroffen of plaatsen ge-

vonden, waar het zaamgeloopene water bronnen doet ontspringen.

Rijst is op Java het hoofdzakelijke voedingsmiddel der bewoners. Zij

wordt voornamelijk geleeld op onder water gezetle veIden,Sawah's

geheeten, wier vruchtbaarheid geheel en al afhangt van het zekere

en voortdurend bevochtigen er van. Het daartoe gebezigde water
wordt derwaarts geleid in kanalen , — Selokan's, — waardoor
het van hooger gelegene pun ten der bergafwaarts vlietende beken
naar de Sawah's heenslroomt. In de uitgestrekte kultuurvlakten der

heele zone lean de rijst niet op eene andere wijze worden geteeld

dan in kunstmatig onder water gezelte velden, waardoor levens

elke andere door kunst aangebragte bemesting overbodig wordt.

TUjkdom aan water der beken, wier oorsprong in het gebergte

ligt, is derhalve een eersle vereischte tot vruchtbaarmaking des

bodems, tot bevordering van het geluk en de welvaart van de be-

woners des lands. Vele duizende guldens worden jaarlijks door

de Indische regering besteed toi het aanleggen van dammen, tot het

in stand houden van Selokan's. Zoo wel ten gevolge der bijzondere

gedaante als der planlaardige bekleeding des lands, en een meer
algemeenen invloed uitoefenende meleorologische oorzaken, is

Oost-Java, te rekenen van Soerakerta, raaar vooral van Kediri,

veel drooger dan het westelijker liggende Hoog-Java. De onver-

schiJIige, kortzigtige Javaan is steeds en in alle deelen van het

eiland geneigd de oorspronkelijke wouden, die aan de berghellin-

gen opwassen, door de bijl en het vuur te vernielen, waardoor

een steeds grooter wordend gedeelte des eilands met Alang alang-

gras wordt bedekt.

Naar mijn oordeel, zou het derhalve zeer doelmatig zijn, indien

het uitroeijen van wouden boven de zone van 4| a 5000 voet, —
op welke hoogte loch geene hultuurgewassen worden aangebouwd,

\
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vooral in Oost-Java werd verboden, welke maatregel in laterejaren

nog weldadige gevolgen zou uitoefenen.

Toen Leschenault de la Tour ten jare 1805 van Panaroekan

naar Soember waroe reisde, (1) lag de noordelijke vlakte in dit

oostelijke gedeelte des eilands, van den voet der bergen tot aan

het strand der zee, bedolven onder de schaduwen van bet onaf-

gebrokene bladerendak van een woud, waardoor hij zijntogtover

cen snial voelpad voortzelte. Ter naauwernood werd daarin eene

raenschelijke woning, een klein gehucbt aangetroffen. Thansechter,

na een verloop van 59 jaren (in 1844), is bijna de gansche vlakte

met Sawah's bedekt, groepen van ooftboomen en Kokos-palmen ver-

heffen zich boven den glinsterenden waterspiegel en bescbaduwen

de honderden van hulten en dorpen, die er in verstrooid liggen.

Tijdens ik in October, 1859, voor de eerste maal het plateau

van Pengalengan betrad, dat zuidwaarts van Bandong ter hoogle

van 4 a 41 duizend voet ligt, verhief zich boven mij het ge-

welf van een onafgebroken woud en nergens drong eene enkele

zonnestraal door tot op den donker beschaduwden bodem. Eenige

jaren later, en toen ik in 1847 de hoogvlakte het laatst bezocht, was

een gedeelte van dat wijd uitgestrekte woud ten minste ter lengte

en ter breedte van 5 palen geveld; die streek had een gansch

ander uiterlijk gekregen dan vroeger. In plaats van de sombere scha-

duwen der wouden van voorheen, ontwaarde men er lagebenden

zonneschijn op de opene vlakte, 15 millioen koflijstruiken en

750000 Dadap-boomen hadden de plaats ingenomen der voorma-

lige reusachtige woudburgers , en twee kleine plantjes, waarvan

vroeger in de schaduwen van het woud geen spoor le vinden

was, hadden zich als onkruid ontwikkeld op den humus-

rijken bodem, als het ware van den oogenblik dat de bodem

regtstreeks door het zonnelicht werd getroffen, hetwelk des-

tijds waarschijnlijk sedert vele eeuwen voor de eerste maal er

op nederschoot. Het waren Ageratum conyzoides L. en Bidens

leucanlha Willd. — Zij vermenigvuldigden zich zoo verbazend

(1) Zip Annates du Museum d'histoire nattirelle ,
t. XVIII. p. 425, etc.

I I
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soel, dat het schoon houden van den bodem aan de inboorlingen

,

bij den weligen groei van dit onkruid, meer moeite verschafte

dan alle andere arbeid, die tot het in stand houden derkoffijtui-

nen werd vereischt. Op eene oppervlakte ter groolte van 36 voet

lelde ik 2412 verschillende individuen van beiderlei soort, die nevens

en door elkander groeiden; naar dien maatstaf berekend, zouden

er op eene vlakte, die 2 minuten lang en breed was, meer dan

8700 millioen worden gevonden. Het laat zich moeijelijk verklaren

van waar het zaad dier plantjes zoo eensklaps was gekomen, die

gewoonlijk in lager gelegeue streken , doch stellig niet in de hoogere

zonen worden aangetroffen, en welke de reden mag zijn, dat zij

zich slechts ontwikkelden en zoo talrijk te voorschijn kwamen op

den bodem , waarop vroeger wouden hadden gestaan en die nu door

de zon werd beschenen, terwijl zij daarentegen in de schaduw

van het nog ongeschonden gebleven gedeelte dier wouden volstrekt

niet opwiessen.

Minder talrijk zijn de voorbeelden op Java, dat eene vroeger

bebouwde streek terugkeert tot haren oorspronkelijken toe-

stand, dat zij, namelijk, op nieuw met wouden wordt be-

dekt. — Het plateau van Dieng, benevens zijne omstreken

,

was eenmaal bebouwd en werd bewoond. Hiervan getuigen de

ruinen van menigvuldige tempels en van andere steenen gebou-

wen , die aldaar worden gevonden. Het is waarschijnlijk te achten

,

dat zij omstreeks het jaar 1300 werden gesticht. Later wiessen op

dezelfde plaats wederom wouden van hooggroeijend geboomte,

wier ontzaggelijk dikke stammen zelfs in de voegen dermurenen

op de tinnen der tempelen hebben wortel geschoten. Eersttenjare

1828 werden deze wouden op nieuw — ten tweede male — ge-

veld , toen een aantal Javanen zich in het hooggebergte neder-

zettede om het gevaar te ontvlieden van den bloedigen krijg, die

door de bewoners van het diepland werd gevoerd; de bevolking dezer

oorden heeft thans iets eigendommelijks , en houdt zich hoofdzakelijk

bezig met den aanbouw van tabak en kool.

Toen Cornelis Houtman van den 22sten tot den 24sten January

,

1597, voor Balaboean of Balambangan voor anker lag, waar-
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chijnUjk op eenigen afstand ten noordeu van de Pampangbaai,

dat is, ten zuiden van het tegenwoordige Banjoe wangi, stond dat

rijk, waarvan de hoofdstad een gelijken naam had, nog op een

hoogen trap van bloei. (1) GeUjk thans nog op Bali het geval

is , beleden de bewoners dier streken deslijds de Sivva-leer. De

muren, welke de hoofdstad omringden, hadden eene groote uil-

gestrektheid en de Koning met zijn gevolg leefde nog in de vol-

heid zijner Indische pracht. Een tal van krijgers stond gereed

oin zijne onafhankelijkheid te verdedigen tegcn den Koning van

Pasoeroean, die de nieuwe, Mohamraedaansche godsdienst had

omhelsd en een vasal van den Soesoehoenan van Mataram was.

Ondersteund door zijne geloofsgenooten op Bali , schijnt de vorst

van Balaboean zich lang tegen de heerschappij des laatslen verzet

en meer de bevelen gehoorzaamd le hebben van den Opperkoning

van Bali , den Dewa-Agoeng , dan van den Keizer van Java. De

talrijke bevolking , de welvaart , die de eerste reizigers alora ont-

waarden, dit alles is niet denkbaar, zonder daarbij uit te gaan

van de veronderstelling , dat de bodem des lands destijds aller-

wege was bebouwd , zonder aan te nemen , dat hetgansche vlakland

,

te rekenen van het tegenwoordige Banjoe wangi zuidwaarts heen

tot aan de kalkachtige bergen, die aan de kust oprijzen en ten

westen er van tot aan het punt waar deze kalkbergen zich met

den zacht glooijenden voet der vulkanische kegelbergen vereenigen,

dat dit gansche vlakland met Sawah's was bedekt. Honderd jaren

later spreekt Valentijn (2) nog met roem van de Koninklijke

pracht van het hof van Balaboean - dat hij Balambuan heet

en van de tien duizend huisgezinnen , die in de hoofdstad alle<5n

werden gevonden , behalve de menigte dorpen , welke in de om-

streken der stad lagen. Naar het schijnt, zag dit land slechls van

lieverlede zijne voormalige welvaart kwijnen. Toen ten jare 1765

(naar het verhaal van Valentijn 1. c.) de eerste mililaire expedilie

der Nederlanders aldaar aanlandde — zij vestigde zich eerst te

Banjoe alit, later aan de Pampangbaai en niet voor 1777 werd

(1) Zie Historie van Indien , waer inne verhaelt is de avontuere die de Hollandtschc

schepen bejegent zijn , euz. Amsterdam , 1609 ,
bladz. 50 en volgenden. Dit »s de beste

en volledigste der verschillende uitgaven van de eerste reis der Nederlanders naarOost-ludie.

(2) Oud en Nieuw Oost-lndie , dee! IV. bladz 51—52.
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de zetel van hel bewind van daar verplaatst naar Banjoe wangi

toen streden de vorsten van Balaboean nog voor hel behoud hunner

onafhankelijkheid. Maar deze hardnekkige en langdurige oorlogen

gevoerd met den « Keizer van Java»,dat is, met den Soesoehoe-

nan van Mataram of met diens vasallen, de gewone gevolgen eens

oorlogs tusschen inlandsche volken van Java , hongersnood en epi-

demien, hebben sedert 1590 het eene bebouwde gedeelte des lands

na het andere verwoest , de bevolking van lieverlede meer en meer

doen afnemen, terwijl aan de andere zijde de vegelabile wildernis,

het majestueuse woud 1 met geltjken tred zich naar alle zijden

uitbreidde , den eenen akker na den anderen overweldigde en ein-

delijk door zijne onweerstaanbare , tropisch-weelderige groeikracht

zich de alleenheerschappij verzekerde. Zoodanig versmolt de bevol-

king van dit aloude , beroemde rijk tot op eenige geringe over-

blijfselen, die in ver van elkander vervvijderde oorden eene schuil-

plaats vonden.

Waar vroeger Sawah's werden gevonden, waar vruchtboomen

en palmen tierden , die in boschjes rondom steden en dorpen

waren geplant , daar zijn hoogstammige wouden opgeschoten,

die het gansche vlakland heinde en verre als met een enkel

loofgewelf dekken! Reusachlig geboomte , waaronder de be-

ruchte giftboom Antiaris toxicaria Lesch. wordt gevonden,

heft thans zijne kruinen hemelwaarts ter plaatse waar vroe-

ger vruchtbare akkers , lagchende velden werden gezien
, ja

,

men waant zich in een oorspronkelijk woud (1) verplaatst, al is

het dat men het oogslaat op de ruinenvan tempels en vanpaleizen,

thans in het digtste kreupelhout verscholen , maar die zich voor

slechts anderhalve eeuw nog in al hunne pracht vertoonden. Doch
w

ook deze wouden werden andermaal door de bijl geveld , want

sedert de Nederlandsche regering , na de herstelling des vredes ,

eene doelmatige organisatie des lands heeft ingevoerd, is het tal

der bewoners van deze oorden niet slechts vermeerderd , maar

het neemt nog dagelijks toe.

(1) Zie de fraaije afbeelding van een dergelijk woud, waarin de Langkap-palm, Areng.-i

obtusifolia Mart, voorkomt : wRuine van den tempel te Matjan poetih » in bet W&k
'#Jnvasche oodbeden*, Qitgegeven door G, W. Mioling, te 's Gravenhage ,

1851.
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kanmerking. Zekere Nederlandsche schrijvers (lie bij voorbeeld : Reis over

Java, Madura en Bali, door Dr. W. R. ran Hoevell», Amsterdam, 1850, II.

bladz. 211) scbijnen er eene verdienste in le stellen, wanneer zij, bij elke

gelegenheid, de staatkunde door hunue eigene regering gevolgd in een nadeelig

daglichl trachten te stellen en uit dien hoofde den ondergang van bet rijk

Balabaoen toeschrijven aan toevallig plaats gehad hebbende, onbeduidende

krijgsverrigtingen , als , bij voorbeeld , aan het regt van wedervergelding

,

waarvan een krijgsoverste op zekeren tijd gebruik maakte, volgens eene wet,

welke »de pligt tot zelfsbehoud in den krijg met de inboorlingen , zoo wel in

Nederlandsch als in Britsch-Indie , bijna dagelijks voorscbrijft, ja , die tot de

taktiek van het krijgvoeren in Europa onder geheel christen-volken behoort;

de ware ooAken daarentegen , waaraan de stooping van dit rijk moet worden

toegeschreven , zijn van gansch anderen aard en moeten veel hooger in do

geschiedenis worden gezocht. Voegzamer ware het geweest, indien dergelijke

schrijvers de regtvaardigheid beter in het oog hadden gehouden , indien zij

niet hadden vergeten te vermelden , dat de regering van Java, sedert zij zich

in het bezit heeft gesteld van Banjoe wangi en de geschokte vrede is hersleld

steeds alle krachten heeft ingespannen om de welvaart der inboorlingen te

bevorderen, het land op te beuren, het te verheffen uit den staat van verval,

waarin het meerendeels reeds voor de aankomst der Nederlanders gedompeld

was. Zij hadden melding behooren te maken , dat Balaboean reeds ongeveer

sedert het jaar 1590 godsdienstoor\ogen had gevoerd, dat mededoogenlooze

priesters met « Gods Woord » in den mond, namelijk , aan de eene zijdevoor

de heilige wet van Mohammed , aan de andere zijde voor de drieeenheid der

Brahminen, dat is, met andere woorden, beide voor hurt eigen voordeel achter

het scherm werkzaam waren en de vlammen des krijgs aanbliezen. — Welke

gunstige, weldadige vruchten thans reeds worden ingeoogst van de zaden van

vrede en welvaart, door de Nederlandsche regering voor het eerst in het ver-

woeste land gezaaid, leert ons op eene onloochenbare wijze de vergelijking

van den toesland, waarin het zich tegcnwoordig bevindt (zie bladz. 989 en

volg., benevens bladz. 1040 der tweede ardeeling van dit werk), met dien.

waarin land en volk verkeerden in het jaar 1805, toen Leschenault zijnc

beschrijving er van ontwierp (I. c. zie vroeger). De verwoesting ,
aangerigi door

de vulkanische uitbarsting in 1817 (zie Java, II. bladz. 1034) zal loch wel door

niemand aan de regering te last worden gelegd ?

Nadat wij op de voorafgaande wijze de veranderingen hebben

aangewezen door des menschen hand te weeg gebragt in den

oorspronkelijken toestand der plantaardige bekleeding en physi-

ogDomie des lands , of die daardoor later kunnen veroorzaakt wor-

den , zullen wij overgaan tot de beschouwing der vier planten-
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zonen , die wij , naar aanleiding van den legenwoordigen toesland

des Wij

andere opmerkingen doen voorafgaan.

Vooreerst wat betreft de uiterste grens, die wij voor de hoog-

ste, koele zone hebben aangenomen, zoo verheffen slecbts vijfvul-

kanische kegelbergen op Java hunne spitse toppen boven de zone

+van tien duizend voet ; bet zijn de G.-Lawoe,

348, de top des G.-Widodaren van den Ardjoeno + 550, de G.-

Slamat 4- 480

de twee laatstgenoemde bergen nog heden werkzame vulkanen

zijn, op wier kruin en in de nabijheid er van elke plantenkiem

wordt vernieligd door de onophoudelijk plaats grijpende uitbar-

stingen van zand en lava-puin , ten gevolge waarvan de hoogste

grens der vegetatie aan hunne hellingen reeds ter hoogte van

8£ duizend voet wordt gevonden , zoo blijven slechls de drie

eerstgenoemde bergen over , alwaar men den plantengroei kan na-

sporen tot in de zone van 10000 voet of zelfs nog iets hooger.

Uithoofde echter dat gedeelte der bergtoppen , hetwelk boven de

zoo evengenoerade zone uitsleekt, hoogstens 550 voet bedraagt,

zoo oefent zulks geen invloed uit op , ontstaat er geene verandering

ten gevolge daarvan in bet karakter der plantaardige bekleeding.

Wij mogen derhalve de zone van tien duizend voet des le eerder

beschouwen als de hoogste grens , waartoe — in ronde getallen —
het gebied der flora op Java zich uitstrekt, uithoofde de drie ge-

noemde bergspitsen, die iets hooger rijzen, eene zeer geringe

uitgestrektheid hebben en daarenboven door hunnen steen- en rots-

achligen bodem slecbts een schraal plantaardig bekleedsel dragen.

De opgaven, nopens de drukking der lucht , haren warralegraad

en andere toestanden des dampkrings, welke wij bij de be-

schrijving van elke zone laten voorafgaan , hebben betrekking op

den gemiddelden jaarlijkschen toestand er van , aan de benedenste

en de bovenste grens van iedere zone; ik heb dien zoo naauw-

keurig mogelijk voorgesteld als uit raijne waarnemingen , die

niet op alle plaatsen even lang zijn voortgezet, kon worden

opgemaakt. Slechts op eene plaats, namelijk, te Batavia, zijn zij

gedurende den loop van een gansch jaar gejnaakt , terwijl de
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heeren van der Wijck, Generaal-Majoor, en P. J. Maier, Apo-

Lhecai
langc

Waar XJ I I II II i
'

ren tijd hebben voortgezet.

mogt scbijnen omtrent de medegedeelde resultalen en de wijze,

waarop zij verkregen werden , zal ik dit , in den loop der verhan-

deling doen in Nota's, die ter behoorlijker plaalse zullen worden

bijgevoegd. De opgaven nopens de drukking der lncht zijn ge-

reduceerd geworden op het nulpunt der temperatuur van het

kwikzilver. De opgegevene gemiddelde lemperaluur is de stabile

warmte des bodems, die, naar gelang der verschillende hoedanig-

heid des bodems , 2 a 5 voet beneden den beganen grond wordt

aangetroffen en, gelijk de ervaring 00k op Java heeft bewezen.

geheel overeenkomt met den gemiddelden jaarlijkschen warmle-

graad der lucht van het oord, alwaar de waarneming is geschied.

Te Pengalengan, dat op eene hoogte van 4400 voet bovcn den

spiegel der zee ligt, werden dergelijke waarnemingen bijna ge-

durende een gansch jaar voortgezet ; in vele andere oorden werden

zij in verschillende jaargetijden , in de verschillende zonen van het

zeestrand af lot op eene hoogte van 10000 voet herhaald. Volgens

deze waarnemingen geeft de stabile warmte des bodems ,
gemeten

door middel van een thermometer , die in eene naauwe en van boven

goed geslotene opening is geplaatst, een veelzekerder middel aan

de hand ter beoordeeling van de gemiddelde temperatuur van een

oord, dan de waarnemingen in de lucht , op welke laatstgenoemden

de plaatselijke ligging van het punt waar de thermometer hangt

en de bijzondere gesteldheid van het omringende terrein een groolen

invloed uitoefenen. (1)

Verstout ik mij dan om, met mijne zwakke hand, de pen te

voeren , die het beeld zal ontwerpen eener tropische natuur, ge-

lijk Java kenmerkt , - waarvan de diepte niet gepeild
,
noch

(1) Reeds voor geruimen tijd had ik het voornemen <^» d?J^W^e»
barometer-waarnemingen , door mij binnen een tndsverloop van

,

12 . arer, op ^va en Soe

matra gedaan doelmatig zamen te stellen , te bevverken en, vereenigd met oe klimawio

ass. ;.',i 5ssnK.ts-js;>s~*—- *»*• »••»-

nentapn kost v«l tijd , en deIS heeft mij tot heden ontbrokm.
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de uitgebreidheid door oris kan gemeten worden ,
— zoo koester

ik in geenen deele net denkbeeld iets volkomens te kunnen daar-

stellen. Het is slechts eene schets , eene eerste en zwakke proef,

welke ik mij voorstel den lezer aan te bieden. Uithoofde ik echter

het gansche eiland neb doorreisd , en , wel is waar , niet alle ver~

scbillende soorten der gansche Javasche flora, echter het meeren-

deel der planten heb gezien , stellig althans diegenen ,
welke in aan-

merking komen bij eenephysiognomisch-geographischebeschrijving

van het eiland, zoomede hare uiterlijke gedaante, haren habitus,

de wijze waarop zij voorkomen en hare verspreiding.heb leeren

kennen, — wijders uithoofde de gedroogde exemplaren dier ge-

wassen door de vroeger vermelde bearbeiders van mijn herbarium

met juistheid zijn bestemd geworden en ik daarenboven een ver-

gelijkend onderzoek in het werk heb gesteld der geschriften over

de Flora Javae — die wij reeds hebben opgeteld , — zal de lezer,

zoo ik hoop, aan mijne zwakke poging niet allewaardeontzeggen.

Zal nu dit beeld gezegd kunnen worden eenigzins te gelijken

op het voorwerp, waarnaar het werd ontworpen, — op de na-

tuur, — zoo mogen wij het dierenrijk niet uit het oog verliezen
,

dan behooren wij althans melding te maken van die dieren , welke

voor elke zone als de meest karakteristieke zijn te beschouwen

,

die tot het landschap behooren , het woud of de beemden verle-

vendigen. Hierin zal de lezer echter groote gapingen ontwaren

,

ja, vooraf reeds wil ik de bekentenis afleggen , dat ik de ongetelde

insektenkoren en bijna het gansche heirleger van vogelen met

stilzwijgen zal voorbij gaan, en wel om de eenvoudige reden, dat

ik ze niet kende, uitgenomen eenige weinigen, die hetzij in

grooten getale, troepsgewijs worden aangetroffen of zich door eene

buitengevvone eigenschap kenmerken. Ten opzigte der zoogdieren

ben ik gelukkiger geweest ; wat betreft hunne geographische ver-

spreiding en hunne Jevenswijze , heb ik bijna alien leeren ken-

nen, die op Java voorkomen. Wat aangaat hunne systematische

bestemming , ten dezen opzigte heb ik den vriendelijken bijstand

mogen ondervinden van den uitmuntenden Conservator bijhetrijks

museum alhier , den heer H. Schlegel, Phil. Doct.
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Met betrekking tot de botanische literatuur is het mij aange-

naam te mogen verraelden , dat de heer W. H. de Vriese ,
Direcleur

van den plantentuin te Leiden , mij op de welwillendsle wijze

het gebruik zijner zeer volledige bibliotheek heeft toegeslaan.

Behalve de systematische benaming zal tevens Mj alle planten,

door mij vermeld , de inlandsche naam worden gevoegd ,
hetgeen

aan vele lezers in Indie welligt niet onwelgevallig zal zijn. Deze

inlandsche namen zullen met eene verschillende soort van

letter worden gedrukt. De auloriteilen , achter de plantennamen

gevoegd, d. i., de verkorte naam der botanici , die de aangehaalde

benaming aan de plant hebben gegeven , zullen met kieine letters

worden aangewezen. De klein cursijf letters .. en j. geven te ken-

nen , dat de bijgevoegde inlandsche naam eener plant tot de Soen-

dasche of Javasche taal behoort; waar geen dergelijke letter bij

de namen is gevoegd , is de naam of Maleisch , of hij is in de

drie talen algemeen gebruikelijk , of zijn oorsprong is niet met

zekerheid bekend. Voor den naam der boomachlige gewassen wordt

gewoonlijk het woordje Poon, d. i., boom, of Kajoe, ». Ki, d. i.,

hout geplaatst.



A. ALGEMEEN OVERZIGT VAN HET PLANTENRIJK OP

JAVA, MET BETREKKING TOT DE GEOGRAPHISCHE
VERSPREIDING DER GEWASSEN ENHUNNE KEN-
SCHETSENDE VORMEN : PHYSIOGNOMIE

DER NATUUR.

EERSTE PLANTENZONE.

DE HEETE ZONE , VAN HET STRAND DER ZEE TOT OP 2000 VOET

BOVEN HAREN SPIEGEL.

lUim&t0$Y&phische %chetst.

Te rekenen van het strand der zee tot aan de bovenste grens

dezer zone verniindert de drukring des damprrings van 356,00

tot op 512,00 Par. Hjnen. Er wordt derhalveeen verschil waarge-

nomen van 24,00 lijnen. Het dagelijksche verschil tusschen den

hoogsten barometerstand , ten 9j ure, en den laagsten stand,

ten 5| ure, bedraagt aan de noorder kust des eilands , naar waar-

nemingen gedurende drie jaren voortgezet, gemiddeld 0,92 lijnen

en de grootste jaarlijksche afwisseling , met andere woorden , het

verschil, dat gedurende den loop van een jaar tusschen den hoog-

sten en laagsten barometerstand heeft bestaan (het gemiddelde be-

drag van drie jaren) is 5,90 lijnen. Tweemalen 'sjaars,namelijk,

in February en in September, bereikt de kwikzilverzuil haren

hoogsten stand , en tweemalen in denzelfden tijdkring , en wel in
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April en in November, daalt zij lot op haren laagsten stand ,
der-

halve bijna op het tegenover gestelde tijdstip ,
waarop de maxima

en minima der temperatuur worden waargenomen. De WARMTE DER

LUCHT vermindert van 22,00 tot 18,85° R. (27,5 tot 25,7° C. of

81,5 lot 74,5° F.); lusschen de temperatuur in de nabijheid van

het strand der zee en die, welke aan de bovenste grens dezer

zone wordt waargenomen , beslaat derhalve een verschil van 5,1 5° It.

Te Batavia heerscht de grootste warmte in de maand April en de

temperatuur daalt aldaar het laagst in January , in welke maand

er de grootste hoeveelheid regen valt. De maanden Junij
,
Julij en

Augustus kenmerken zich , wel is waar, door eene groolere koelle

des dampkrings gedurende den nacht en den morgen ,
dan in Ja-

nuary en in de onmiddellijk voorafgaande en volgende maanden wordt

waargenomen , maar deze geringere warmtegraad der aardopper-

vlakte gedurende den nacht weegt niet op legen den hoogeren

warmtegraad , die er gedurende deze heldere maanden des daags

aan wordt medegedeeld; ten gevolge hiervan is de gemiddelde

temperatuur voor dien tijd inderdaad booger dan gedurende de

regenmaanden , wanneer de warmte des daags en des nachts meer

gelijkmalig is verdeeld. Het verschil tusschen den hoogsten en den

laagsten thermometerstand te Batavia gedurende den loop van een

jaar bedraagt, naar waarnemingeu , die drie jaren werden voort-

gezet, gemiddeld 8,6° R. (10,7° C. of 19,5° F.). -De vocht.g-

t te Batavia , dat wil zeggen , haar gehalle aan wa-

lerdamp is , blijkens gedane psychrometer-waarnemingen ,
zeer groot.

Neemt men aan , dat het getal 100 den toestand uitdrukt ,
waarin,—

berekend op de gemiddelde temperatuur en drukking des dampkrings

,

een kubiekmeter lucht met walerdamp is verzadigd ,
dan bedraagt

de hoeveelheid waterdamp aanwezig in de lucht, d.i., hare gemid-

delde, betrekkelijke vochtigheid te Batavia: 84,256. (ZieNoot l.Q)

Met andere woordeji wordt de verhouding op de volgende wtjze uitge-

drukt : honderd volumina lucbt bevalten 2,747 volumina water-

HEID DER Z.UCH

(*) Tea eir.de den zamenhang niet te dikwerf te verbreken zullen yij de uitgebreidere

aanteekeningen later bijeenplaatsen aan het einde van het botanjsche gedeelte van dit

werk • aan het hoofd van elke afzonderlijke noot zai tevens de bladzijde worden opgege-

ven, waartoe zij behoort.
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damp of wel, naar het gewigt berekend : de hoeveelheid water-

damp, aanwezig in een kubiekmeter lucht, weegt 20,257 grammen

(het gemiddelde jaarlijksche bedrag). In January en in February

is de betrekkelijke vocbtigheid des dampkrings het grootst, in

Augustus is ztj het geringst en bet gemiddelde jaarlijksche verschil

bedroeg in 1846 :

v
l 1,40, in 1847: 10,62 en in 1848: 4,86, der-

halve 8,96 over deze drie jaren genomen. Naar waarnemingen van

J. Tromp , die door hem gedurende 14 jaren voortgezet zijn en plaats

hadden van 1829 tot 1842 , telt elk jaar gemiddeld 147 regendagen.

Het grootste aantal dagen , waarop regen valt , behoort tot de

maanden December , January , February en Maart , terwijl daaren-

tegen de maanden Junij , July , Augustus en September het ge-

ringste aantal regendagen opleveren.

Het ondbrschbid tusschen db jaargbtijdbn , het drooge

jaargetijde — den « goeden moesson » — en het nalte jaargelijde—
den « slechten of regenmoesson » , — is op Java , zelfs in die streken ,

welke in de onmidellijke nabyheid der kust zijn gelegen, niet zoo

groot, is met minder duidelyke trekken afgemaald, dan men zich

algemeen voorstelt. Dit onderscheid is niet binnen zeer scherp ge-

teekende grenzen beperkt en tusschen de verschillende op elkander

volgende jaren wordt in dit opzigt een even groot verschil

waargenomen als in Europa het geval is met de meerdere of

mindere gestrengheid der koude of de zachtheid van den winter

in verschillende op elkander volgende jaren. Neemt men echler den

gemiddelden uitslag van vele jaren, dan valt de meeste regen ge-

durende de maanden December, January, February en Maart,

terwijl daarentegen Junij , July , Augustus en September de droogsle

maanden des jaars zijn. Daarentegen gebeurt het somlyds, dal in

de maanden January en February weken lang bet heldersle weder

heerscht. Maar is de regenmoesson met kracht aangevangen ,
b. v.

,

in de maand January, dan drijft de weste- of noordwestewind

zware regenwolken voor zich uit, de gansche hemel is gelijkmatig

met een grijs kleed overtogen, de regen strooml menigwerf ge-

durende vier en twintig uren bijna zonder ophouden neder, het

geplas der nederstortende druppels verdooft de stem der bewoners

,

die zich in hunne woningen ophouden , — beken en rivieren tre-
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den buiten hare oevers, bruinachtig Iroebel water bedekt den

laagst gelegen, naar de zeezijde gekeerdeti zoom der alluviaal-

vlakten ,
— het rikkikken der vorschen treft dag en nacht bet

oor ha-edissen en slangen verlaten bunne schuilhoeken en dringen

de woningen binnen, - de dampkring vveer^almt den ganschen

nacht van het geluid der duizenden van insektenkoren en van het

gegons der moskieten, ja, het is bijna ondoenlijk een cnkel droog

plaatsje in een buis te vinden. De heete ,
zvvoele lucht is buiten-

gewoon vochtig, alles wordt met schimmel bedekt en het f,jn ver-

deelde regenstof dringt door tot in het binnensle der womngen.

Te dezer tijd is de warmle des daags vcel geringer, maar ook

de nacht mist dan zijne verkwikkende koclte en de temperatuur

daalt tot aan den volgenden morgen slechts eenige weinige graden

Fahrenheit.

Zeer verschillend hiervan is de drooge wec'rsgesteldheid

,

die, in de raaanden Julij en Augustus wordt vvaargenomen

;

dan waait er geen westewind , dan worden de benedenste lagen

des dampkrings, algemeen genomen, door geen anderen stroom

in beweging gebragt dan door de land- en zeewinden
,
die elkan-

der regelmatig afvvisselen. Mogen de zeelieden ,
die z»ch aan

boord op de reede (van Batavia) bevinden, den landwind hoogst

welkom heelen, wanneer hij des avonds, doch menigwerf eerst

zeer laat zich verheft, en hij hun den welriekenden gear van het

bloemrijke land loevoert, zoo bespeurt men hem op het land

zelf in eene zeer geringe male; stil en helder verstrijkt de nacht,

de koelte des dampkrings neemt meer en meer toe
,
naar gelang

het morgenuur nadert en de waterdamp , dien de heete lucht

gedurende den loop des daags opgelost kon houden, is dan neer-

geploft en bevochligt als een rijke dauw gras en stru.ken
,
ja

,

somtijds ligt hij als eene nevellaag ter dikte van 4 a 5 voet op

de grasvelden, wanneer de temperatuur - ten gevolge van uit-

straling der warmte hij windstilte en heldere lucht - beneden

16 8° R of 70,0° F. isgedaald.(l) In de alluviaal-vlakten ,
bedekt

i i i u„k ,t- ** Ritavia kort voor zonsopgang 1G,0° R. E= 20,0°

zicn toek^non )
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met moerassen en wouden , die aan de zuider kust des eilands wor-

den gevonden, is de vochtigheid des dampkrins nog veel grooter

dan in de bebouwde vlakten aan de noorder kust van Java. Die
i

vlakten, wier getal echter niet zeer groot is, zijn na elken hel-

deren nacht niet slechts vele mijlen ver met eene witte nevelbank

ter hoogte van 50 a 100 voet bedekt, maar ook op de aangren-

zende plateaux liggen dergelijke dikke nevellagen uitgestrekt; zoo-

dra de zon boven den horizon is gestegen , zetten zij zich uit

,

zij beginnen te zwellen , rijzen allengs boven den rand van bet

plateau, dat in den vorm van trappen eenige honderd voet diep

naar de zijde der aangrenzende vlakte afdaalt en storten zich ver-

volgens van den rand als nevelval in de lager liggende vlakte. (Zie

Noot 2 : nevelvallen.) — Rijst nu eindelijk de zon boven den

helderen horizon, — op welk tijdstip de temperatuur haarlaagsten

stand heeft bereikt, — deelt zij, naar gelang zij hooger stijgt,

aan de benedenste luchtlagen een hoogeren warmtegraad mede,

dan worden dauw en nevel op nieuw opgelost en stijgen , voor het

oog onzigtbaar, als waterdamp in het luchtruim opwaarts. Orastreeks

10 ure worden zij , op eene hoogte van ongeveer 5000 voet boven

de oppervlakte des bodens, weder zigtbaar, enkele bolvormige

wolken , cumuli, laten zich bespeuren en zweven in het blaauwe

luchtruim rond, — de zeevvind (te Bataviade noordewind) verheft

zich nu, en eetuigt met de zwevende wolken van de steeds toe-

nemende verwarmin^ des vasten bodems en van de verdunning der

luchtlagen, die zich boven het vasteland bevinden, ten gevolge

waarvan nu de koelere en zwaardere zeelucht kan loestroo-

men, — nu beginnen de toppen der Kokos-palmen te ruischen

,

de benedenste luchtlagen doen zich weikleurig, wilachtig troebel

voor aan het oog des beschouwers, die op eene verafgelegene hoogte

is geplaatst (zie Noot 5), de zwevende eumulus-wolken worden

steeds talrijker, nemen in omvang toe en de toppen der palraen

buigen zich landwaarts in , ten gevolge van de toenemende kracht

des luchtstrooms. De opene ruimten, tusschen de wolken, waar-

door men, als het ware door geopende vensters, het blaauwdes

hemels ontwaarde, worden omstreeks 1 a 2 ure steeds kleiner,

de wolken smelten meer en meer zamen . vormen eindelijk e£n
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dak, helwelk met iederen oogenblik grijskleuriger ,
donkerder

vvordt , hier en daar wordt het dikker , hangt het in bogten lager

naar het aardrijk, totdat omstreeks 3a 4 ure de hellichlende

bliksemstraal dit wolkendak doorklieft en onder een rollenden

donder een verkwikkende regen op den sterk verhitten bodem

des lands nederstroomt.

Het is waar, te Batavia ontlasten zich dergelijke wolken niet

immer, niet elken dag; waterkarren ziet men dan des namid-

dags de straten op- en afrijden , ten einde het aardrijk te bevoch-

tigen , het stuiven te voorkomen , uithoofde de wolken geen regen

brengen; maar men verneemt er toch gewoonlijk het rollen des

donders , die terug gekaatst wordt door de noordelijke helling

der «blaauwe bergen,» die verder landwaarts in oprijzen. De

verdikking der dampen moest aldaar des te sneller plaalsgrijpen,

naar gelang deze steile berghellingen koeler zijn, de ophooping

aldaar grooter is van dampen , voorlgestuwd door den zeewind

over de vijf a tien mijlen breede vlakten, die, even als het bene-

dengedeelte der hellingen , meerendeels met Sawah's , derhalve met

waterspiegels zijn bedekt, en welke dampen tegen de oorspronke-

lijke wouden der 7 a 10000 voet hooge kegelbergen aanrolden.

De bewoners der steden en dorpen, gelegen aan den noordelijken

voet van dergelijke hooge, met wouden bedekte bergen,zoo als,

bij voorbeeld, de bewoners van Buitenzorg, vernemen op verre

weg de meeste dagen des jaars en het geheele jaar door de hevigsle

donderslagen , die menigwerf reeds ten 1 , somtijds eerst ten 4 of

5 ure , het meest echter ten 2 a 3 ure het luchtruim doen tril-

len en gepaard gaan met de slerkste plasregens, ja, somtijds met

ha^elslag. (Over den hagel in de heete zone , zie de lezer Noot 4.)

Het mag waarschijnlijk worden geacht, dat nergens ter wereld

meer regen valt dan te Buitenzorg. (1)

Hebben de wolken, die de noordelijke alluviaal-vlakten bedek-

ken, zich niet kunnen ontlasten, is het grijskleurige dak, het-

(1) De waarnemingen ten dien opzigte door Dr. Onnen gedaan
,
heb ik niet volledig ter

hand Volgens dien waarnemer bedroeg de hoeveelheid regen , gevallen gedurende de 4

volgende maanden des jaar 1841 , namelijk , September ,
October, Novemoer en December

uiet minder dan een meter (hoogte).
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welk zij vormen, niet door den passaatwind voortgedreven , dan
kan de oppervlakte des boderas zich door uitslraling niet ontdoen
van de warmte er op aanwezig , en een heele avond hangt zwoel
en drukkend op de bewoners des lands, want bij dien toestand

des dainpkrings staat insgelijks de luchtstroom slil , die zich gewoon-
lijk van de zeezijde naar het land of omgekeerd beweegt. Heeft

er echter, hetzij hier of in eene naburige streek, eene ontlasling

der vvolken plaats gehad , is er eene donderbui gevallen , dan wordt
de lucht spoedig helder, ja, de hemel verloont zich zuiverder,

blaauwer aan het oog dan vroeger, nadat het grootste gedeelte

der wolken in druipbaren toestand is nedergeploft en het overge-

blevene gedeelte door hoogere luchtstroomen is verstrooid geworden.
Dan worden de bewoners dier streek door een verkwikkenden

,

koelen avond naar buiten in de vrije lucht gelokt. Rijst dan na
een helderen nacht de zon weder opwaarts, dan is de bodem of

nog vochtig van den regen, die den vorigen avond nederstroorade,

of, viel er geen regen, dan paarlen duizenden van dauwdruppels
op de grasvelden en wanneer men slechts eenige schreden heeft

gedaan door het bladerendak der struiken , dan zijn de kleederen

des wandelaars reeds doornat. Dit water stijgt nu onder de stralen

der zon andermaal opwaarts, om de reis naar de wolken op nieuw
le ondernemen

, en het spel der opstijgende en dalende , nu gas-

vormige, dan druipbaar-vloeibare waterdruppels herhaalt zich ook
heden met donder en bliksem en al de overige verschijnselen, die

gisleren met zijne herschepping gepaard gingen.

Naar mate de land- of zeewind zich verder van de kust ver-

wijderl, neemt zijne kracht rneer en meer af; het is waarschijn-

lijk te achten, dat hij zich niet hooger dan 1500 voetbovenden
spiegel der zee verhefl. Ter plaalse waar de beide luchtstroomen,

welke in eene legenover geslelde rigling worden voortbewogen—
die uit het noorden en uit het zuiden komen — elkander in het

middengedeelte des eilands onlmoeten, in lage streken, terweder-
zijde lusschen hooge bergen gelegen, zoo als bij voorbeeld op
den G.-Djamboe, waarover de weg van Ambarawa naar Kadoe
voert, dan ontstaan somtijds wervelvinden , hoogst gevaarlijke

stormen
, waardonr boomen en huizen opgenomen, een lijd lang
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in het luchtruim rondgevoerd ea op een grooten afstand van dc

plaals waar zij oorspronkelijk stondon , worden neergeworpen.

I)e zoogenaamde moessonwind, de wind, die op gezette lijden

wederkeert, — ik ken er slechts een op Java, namelijk, den

westelijken of noordwestelijken wind, welke gedurende dc Europe-

sche winterraaanden waait, en op Java de regenwolken voor zich

uit stuwt, — deze wind doet zijn invloed insgelijks slechts lot

op eene zeer geringe hoogle boven den spiegel der zee, aan de

buitenwaarls gekeerde hellingen der bergen gevoelen, alwaar hij

hoogstens tot op 5000 voet bemerkbaar is,terwijl hij ler naau-

wernood kan bespeurd worden in de binnenwaarls gelegene

streken en dalen van het eiland, die rondom door bergen zijn

omringd. Naar gelang men zich verder landwaarts in begeeft, naar

gelang men hooger bergopwaarls slijgt, naar die mate vermindert

het onderscheid lusschen het droogeen het regenachlige jaargelijde.

In de schoone centraal-vlakten en dalen van Java, als liandong,

Garoet, heerscht een klimaat, dat, wel is waar, het gansche jaar

door niet onveranderlijk helzelide is, maar het sterke kontrast

tusschen het drooge en het regenachtige jaargetijde wordt aldaar

in eene veel geringere mate wraai genomen dan in de vlakke kusl-

slreken, want alleen in die oorden doet zich de west-moesson in

al zijne kracht gevoelen.

De zoogenaamde oost-moesson , op Java oost-zuidoost, zuidoost-,

insgelijks menigwerf oost-noordooslelijke wind, is de zuidoost-pas-

saativind self. Deze waait in de hoogere htchllagen , boven 6000

voet, het gansche jaar door, terwijl daarentegen de invloed van

den westewind zich Dimmer tot in de zone van 6000 voet laat

gewaar worden. Gedurende een tijdvak van 12 jaren heb ik met

bijzondere opmerkzaaniheid de rigling gadegeslagen , waarin dc

dampwolken der kraters , die strepen ter lengle van verscheidene

raijlen vormen, zich in den dampkring uitslrekkeu ; zij werden

steeds, zonder dal hierop eene enkele uitzondering voorkwam,

naar het weslen of west-noordwesten (somLijds naar het wesl-

zuidweslen) voortgestuwd, nimmer hadden die strepen eene oos-

telijke rigling, ja, dit was zelfs niet het geval, wanneer een sterke

west- of noordwestelijke wind de somberste regenwolken over de

1 s
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lage alluviaal-vlakten joeg. Heldere morgens en nachten , eene ge-

stailige weersgesteldheid gedurende het gansche jaar, kenraerken

de hooger gelegene streken des eilands, alwaar, le rekenen van

5 a 6000 voet boven den spiegel der zee, uitsluitend dez. g. zuid-

oost-passaatwind heerscht.

liultuur bje^f bobtrng.

Wij vangen onze beschouwing der eerste zone aan met de kul-

tuurgewassen , met de bebouwing des boderas. De redenen, die

ons hiertoe hebben geleid, zijn zeer eenvoudig. De uitgestrektste

vlakten des eilands, wier vierkanle uitgebreidheid die van alle overige

zonen van Java te zamen genoraen verre overtreft, behooren tot

deze zone, en het is op deze vlakten, welke meerendeels uit allu-

viaal-bodem bestaan, dat de kultuur tot eene hoogere mate van

ontwikkeling is geslegen dan elders. De oorspronkelijke wilder-

nissen, welke in deze zone worden gevondeu, zijn derhalve veel

minder uitgestrekt dan het bebouwde gedeelle er van, en uit dien

hoofde behoort in onze beschouwing de voorrang aan de kultuur

te worden geschonken. Daarenboven zijn het de bebouwde streken

,

de steden, de dorpen en de velden, in hunne nabijheid gelegen,

die het eerst het oog des reizigers bij zijne komst op Java tot

zich trekken. Het is eerst later dat hij de wildernissen leert

kennen, die zieh op een grooteren of geringeren afstand van de

haven, waar hij aan land trad, hebben terug getrokken. Datgene

zullen wij het eerst behandelen, hetwelk den blik des reizigers het

eerst boeit; wij zullen hem voeren door de bebouwde velden, hem

leiden door dorpen, die rusten onder de lommer van ooftboomen

,

dieper met hem landwaarls in treden, wij zullen elk gebied der

llora doorwandelen, benevens de streken waar het eene gebied in

het andere overgaat , en onzen togt voortzetten totdat wij worden

overschaduwd door het bladerendak der majestueuse , maagdelijkc

wouden.
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VELDKULTUUR

OnJer het aanlal planten, wblkb tot voedsbl worden gb-

brui rt bn meelstof opleveren , en die, uifhoofde zij tot de gras-

soorten of tot de kleine, meestal heesterachtige planten behooren,bij

voorkeur op den akker, d. i. , in grooten getale vereenigd worden aan-

gebouwd, dient eene eerste plaats te worden ingeruirad aan de rijst,

Padi, s. Pare: Oryza sativa l.; de zaadkorrel dezer plant strekt

in eene veel hoogere mate tot het voornaamste voedingsmiddel der

inboorlingen, ja, zelfs der Europeers in Oost-Indie, dan in Europa

het geval is met de rogge en de tarw. Is de korrel van zijn hulsel

ontdaan, dan wordt hij Bras geheeten, gekookt noemt men hem

Nasi. In dat gedeelte der bergachtige streken, waar geen water

kan worden heengeleid, wordt de rijst op het drooge veld aange-

bouwd, hetzij op regelmatig bearbeide akkers: Tipar, hetzij op

den bodem waar kort te voren wouden hebben gestaan,die geveld

en verbrand zijn geworden; ieder jaar worden nieuwe stukken

gronds hiertoe gebezigd, die men Gagah of Oema heet, — het

grootste gedeelte wordt echter aangebouwd op kunslmalig onder

water gezette velden : Sawah, die verre weg het grootste gedeelte

der noordelijke alluviaal-vlakten, zoo mede de uitgestrekte centraal-

vlakten des eilands bedekken en hier en daar aan zacht glooijende

berghellingen ter hoogte van 2, ja, van 5000 voet worden ge-

vonden. Alsdan is de gansche bodem in terrassen herschapen , die

even als de banken eens amphitheaters boven clkander oprijzen

en omgeven zijn door een rand of dam; — dan ziet men bet water,

dat die velden bedekt, door spleten of voren, die in de kruin van

den dam zijn geraaakt, benedenwaarts stroomen, kleine watervallen

vormen, die van den eenen trap op den anderen 2, 5, ja, 5 voet

lager neSrstorlen. Het mals, Djagong: Zea Mays l, wordt op Java

niet zoo algemeen en dan slechts op een akker van geringere uit-

gestrektheid aangebouwd; het wordt echter nog in de volgende

zone allervvege tot op eene hoogte van meer dan 4000 voet aan-
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getroffen, terwijl de gewassen, die eetbare knollen opleveren,

nog eene veel geringere plaats beslaan in den akkerbouw der inlan-

ders op Java. De voornaamste dezer knolplanten, die gezanienlijk

den naara van Oebi hebben, waaraaneen bijnaam wordt toegevoegd

om de soort (species) of verseheidenheid (varieteit) aan te duiden, zijn

de volgende : Oebi djawa: Convolvulus Batatas l., 0. troboug:

DioscoreaaculeataL., 0. badak : D. spiculata bl, 0. lilin : D. alataL.,

0. saoetrD. pentapbylla l. en 0.tjoeroek:D. tripbylla l. Nog veel

geringere waarde wordt er gebecht aan de knollen der Talas (of

Talocs): Colocasia esculenta Schitd. en s.Kimpol, j. Linjal: C. vera

humph.; \>at betreftdeWest-IndischeCassaveofmaniok,Oebi dan-

doer: Manibot ulilissima Poh!., deze wordt eerst seder t kortejaren

en slecbts in eenige weinige streken op Java, namelijk, in Bantam,

op eene grootere schaal aangekweekt. (1)

vbldgbwassbn , dib otiB OPLBvbrbn , uit wier zaad olie wordt

geperst, zijn de volgende : Widjin : Sesamum orientale l.,

Katjang tanab (of K. Soeoek): Aracbys prostrata Benth. (syn. A.

hypogaea l.) en Katjang m anil a: Voandzeia subterranea Thouar .,

wier zaden insgelijks geroosterd en als hazelnooten worden ge-

nuttigd. Boomen, wier vruchten olie opleveren, zoo als Cocos

nucifera l , Canarium commune l. , Terminalia Catappa L. , Aleuri-

tis moluccana l. en Ricinus communis L. zullen wij later leeren

kennen. De meest bekende dezer verschillende olien is de Kokos-olie,

welke in de meeste streken van Java alle andere soorten vervangt

en tot allerlei einden wordt gebezigd.

De grobwtbn , sajor , welke de Javaan aankweekt op zijne akkers

zijn BajSm,*. Sengang: Amaranthus oleraceus L , welke wordt ge-

bruikt op gelijke wijze als onze spinazie ; Katj ang : verschillende Do-

lichos- en Phaseolus-soorten , zoo als onze Europesche peulen en erw-

ten; Terong: de vruchten van verschillende Solanum-soorten ,
die,

gebraden zijnde,eene zeer smakelijkegroente opleveren ;
Ketimoen :

CucumisMelo en sativus l., benevens andere soorten van komkommerj

,

en de zoogenaamde watermeloenen , Semangka : Citrillus edulis

jiewoon

(1) Hieromtrent vergelijke de lezer J. E. Teysmann in: Natuurk. Tijdsch. voor Nei'il

Indie, U. 311.
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als tafelvrucht worden gebruikt. Daarenboven bezigen de Javanen

als groente vele ftoomachtige gewassen , namelijk , de bloemen der

Agati grandiflora Desv. , de jonge spruiten van vele Bamboes-soor-

ten, de bladeren en vruchten van Gnelura Gnemon l., zoo mede

bet scherpe, prikkelende zaad van drie verscbillende peuldra-

gende boomen , dat een doordringenden geur heeft als knoflook

,

(zie lager) ; wijders bezigen zij tot dat einde vooral vele Capsicum-

soorten (Spaansche peper) , die hun eene onontbeerlijkc toespijs

en kruiderij voor hunnen rijstschotel zijn geworden. De weeke

inhoud van de peulvrucbten der Tamarindus indica l. wordt da-

gelijks in de Indische keuken gebruikt.

Uithoofde van de katobn , welke zij opleveren , worden de volgen-

de struiken en halfstruiken aangekweekt: Kapas gede :
Gossypium

vitifoliumLam.,Kapasloemboet:G.indicumLam.enKapas mori:

G. raicranthum Cav. , benevens verscheidene andere soortcn van dit

geslacht; zij worden geplant in regelmatig aangelegde rijen
,
waartoe

hier en daar een stuk land van geringe uitgestrektheid wordt ge-

bezigd. Hoog groeijende boomen , die katoen opleveren ,
als Gossani-

pinus alba Baste, en Salmalia malabarica Set*, zullen wij later ont-

raoeten.

VBRSCHILX.BNDB SOORTBH VAN VOORTBRBNGSBLBN , leveren

Laboe: Lagenaria idolatrica l , welks rijpe vruchten de gedaante

van een peervormige kalabas hebben en iiitniunlend geschikt zijn om

als waterkruiken : Gending te worden gebezigd ,
dewijl zij in hard-

heid hel bout evennaren ,— en Kapol : Aniomum Cardamomum l.
,

benevens Angasang loeraboet : EletlariaCardomomum white; het

aromatische zaad dezer planten wordt door de inlanders gekaauwd,

ten einde den adem een welriekender geur te geven.

Vergeleken met de Padi , die op eene veel grootere scbaal wordt

aangebouwd , is slechls eene geringe ontwikkeling gegeven aan

de teelt der andere, hier opgenoemde gewassen. Vertoonen de

rijstvelden , Sawab's , met hunnen walerspiegel gedurende ver-

scheidene maanden des jaars het beeld van een moeras, dat ter

hoogte van j , of uiterlijk van 1 voet met water is bedekt
,
waarin

Tantalus lacteus , Ciconia leucocephala Temm. en andere reiger-

soorlen rondwaden of waardoor een paar gekoppelde
,
tragc buf-
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fels (Kar baoe, *. ;, Kebo: Bos bubalus l. var. sundaica) al plassende

voortstapt, gevolgd door hum meester, die den ploeg bestuurt,

—

drie a vier maanden later gelijken zij op een veld, met graan

bedekt, dat door den wind golvend wordt bewogen. Nu eens ont-

waren wij rondom ons niets dan eene enkele watervlakle— smalle

dammen , die elkander in verscheidene rigtingen doorkruisen en ter

naauwernood de breedte hebben van een voet , waardoor de vlakte

in eene menigte afzonderlijke bekkens wordt afgedeeld — herhaal-

delijk liepen wij gevaar, bij bet voortzetten van onzen togt over

deze glibberige, hoog rijzende paden, zijwaarts uit te glijden en

in den modder ne&r te ploffen; konden wij destijds onze ver-

bazing niet verheelen bij het beschouwen dier uilgestrekte velden,

alien op eene kunstmatige wijze bedekt met water, dat onder de

stralen der gloeijende, tropische zon verdampt, en gewisdemate

van vochtigheid der lucht zeer vermeerdert , dewijl de oppervlakte

van het water der beken daardoor millioenmalen grooter is ge-

worden, — nu daarentegen zien wij bet groene, reeds aanrijpende

graanveld met touwen omspannen, waaraan kleine zeilen ziju be-

vestigd, die al wapperend door den wind worden in beweging

gehouden; hier verneemt men het geklapper en gekletler van een

kleinen windmolen ,
ginds ontwaart men een klein wachlhuis op hooge

palen gebouwd, waarin, als eene kruisspin in het midden van haar

web, een dorpeling zit, die van tijd tot tijd aan de uitgespannen

koorden Irekt, welke van daar, als middenpunt, zich in alle rig-

tingen over het veld uitstrekken — dan spartelen de poppen en vogel-

versehrikkers , die aan de koorden gebonden zijn, op ennederen

groole vlugten van kleine rijstdieven, Boeroeng k la ten: Frin-

gilla oryzivora L. , rijzen op van het veld, tot wier verdrijving deze

aanslalten zijn gemaakt. Komt men nu nog eene maand later,

het water is reeds voor lang afgeloopen, — dan is het veld droog
,

dan ontwaart men allerwege, van verre en van nabij,bonlkleurige

gestalten , — het zijn vrolijk gestemde Javanen , mannen en vrou-

wen, grijsaards en kinderen , — alien, alien hebben hunnedorpen

verlaten om de gulden aren te snijden.

«Maar , waar zijn dan deze dorpen ? » — zoo vraagt de nieuwlings

aangekomene op Java: Orang baroe. «Nergens is een huis te be-
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speuren , nergens laat zich de spits van een kerktoren ontwaren

,

hoeverre mijne blikken het verwijderd verschiet mogen peilen.

Ik zie niets dan boschjes , met een digt loofgewelf bedekte boschjes,

die hier en daar , als oasen in eene woestijn , in deze velden ver-

strooid staan ! »

BOOMKULTUUK. DORPSBOSCIIJES.

Rigten wij onze schreden naar deze boschjes en doorwandelen

wij het wijd uitgestrekte veld over de sraalle dammen of, waar

de Padi reeds gesneden is, over den nu droog staanden bodem.

EEN AANTAt, BOOMEN, DIB IN OB NABIJHEID DER DORPEN, 111

hunne oraslreken gewoonlijk worden aangeplant , ontraoeten wij al-

lengs; zij voeren ons als het ware binnen de boschjes , die onze nieuws-

gierigheid zoo zeer prikkelden , en wier binnenste wij zoo gaarne

wenschten te leeren kennen. Hier en daar is het uitgestrekte veld

door een breeden weg doorsneden. Ter wederzijde met boomen be-

plant , vormt hij eene laan , die met groole gele bloemen is gesierd

:

het zijn Waroe laoet en Waroe goenoeng: Paritium tiliaceum

en simile wn. (Hibiscus l.) , of Toeri : Agati grandiflora Dsv., wier

bloemen nu rood, dan wit gekleurd, door deJavanen als groenten,

Sajor, worden genuttigd. Op andere plaalsen groeit Bebesaran

ged£: Morus indica l. of Sai: Broussonetia papyrifera Vent. , van

welks geklopte bast het sterke Javasche papier en velerlei touw-

en vlechtwerk wordt gemaakt, terwijl Kajoe koeda, j. Kajoe

djaran, *. Kedongdong: Spondias Wirthgenii Ha5sk.(l),diezijne

takken op den afgeknolten stam verheft als ware het een wilgen-

boom, elders wordt waargenomen. Deze laatstgenoemde boom, die

snel opgroeit en allerwege gedijt , doch wiens vaderland niet bekend

is, wordt vooral in Midden-Java veelvuldig aangetroffen, alwaar

hij zeer algemeen wordt gebruikt tot het beplanten der wegen;

hij levert eene gom, die veel oyereenkomst heeft met de Arabische

gom. — Maar wat betreft schoonheid van vorm en grootte , ten dezen

(1) Odina gummifera Bl. De benaming door Hasskarl aan dien boom gegcvcndagtoekent

van vroeger.
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opzigte worden de opgcnoemde boomsoorlen verre overtroffen door

Kenari, *.Kitoewak: Canarium commune l., welks pilten eene

voortrefielijke olie opleveren, en als amandelen worden genuttigd ;

wijders door den Gjn gebladerden tamarinde-boom A s a in, ». j. A s em

:

Tamarindus indica l. ; waar deze boomen ter zijde van den weg

zijn geplant , kan men zich gewoonlijk verzekerd houden ,
dat men

in de nabijheid van een hoofddorp is aangekomen. Geene andere

boomsoort vormt zulke fraaije , lommerrijke lanen als de laatslge-

noemde. Slechts de Wer in gin-boom (Ficus benjaminea) overtreft

hen in omvang en in digtbeid van loofgewelf ; doch deze boomsoort

wordt alleen in de vorstenlanden tot het beplanten van wegen ge-

bruikt en wordt meer algemeen op de Aloen-plaatsen der dorpen

gevonden. — Hier en daar ontwaart men van lijd tottijd een Poon

dandoer of Randoe alas : Salmalia malabarica Schit. Endi.,

maar des te zekerder trekt bij bet oog des reizigers tot zich door

zijne reusachtige grootte en het bladerlooze zijner takken , die als-

dan, in zijn bloeitijd, allerwege bedekt zijn met groole bloemen

,

waarvan het binnenste met eene scbarlakenroode kleur is over-

togen. Ook de vrucht van dezen boom , die steeds de nabijheid van

een dorp aandtiidt, levert katoen op.

GEWASSEN , DIB TOT HET VORMBN VAM HEGGEN WOrden gebe-

zigd. Niet altijd strekt het rijstveld— de Sawah— zich uit tot aan

den zoom der boschjes , die hier en daar er in verstrooid liggen ; ak-

kers van geringe uitgestrektheid omringen menigwerf de dorpjes

,

gelijk in Europa tuinen in de omstreken er van worden aange-

troffen, en daarin is het, dat verscheidene der vroeger genoemde

gewassen worden aangekweekt, die minder algemeen in de Java-

sche huishouding worden gebezigd dan de rijst; dergelijkevelden

worden voornamelijk op een heuvelachtigen bodem aangetroffen.

Deze kleinere stukken gronds worden in vele streken omtuind

met Pan dan rampe : Pandanus latifolius Rumph. en Pan dan

tikar, ... samak : Pandanus Samak Hassk ., die men veelvuldig

aanplanl, uithoofde hunne bladeren worden gebruikt tot het

vlechten van matten; elders ontwaart men Djarak kosta (of

Dj. djoetoen): Curcas purgans Mdk , Soesoerah : Euphorbia anti-

quorum l., ofTikel baloeng: Euphorbia Tirucalli L.,die, be-
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nevens de volgende , voornamelijk tot dat eindc worden gebezigd

,

uithoofde zij zeer spoedig opwassen, of een digt gebladerle hebben

,

of eene tamelijke hoogte bereiken. Daarenboven moet onder deze

soorten eene voorname plaats worden ingeruimd aan de struiken Ke-

dongdong: Panax fruticosum l en ohlusum bi., Andoeloem bodas

en berem : Praptophyllum bortense Nees , die nu eens witte dan roode

bladeren draagt , benevens Setjang : Caesalpinia sappan l. , terwijl

bier en daar eene Caesalpinia pulcherriraa Sir, voorkomt ,\velker scboon

gekleurde bloesems een nieuw sieraad aan bet gebladerle bijzetten.

Zijn wij het boschje , welks binnenste wij van naderbij wensch-

ten te leeren kennen , intusschen genaderd , dan ontwaren wij in

de raenigvuldige schakeringen , die zicb in het groene loofgewelf

der afzonderlijke kroonen van het geboomte lalen bespeuren,

hier vertoont het zich lichtgroen , of blaauwachtig donker, elders

geelachtig of bruinachtig groen aan het oog , — dan ontwaren wij ,

zeg ik , daarin een bewijs van de groote verscheidenheid der boom-

soorten , welke wij zullen aantreffen. Boven het vereenigde blade-

rendak dier boomgroepen verheffen zich de blinkende, geelachtig-

groene toppen der Palmen. Maar te vergeefs hadden wij gehoopt

onze schreden naar het binnenste van het boschje le rigten ,
want wij

bevinden ons voor eene ondoordringbare haag , beslaande uit pijp-

vormige , met geledingen voorziene stammen , die het gansche

bosch omsluit. Wij staan hier voor de Bamboeshegge van het

woud. Het zijn de geelachtige halmen van den Baraboe, * Awi:

Barabusa sp. div. , die, bij duizenden digt nevens elkander

geplant, eene hoogte van 40 a 70 voet bereiken; hunne lop-

pen , met een zacht loof versierd , dat door den ligtsten adem des

winds wordt in beweging gebragt, hellen boogsgewijs over, waar-

door de schoonste zuilengangen worden gevormd. Het zijn voorna-

melijk Bamboe tali, * Awi apoes: Bambusa Apus ScfcH. ,
Awi

bitoeng: Bambusa Bilung sciut , Awi tamiang: Bambusa verticil-

lala wind. , die hier slaan. De jonge spruilen der Bamboes-soorlen wor-

den als groenlen genultigd en de halmen dienen tot het bouwen van

huizen ; de eerslgenoemde Bamboes wordt in dunne repen gesplelen en

voornamelijk gebezigd tot het vervaardigen van touw- en vlechtwerk.

Slcchls hier en daar wordt eene opening bespeurd in den kring,
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dien dit boomachtige gras om het bosch vormt. Als door een poortge-

welf treden wij door deze opening hetwoudbinnen. Wijkomen op

een zuiver gehouden bodem aan en ontwaren om ons heen tus-

schen de stammen van het geboomte Javasche huizen ,
van den

bodem tot aan de nok van diezelfde Bamboes-soorten gebouwd

,

die aan het dorpsboschje tot ringwal, tot schutsweer strekken.

Wij bevinden ons in het dorp. — Ten einde den lezer geene denk-

beeldige schildering voor oogen te stellen van de verbazende ver-

scheidenbeid der vruchtboomen , waaruit de dorpsboschjes op Java

bestaan , maar hem een zekeren maatstaf ter beoordeeling er van

te geven, zoo zullen wij eene opgaaf doen der voornaamste vrucht-

boomen , die alhier worden aangetroffen. Het is waar, niel aldeze

verschillende soorten zal men in elk dorp vereenigd vinden ,
maar

hiervan mag men zich overtuigd houden , dat elk dorp
,
mits het

niel tot de zeer geringen behoort, de helft der boomsoorten zal

bezitten , die wij alhier zullen optellen ,
ja , het behoort gansch

niet tot de zeldzaamheden , dat alle soorten worden aangetroffen

in sommige der grootslc dorpsbosschen , wier middellijn menigwerf

2 a 3 palen bedraagt.

bigenlwke vruchtboombn j d. i. , kultuurboomen , die vruch-

ten leveren tot tafelgebruik. — M an g gis : Garcinia Mangoslana l. De

mangostan wordt door de meeste Europeers om zijn blank , saprijk,

zoet en echter zeer verfrisschend vleesch beschouwd als de smake-

lijksle van alle Indische vruchten.— Man ggarMangifera indicaL,

van deze boomsoort komen vele varieteiten voor. — Keweni (of

K e m an g): Mangifera foetida Lour. , heeft een sterken , terpen! ijnachti-

gen geur, die, hoewel in geringeren graad ,ook aan vele varieteilen

der M. indica eigen is.— Rambnetan, ,.Toentoen: Nephelium

lappaceum l. — Lengkeng: Nephelium Longyan nook, en Litjih:

N. Litschi Camb. ; de lieide laatstgenoemden zijn door de Chinezen naar

Java overgebragt en worden hoofdzakelijk slechts in hunne tuinen

aangekweekt. Nangka: Artocarpus integrifolia l. — Timboel(of

Kloewi) : Artocarpus incisa l. , de broodboom. — Soekoen :

Artocarpus laevis Baa*. — Terep : Artocarpus elaslica Reinw.; de

vruchten van dezen boom hebben veel overeenkomst met die der

Nangka, maar zijn minder smakelijk, terwijl het kleverig-rekbare,
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melkachtige sap tot vogellijm wordt gebezigd. — Djamboe nionjet:

Anacardium occidentale l.; de bars van dezen boom, opgelost in
*

water, levert eene uitmuntende lijm. — Djamboe ajer: Cerocar-

pus aqueus Hassk. , de gemeene, als was glimmende, harde Djamboe.

Djamboe ajerraawar: Jambusa vulgaris dg. , wier ronde vruchten

eensterken rozengeur bezitten. — Djamboe bol: Jambusa macro-

phylla dg. ; de groote, saprijke vrucbten van deze boomsoort hebben

insgelijks een rozengeur en zijn fljner, saprijker en smakelijker dan

alie andere. — Djamboe samarang: Jambusa sam^rangensis

dg., die mede eene zeer saprijke, verkoelende vrucht oplevert.

Djamboe dipa: Jambusa purpurascens en malaccencis DC.,wier

vruchten uilerlijk, wel is waar,eene schoone kleur bezitten, maar

minder smakelijk zijn. — Djamboe bidji, s. Djamboe kloe-

toek: Psidium Guajava RaddL (var. pomiferum en pyriferum l),

een kleine boom, menigmaal slechts een struik. — Djamboe
wolanda: Persea gratissima Grtn. — Si rib kaja: Anona asiatica

l. var., impunctata Dun. (1) — Boeah no na: Anona reticulata l.—
Nan gka wolanda: Anona muricata l., de zoogenaamde zuurzak.

Bidji tan en Doekoe: twee varieteiten van LansiumdomesticumJack

Doeren: Durio zibethinus l.— Djeroek asem: Citrus grandis

Hassk, ; het zure sap der vruchten van deze en van de volgende boom-

soort wordt op gelijke wijze gebezigd als dat der citroen in Europa.—
Djeroek limo: Citrus Limonellus Hassk. , waarvan de vrucht ook

geconfijt wordt. — Djeroek matjan (ofDj. bali: Citrus Decumana

l. , de zoogenaamde pompelmoes, welke vrucht ter grootte van een

hoofd groeit. — De vier volgende zijn de zoete oranjeappelen op Java.

Djeroek bedoeri : Citrus macracantha Hassk. — Djeroek pan-

djang: Citrus pyriform is Hassk.— Djeroek k itjil: Citrus Aurantium

l.—Djeroek djepan: Citrus nobilisLour.—Daarenboven worden nog

de volgende soorten gevonden: Belimbing besi: Averrhoa Bilimbi

L — Belimbing manis (of Tjaiintjing) : Averrhoa Carambola

l.— Kesoengka beri t: Gnetum edule bi.— Gatip, s. Gatel, /. Ga-

jang: Inocarpus edulis l. , een schoone boom, met welriekende bloe-

sems. — Bidara : Ziziphus Jujuba Lm.— Boerahol s. ,y. Kapal:

(1) Te onregte door G. L. Blumc voor A squamosa L. gehouden
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Uvaria Burahol bi , die mede veelvuldig in het wild voorkoml.

Naranam: Cynometra caulittora l. — Pangi, ,. Pitjoeng, j. Poe-

tjoeng: Pangium edule Remw.; deze boom wordt op vele plaalsen

nog ter hoogte van 5000 voet aangelroffen. — Oeni: Anlidesma

Bunias u, een zure, doch smakelijke vrucht. — Randji: Dialium

Indum l. — Tjerme: Gicca disticha l., waarvan de zure vrucht

vooral geconfijt wordt.— lileinc wuehtboomen of sirtiifcen ,

die lusschen de grooteren groeijen, zijn devolgende. Boeahsaoeh :

Achras sa^ola l. , de West-Indische raispelboom , die ter naauwcr-

nood eene hoogte bereikt van 10 voet. — Deliraa: Punica Gra-

natum l., de granaatappelboom. — Boeah salak: Zalacca edulis

Reinw., de kleine rolan-achtige palm. — Nanas: Ananassa saliva

Lin*. ; de ananas wordt gebezigd tot omheining van tuinen van ge-

ringe uitgestrektheid of van gedeelten van groolere tuinen en daar-

enboven regelmalig in het veld aangekweekt. — Papaja ,
Carica

Papaya l. , de meloenboom, welke, even als de Pisang-struik, *;

Tjaoe, j Gedang, Musa paradisiaca l. , allerwege in groepen

rondom de hutten groeit , ja , die men zelfs in het kleinste dorp bijna

alt ijd aantreft.

BOOMEN, DIB AAW DB IHBOORLIN6BH TOBSPX JS ,
ERCIDDRIJ,

voor hunnen rijstschotel opleveren. Tot deze soort behooren voorna-

melijk te worden gerekend dedrie volgende boomen, die peulvruchten

dragen , wier zaad een zeer sterken, knoflookachtigen reuk heeft en met

bijzondere graagte door de inlanders wordt gegeten. Pe te , j. Goed e

:

Parkia biglobosa ncnth. (speciosa Bott. Bogor.) ; uilhoofde van zijn fijn

gevind gebladerte mag deze boom tot de allerfraaisten worden

gerekend en gering is het getal dorpen, waarin hij niel wordt

gevonden. — Djengkol: Pithecolobium bigeminum Mart, (lnga

Wiiid.) heeft een even fijn gebladerte als de voorgaande. Een gelijke

naam (Djengkol) wordt gegeven aan de Albizia lucida Both.
;
de

bladeren van dezen boom zijn grooter en blinkender, maar zijn

zaad komt met dat van den vorigen overeen. — Meninjo, ,.

Tangkil: Gnetum Gnemon l., waarvan niet slechts de vruchlcn ,

maar insgelijks de bladeren als groente worden gebruikt. — Onont-

beerlijk zijn aan de inboorlingen, zoo mede aan zeer vele Europeers

,

de vruchlcn van Tjabe: Capsicum lnnguni dc , annuum i ,
Tru-
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tescens l. en andere soorlen , louler slruiken en halfstruiken, die in

Europa algemeen bekend zijn onder de hemming van Spaanschc peper.

BOOMBWBN STRTTIKEM, DIB OM HUNNE WBLRIE KB W DE BLOE8EMS

WORSEN AANGBKWSEKT. — Tjempaka : Michelia Champaca l. en

Kenangga wangi : Uvaria odorata Lam , Iwce groote boomen , die In

geen enkel dorpsboschje worden gemist ; iop elken Pasar (markl) en

Waroeng (gaarkeuken of eelkraam , — cene rondom open staande

hut) ziet men korven vol met groote ,
gele bloemen (Kembang) van do

Tjempaka en groenacblige Kenangga-bloemen te koop gcsteld , wicr

geur nog sterker is dan van deeerstgenoemdesoort.— Ki badak:

Fagraea peregrina m. — Kenangga aro'i : Artobotrys intermedia

Bank. ; algemeen gebruikelijk is het , deze bloemen of die van den

Sirih gading: Nyctanlhes arbor tristis l ,
lusschen de kleederen le

leggen. — Tot versiering van het haarwordt Kembang tandjocng:

Mimusops Elengi l., door de inlandsche schoonen gebezigd, maar

vooral de sneeuwwitte bloemen van Malati: Jasminum sambac l. ,

die ook op de kaptafel van Europesche dames wordt gevonden.

Tjempaka zeylon: Myristica HorsBeldii bi. — Wijders Malali

tjongking: Pergularia odoratissima sm. en minor Andr. , twee slin-

gerplanten, behoorende tot de familie der Asclepiadeae ,
Tjoc-

lang: Aglaia odorata Lour, en Olea fragrans Thun. , worden tot bel-

zelfde einde aangekweekt , waartoe nog Poedak : Pandanus

inermis r™. (odoratissimus Nor.) (1) raogen gebragt wor-

den. — All^n op begraaffplaatsen , ten einde lommer U

verspreiden over de woonstede der afgestorvenen , wordt gewoonlijk

de Kambodja, ,. Samodja : Plumieria acutifolia Poir. , aangeplanl

;

het is een kleine boom, welks wijd afslaande, gebogene lakken

zicb in den bloeitijd geheel bladerloos over de grafbeuvelen Ofl-

slrekken, die het oord der ontbinding met den geur zijner groote

,

wilte bloemen vervull.

BOOMBN EN 5TRUIKGN, DIB TOT SIERAAD WORDEM AANGB-

KWBBKT in tuinen , rondom de huizen, enz. — Djoerai (delaurier-

roos): Nerium odoratum Urn. en N. Oleander l— Djarak tj in a :

(1) Kenmerkt zich deze soort (inermis) door zijne hoogst welrioUende bloemen
,
zoo

bezigt men de bladeren van P. lat.folius , die , fijn gesneden zijnde, weld ra een aangei.amen

geur verspreiden.
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JatropbamultifidaL. — Ki terongbadak: Fagraeaauriculata jack.

Kembang sepatoe: Hibiscusrosa sinensis L.;de Javaschehuisbedien-

den bezigen zijne roode bloeraen , in plaats van glimmend smeer , om de

schoenen hunnermeestersblinkend te maken. — Kembang poetra

kombala: Caesalpinia pulcherrima Sw. — Poon nagasari: Mesua

ferrea l , een fraai boompje.— Dracaena terminalis L.—Wijders K e m-

bang boegang: zoo worden verscheidene Clerodendrum-soorten ge-

heeten, die even als Tabernaemontana coronaria r. Br. enGardenia-

soorten— alien struikgewassen— tot sieraad worden aangekweekt.

—

Onder de slingerplanten treft men vooral Kembang telang : Clito-

rea ternatea L.enAroi katilan: Quamoclit vulgaris Chois. in de tuinen

aan.—Rondom de graflieuvelen der kerkhoven verheft zich An-

joewang k as in toe: Sanseviera latifolia bl;— de tuinen der Eh-
ropeVrs zijn versierd met Pisan g ajer : Ravenala madagascariensis

Adns. en op de Aloenplaatseii der dorpen verbreidt de baniaan-

boom, Weringin, *. Tjeringin: Ficus benjaminea l (Urostigma

Biiq.) , benevens andere dergelijke Ficus-soorten , met zijn neerwaarts

bangend loofgewelf , de aangenaamste lommer in een wijden kring

rondom zijn stam, die, als het ware zaamgesteld uit honderde

ranken en zuilen , menigwerf een verbazenden omvang verkrijgt. (1)

Waar een dier boomen afzonderlijk op eene Aloen-plaats geplant

is, daar wordt er een hek om geplaatst, of hij wordt door een muur

omgeven; naar men wil, wordt aan deze boomen, sedert den tijd

dat de Hindoe-leer op Java heeft opgebouden te bestaan , nog eene

zekere mate van godsdienstige vereering toegebragt. — De Dam-

mara alba Rumph. (Agathis loranthifolia Saiisb.) wordt op Java zeer

zelden aangekweekt; slechts eenige weinige exemplaren heb ik er

van gezien in een tuin aan gene zijde van Pondok gede, boven

Buitenzorg, op eene hoogte van J 700 voet ; het zijn zeer

hooge, slank gegroeide , piramidale boomen, in gedaante overeen-

komende met de Europesche populieren.

KULTUUREOOMEN, DI B PROD U C T E N VAN VBRSCHILLENDE AARD

opleveren, en bier en daar tusschen de eigenlijke vruchtboomen

(1) Naar meu verhaalt , wordt de grootste Weringin-boom , op Java , in Bantam gevonden

(Tijdschrift v. Ne6rl. Indie, ILL. bladz. 694 en 701.) In een dorp, gelegen aan de npord-

westelijke holling des G.-Tjerimni bob ik een zeer grooten boom van deze soort gezien.
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worden aangetroffen.— Tj angkoedoe: Morinda cilrifolia l. ; de bast

zijner worlelen levert de grondstof tot hetrood verwen van kleede-

ren.— Patjar koekoer: Lawsoniaalba Lam.;de bladeren van dezen

boom worden door de Javasche schoonen gebezigd oni hare nagels

geel le verwen. Tot het geel verwen bedient men zich insgelijks

van bet hout der Caesalpinia Sappan L. en blaauwe verwstoflen

worden door de inboorlingen bereid uit Marsdenia parvi flora Dcsn.,

benevens uit verscheidene Indigofera-soorten.) — Kapok, $. Han-

doe: Gossampinus alba Hmit. (Bombax pentandrum l., Erioden-

drum anfractuosum dc); aan de horizontaal uilgestrekte , wijd af-

slaande , doch kransvormig boven elkander groeijende takken van

dezen boom hangen vruchlen, die de gedaante hebben van eenc

lange doos en met katoen gevuld zijn, helwelk men voornamelijk

bezigt tot bet opvullen van matrassen. — Rarak : Sapidus

Rarak log. , van welks vruchten men zich bedient, als van zeep,

om le wasschen. — Uit het zaad der vruchten van Tangkalak:

Tetranthera Roxburghii Nees. , wordt olie geperst, die even als was

zekere mate van hardheid verkrijgt en gebezigd wordt tot het

vervaardigen van kaarsen. — De vruchten van Ketapang:

Terminalia Catappa l. , worden als amandelen genuttigd en zij leve-

ren daarenboven olie op. — Lamp-olie verkrijgt men uit het zaad

van Kemiri, ,. Moentjang: Aleurites moluccana wiii<i.,een boom,

welke veelvuldig nog ter hoogte van 5, ja, van 4000 voet in be-

woonde oorden wordt aangetroffen. — Kesoengka: Gnetum fu-

niculare bl, levert een bast, waaruil touw wordt gestagen, even

als wij vroeger hebben aangemerkt ten opzigte van Gnetum Gne-

mon l., welks vrucht kan gegeten worden. — Bijna in elk dorps-

boschje treft men Kajoe kelor: Moringa pterygosperma oartn. , aan:

deze boomsoort, die zeer snel opgroeit, is op zich zelf bescbouwd

van gering nut, maar om haren slam slingeren zich twee ver-

schillendeklimmendePiperaceen,Sirih bo das en Sirib be rem .».

:

Cbavica Betle en Chavica Siriboa Miq. , wier bladeren het hoofdbe-

slanddeel uilmaken van den betel (Sirih), dien de inboorlingen tus-

schen de landen malen. Daartoe bezigt men buitendien de noot

der Areca Catechu l., gebluschte kalk en Gambir — zoo wordt

het sap gehecten, dat men uit den strnik Uncaria (Nauelea) Gam-
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bir Hunter. ,
perst — welke laatslgenoemde plant echter op Java

niet wordt geteeld. — Hier en daar treft men insgelijks door

kunst aangeplante Rame, s. Kepirit: Boehmeria sanguinea Hassk.

aan, welke heester overigens ook in het wild groeit. Zijn bast

even als die van verscheidene andere heesterachtige Urticeen (Ur-

tica l. , Boebraeria Jacq.) waarvan verschillende soorten denzelfden

naam Rame hebben, levert een zeer duurzamen, vezelachtigen

draad, die veel overeenkorast heeft met de draden van vlas,door

het bleeken eene zeer witte kleur verkrijgt en bijzonder goed

legen vocbtigheid of water bestand is. Uit dien hoofde bedient men

zich er van tot het vervaardigen van touw en geweven stoffen van

verschillende soort en wordt het door de Javanen reeds sedert

ceuwen bij voorkeur gebruikt tot het breijen van vischnetten.

Door de zorg van den hortulanus van 's lands plantentuin le

Buitenzorg, J. E. Teysmann, (1) is deze struik in de laatstc

jaren op Java niet slechts op eene groolere schaal aangekweekt,

inaar door zijne bemoeijingen is hare vezelstof in Ne&rlandsehe

fabrieken bearbeid geworden, waaruit een fijn en duurzaam weefsel

is vervaardigd.

eultuurpalmen , welke verstrooid in het rond tusschen andere

vruchtboomen worden aangeplant. — Rambia, s. Kirai,j. Boe-

loen: Sagus laevis Rumph. , wordt even als de waaijerpalm Poon

sadang, j. Seligi : Saribus rotundifolius l. , slechts zelden op Java

aangetroifen. Twee andere waaijerpalmen , die op Java insgelijks

in het wild groeijen (zie lager) , Corypha Gebang Mart, en Borassus

flabelliformis l. worden, hoewel slechts zelden, echter hier en daar

aangekweekt. Maar des te menigvuldiger worden de drie volgende op

het eiland aangetroffen , namelijk , de Areng-, Pinang- en Kelapa-

(of Kokos-)palm , want in geen enkel dorpsboschje worden zij ge-

Iu j s^ — Areng, j. Aren , * Kawoeng: Arenga saccharifera Mart.,

(1) Aan hem is het, en niet aan Dr. C. L. Blume
,
aan wien de eer daarvan toekomt, al

moge de iaatstgenoemde ,
getrouw aan zijn stelsel van aanmatiging , pogingen in het vverk

stcllen cm, door couranten-artikelen en dergelijke berigten , het verdienstelijke er van ay

n

hem te doen toedichten. De Urtica candicans (Bijdr, 503), die door hem als Rame werd

beschouwd, zou hij thans {Indische Bij, I. 1843. bladz. 483) Boehmeria utilis genoemd

willen hebben. Naar onderzoekingen door Hasskarl en door mij gedaan , moet de Boehmeria

sanguinea als die soort worden beschouwd, welke door de Javanen het menigvuldigst als

Kame wordt gebezigd en tevens de beste soort is; zij werd door Hasskarl beschreven in :

Flora, 1842. Beibt. II. p. 19, 73 en in Cat. Hort. Bog. (1843),
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levert de bruine Javasche suiker op; het is het sap, hetwelk over

vuur is verdampt en verdikt, hetwelk insgelijks versch,ofwanneerhet

begint te gisseri , als palmwijn , Toeak , wordt gedronken. Kenmerkt

zich de Areng-palm door zijn lagen stam (eormus), die in zijne

gansche uitgestrektheid met varenkruiden en andere parasiet-

planlen is begroeid , door zijne donker blaauwachtig groen ge-

kleurde, lange bladeren (frondes); — lijnregt daarentegen, met

majesteit verheft zich de Pinang, j. Djamb6: Areca catechu l. ,

met zijn gladden zuilvormigen slam , die vergeleken met de builen-

gewone hoogte, waartoe hij opgroeit, zich als een kunstmatig ge-

vormde staf aan het oog voordoet, aan welks boveneinde een

lichtgroen gekleurde bladerenbos wuivend door den wind wordt

bewogen. De vrucht van dezen boom wordt met Sirih gekaauwd.

Gelijk onder de meelplanlen de eerste plaats moet worden inge-

ruimd aan de rijst, onder de tafelvruchten aan den Pisang, onder

de sloffen tot het bouwen van huizen gebezigd,aanhetBamboesriet

en onder de huisdieren aan den buffel , — zoo bekleedt in de huis-

houding der inlanders onder de palmen en de andere vrucht-

boomen de Kelapa: Cocos nucifera l., den voornaamsten rang.

Uit het merg zijner noten wordt de zoo algemeen gebezigde, tot

alle einden bruikbare Kokos-olie bereid , die niet slechts in delampen

wrordt gebrand , tot het geven van glans aan het haar wordt gebezigd,

maar daarenboven in de Javasche keuken onze boter vervangt.

Parasietplaiiten. Op de takken van velen der genoemde

vruchtboomen worden woekerplanten , namelijk, Loranthaceen

,

gevonden , waarvan sommige soorten in veel grooter aantal op de

kunstmatig aangekweekte boomen worden aangetroffen dan op de

in het wild groeijende bewoners des wouds. — Zeer algemeen

vindt men Tai boeroeng: Viscum moniliforme bi. en Loranthus

penlandrus l., op welks ziekelijke, van kleur veranderde bladeren

zich hier en daar Dothidea Loranthi Moikbr. (PI. Jungh. p. 1 14) als eene

parasietplant ontwikkelt , — een zwam, welke Dr. G. L. Blurae voor

vlekken liield, daarop eene Loranthus-soovt (species nova) bouwde en

Loranthus maculatus nwwme (1) noemde. Op lommerige plaatsen

(1) Flora Javae, tab. XIII en Bijdrag. bladz. 662.

I G
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slingert zich hier en daar Rbaphidophora lacera Ha**, omdestam-

men van hel geboomte.

DE PHYSIOGNOMIB EN HET KARAETER DER DORPSEOSCHJES IN

algemeenb TRERKEN vooRGESTBLD' Uilhoofde van den buitenge-

wone rijkdom van de flora der Javasche dorpsboschjes , de groote

verscheidenheid, die waargenoraen wordt in de boomsoorlen , welke

in verhouding van bun aantal binnen eene zoo beperkte ruinate

door kunst zijn bijeengebragt , zoo laat zich de eigenaardige

physiognomie dezer boschjes bezwaarlijk met eenige weinige trek-

ken afmalen. Wandelt men echter rond onder de schaduwen van

hun loofgewelf, dan wordt er onder de honderden van verschillende

gestalten slechts een zeker aantal gevonden, dat de blikken des

reizigers mecr bijzonder tot zich trekt. Siaat men hier met ver-

rukking hel oog op de donkergroene , rondachlig gevormde kroonen

der Mangga-boomen , die met honderden van goudgele eijeren ter

grooite van een vuist — hun heerlijk ooft — zijn beladen,

vergast men zich op eene andere plaats op bet zien der schoone

wit en roozenrood gekleurde Djamboe-vruchten, wier gedaanle op

die onzer peeren geltjkt , op den rijken oogst , die de Ramboelan's

opleveren , wier twijgen onder den last hunner roodachtig gekleurde

vruchten dreigen te knakken ; — zoo wordt de blik elders geboeid

door Nangka's en stekelachtige Doeren's , waarvan de vruchten de

grooite van een hoofd of van een pompoen hebben
,

gelijk men in

Europa nimrner ziet en die slechts met een dunnen steel aan tak-

ken en twijgen hangcn; — hier bespeurt men eene kogelronde

vrucht, de pompelmoes, die de grooite van een menschenhoofd

verkrijgt, terwijl ginds goudkleurige oranje-appelen bij dozijnen

tusschen bet groene loof in het oog vallen. Maar met meer genot

rust de blik des kenners op de bladerenkroon der Garcinia man-

gostana en op zijn ooft , dat ter grootte van een appel er in

overvloed aan groeit; want al vormt zijne blaauwachtig bruinc

kleur een minder scherp kontrast met het groene loofgewelf , dan

bij de vorigen wordt waargenomen, zoo weet men daarentegen

welk hoogst verkwikkend , saprijk en smakelijk vleesch het oplevert.

Maar ook het bladerendak van het woud biedt eene groote afwis-

seling en verscheidenheid aan in de schakeringen van zijn groen

,
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in den vorra van zijn loof en de verdecling zijncr takkcn. Heeft

het meerendeel der genoemde boomsoorlen eene rondachtige,digte

hladerenkroon, zoo wordt toch ook hier door verscheidenheid van

gedaanle afwisseling geboren in het loofgewclf; — hicr bespeurt

men een Artocarpus incisa met zijne groote, diep ingesnedene

bladeren , die een scherp kontrast vormt met de omringende boom-

soorten; elders herkent men den Kapok-boom aan zijne horizontaal

en wijd uiteengroeijende takken , welke hij ver uitstrekt tusscben

hel loofgewelf van het nabijstaand gcboomte, terwijl ginds de ijlc

bladerenkroon van den Doeren-boom door zijn zilvergrijzen glans

in het oog valt. Waarheen men den blik moge wenden, overal

ontwaart men een rijken overvloed. Boven zich in het loofgewelf

blinken den beschouwer Pomona's gaven in het oog , beneden op

den bodem dcs wouds schitteren de vruchten door het groen,

Hier ontwaart men de weelderig groeijende ananas , die de grootte

van een kinderhoofd bereikt, elders de voedzame Pisang's, dieals

druiventrossen bijeenwassen en menigwerf zoo groot en zwaarzijn,

dat een man niet in staat is ze te dragen. Teekent zich ginds de

blaauwachtig sombere gedaante van een Areng-palm op den scba-

duwrijken achtergrond, zoo gevoelt men hier zijn oog verkwikt door

het heldcre, maar toch zoo levendige, schoone groen van den

Pisang, wiens reusachtige 6 a 7 voet lange en 2 voet breede

bladeren, door den geringsten adem des winds bewogen, de

landelijke woning als eene ruischende haag omgeven.

Hier en daar verheffen zich palmen tusschen het overige ge-

boomte als dunne, maar lange, met kringen (geledingen) voorziene

zuilen; hoog rijst hunne bladerenkruin boven het loofgewelf van

het woud. De Pinang-palm vooral onderscheidt zich door zijn

/ywregten stam, die zeer dun is in vergelijking van de buiten-

gewone hoogte waartoe hij opwast, want deze gaat menigwerf

100 voet te boven. Een majestueus schouwspel mag het heeten

,

wanneer men eenige tientallen dezer slanke, heldergrijze zuilen,

wier toppen ver boven het loofgewelf des wouds reiken, nevens

elkander ziet en ontwaart hoe zij door den wind langzaam,naau-

welrjks merkbaar ginds en dcrwaarts worden bewogen. Dikker en

korler is de slam van den Kokos-palm, dfe dnarenboven menig-
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werf een eenigzins gebogen vorm heeft. De kleine eekhoorn, Ba-

djing : Sciurus plantani (syn. nigrovittatus) , klautert vlug

en snel tegen deze zuilen op; hij boort niet slechts openingen in

de Kokos-noot, ten einde zich met het merg te voeden, maar

hij bezigt de inwendige holte , om er zijn nest in le bouwen. Steeds

houdt hij zich op in de Kokos-palmwouden ,
gelijk zulks mede

het geval is met devliegende eekhoorntjes,Bilok:Pteromyssagitta

Desmarest , die men vooral des avonds van den eenen palmboom

naar den anderen ziet zweven. — Somwijlen ontmoet men in de

nabijheid van een dorp, — in een dorpsboschje is dit zeldzamer

het geval, — een vijgen-, een Dadap-, Kapok of een anderen boom,

waaraan geen gebladerte wordt bespeurd, die schijnbaar dood is,

maar aan welks dorre takken echter honderden van verbazend groote,

zwarte vruchten hangen. Treden wij in zijne nabijheid — dan

bespeuren wij eene hoogst onaangename , steeds sterker wordendc

ammoniakalische lucht — wij ontwaren met verbazing, dat die

groote vruchten zich hier en daar bewegen, zich krommen, ja,

wij vernemen somtijds een zacht piepend geluid. Het zijn zooge-

naamde vliegende honden, Kalong: Pteropus edulis l., die, met

den kop naar beneden, in ontelbare menigte aan de boomen hangen

,

alwaar zij , van den morgen tot den avond blootgesteld aan de

gloeijend heete stralen der zon, hun wacAJverblijf houden. Slechts

nu en dan , wanneer de een door den anderen wordt verdrongen

of gebeten, fladderen deze een oogenblikrond, doch overigens han-

gen zij den ganschen dag doodstil aan de takken vastgehaakt , tot-

dat zij door den invallenden avond tot hunne nachtelijke togten

worden gewekt; dan vliegen zij als reusachtige vledermuizen door

de lucht.

Midden in het woud, gemeenlijk tegenover de woning van

het dorpshoofd ligt eene kleine opene ruimte, Aloen aloen ge-

heeten; in het midden van dit plein verheft een Weringin-boom

zijne naar alle zijden afhangende kroon, versierd met een

schoon, levendig groen gebladerte, — een berg! van loof, zoo

digt, zoo schaduwrijk, tlat er geen zonnestraal van boven kan

doordringen. — Rust men hier uit van zijne wandeling, wanneer

men na een moeitevollen , zoelen dag afgemat een dorp binnen-
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Ireedt , dan kan men zich gewoonlijk baden in den geur der wel-

riekende bloemen, want twee Tjempaka's, ja,een enkele Kenangga-

boom, die in het omliggende bosch staan, zijn voldoende om dc

avondlucht beinde en verre met hunne balsemende uitwasemii

te vervullen.

In dergelijke eeuwig groene boschjes, tusschen het geboomte

door hen zelven geplant, woont de tevredene Javaan met zijne

huisdieren. Beschaduwd door het loofgewelf, omringd door het ge-

boomte, is zijne hut beveiligd voor het glurend oog des bespieders.

Slechts de Pinang- en Kokos-palmen verraden het nabij zijnde

dorp , al verheft zich hier en daar ook geen rookwolk boven de

kruinen van het geboomte, als een blijk dat er menschen in het

woud worden gevonden; want niramer treft men deze palmen in

oorspronkelijke wildernissen aan. Hunne slanke stammen doorboren

het loofdak en verheffen hunne toppen, die door den zachtsten

wind ruischend worden bewogen, verre boven de kruinen der

overige woudbewoners. Dan spiegelen zich de zonnestralen op hun

geelachtig blinkend loof, waaraan zij reeds op een verren afstand

kenbaar zijn.

Met uitzondering van de huizen, waarin de hoofden wonen,

die gewoonlijk een houten gebindt hebben, is de hut van den

Javaan geheel en al uit Bamboes vervaardigd , hetzij zulks uit

gevlochten Bamboes of uit nevens elkander geplaatste Bamboes-hal-

men besta; nu eens zijn deze hutten gedekt met Atap, d. i.,

palm-bladeren of gedroogd Alang-gras (stroo), — dan vindt men

er waar tot dat einde Sirab , namelijk , smalle van Bamboes gesne-

dene strooken is gebezigd , — of Talapap , d. i. , eens gekloofde

Bamboes-halmen, waarvan eene laag op de wijze van gewone Europe-

sche pannen nevens elkander is gelegd , die met eene tweede laag

wordt bedekt, waarvan de bolle zijde opwaarts is gekeerd; devloer

dezer hullen is ongeveer 2 a 5 voet boven den beganen grond. De

ruimte tusschen den bodem en den vloer is in vakken afgedeeld

en hier — onder het huis — bevinden zich de kippen (Ajam)

,

de eenden (Bebek) en de geiten (Kambing). Aan de katten (Koetjing)

wordt eene plaats in de eigenlijke woning gegund , ja , zelfs aan

de honden (Andjing, y. Asoe) wordl , door de gemeene Javancn
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althans, een gelijk voorregt toegestaan, hoe walgelijk het bijzijn

van den leelijken , Javaschen hond ook raoge zijn. De voornaamsle

kenteekenen van dit ras zijn : een lange, smalle kop, spilse , steil

staande ooren, kort, witachtig haar en een lange, kale staartjdaar-

enboven zijn deze honden , die door de Europeers jakhalzen wor-

den genoemd, gewoonlijk zeer mager. Hun voedsel is gering en

schraal ; zijn hunne heeren arm , dan wordt aan de honden zelven de

zorg overgelaten om den kost te zoeken , en deze be^taat alsdan dik-

werf uit faeces humani. Niettegenstaande zij met zooveel onverschil-

ligheid worden behandeld, zijn zij getrouw aan hunnen meester en

moedig tevens. Naast het huisligt de buffelkraal, dat is, een methalken

omgeven modderpoel, waarin de Karbaoe: Bos bubalus L., gedurende

den nacht wordt opgeslolen. In de nabijheid er van bevindt zich

het kleine, Javasche paard, dat hier of daar aan een boomtak is

vastgebonden of een plaatsje heeft verkregen onder het uitstekende

gedeelte van het dak, tenzij de bezitler een Javasch hoofdzij,in

welk geval er voor de paarden, door middel van eenige zaanige-

voegde balken , een kleine stal is gebouwd , die rondom open staat.

Wij hebben thans bijna alle huisdieren van den Javaan opgenoemd,

waaronder de buffel het talrijkst voorkomt en meer als trekdier dan

als slagtvee wordt gebezigd. De koe (Sapi) vindt men alle^n bij Euro-

peers en Bengalezen. — Onder het dak der woning , dat 5 a 6 voet ver

buiten den wand uitsteekt en waarvan het voorgedeelte op palen rust,

hangen kooijen, waarin eene kleine soort van tortelduiven, Boeroeng

perkoetoet: Columba malaccensissparrmann, wordt gehouden , wier

zacht gekir voor den Javaan een aangenaam geluid is ; velen hebben de

gewoonte lange Bamboestakken op de opene ruimten voor hunne wo-

ningen op lerigten en daaraan de kooijen met touwen in dier voege tc

bevestigen,dat zij op- en nedergelaten kunnen worden. In debergdor-

pen van Soekapoera (Preanger-Regentschappen) wordt nog een ander

huisdier gevonden , dat zijn meester honig en Towol , d. i. , was, levert

en niet veel grooter is dan eene mier of eene mug. Het is de kleine bij

,

die geen angel heeft, Sel em prang s . : Melipona minuta Lep.dc st.Farg.

,

die, in den wilden staat levende, in holen en gaten van kalkrotsen

nestelt. Zij maakt de was in onregelmatig gevormde raten, die

uilerlijk het voorkomen hebben van poreuse lava-slakken , zoo mode
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in cellen voor het jonge broedsel. Slechts de eerstgenoemde soort

van was wordt door deze dierljes in eene voldoende hoevcclheid

voor de behoefte der Javanen opgeleverd; zij is zwartachtig gc-

kleurd

,

gebezigd

gekleurde figuren op Sarong's (Ka'in palik). Heeft de Javasche berg-

bewoner behoefte aan dergelijke was , dan neemt hij een stnk van

een Bamboes-halm van U 4 voet middellijn en ter lengte van 5

a 4 voet, of een Areng-stam, dien hij midden doorsplijt, nithoolt

en vervolgens de beide helften met touw zamenbindt ; dezen bijen-

korf hangt hij in eene horizontale rigting onder het uitstekende

gedeelte van het dak zijner woning. In het voorgedeelte heeft hij

eene kleine opening gelaten , en hierdoor is het dat de klcine be-

volking binnenkomt , die de ledige ruimte binnen den lijd van

eene halve maand heeft ingenomen. Des daags vliegl £ gedeelte

dezer dierljes uit; des avonds vereenigen zij zich weder en des

nachts zijn zij alien bijeen. Zoo huist een diertje , dat niet veel

grooter is dan eene mier, geen angel heeft, ja, zclfs hij zijnvlie-

gen niet gonst , in vertrouwelijke nahijheid onder hetzelfde dak

met den bewoner der dorpen in het eenzame gebergte gelegen ,

het is een der leden van zijn huisgezin en leeft, gel ijk hij, stil

en tevreden.

Tot de ongenoodigde bewoners der Javasche hutten bchooren

:

de kleine, bevallige kamerhagedis : Gekko (Hemidactylus) frae-

natus Boie , die men des avonds allerwege langs de wanden ziet loo-

pen en met hewonderenswaardige vlugheid een,: voorspoedige jagt

ziet maken op de muggen en vliegen, — de groote, gele, hruin-

gevlakte Tok6 «. : .Gekko (Platydactylus) gnllatus g. Cut. ,
die zich

voornamelijk onder de daksparren der woningen ophoudt en waarvan

de klenr en de gedaante even afzigtelijk aan het oog voorkomt

als hij des nachts hinderlijk en vervelend is door zijn luid ge-

schreeuw, wanneer hij met regelmatige tusschenpoozen van 5 a 10

minulen zijn : gek—ooh, 'ek— ooh , 'ek — ooh, enz.,tien a twin-

tigraaal herhaalt , doch telkens langzamer , op slepender loon ,
die

,

ten laatsle zwakker wordende, in een dof, onaangenaam klinkend

gesnork eindigt, ora na verloop van de straks vermelde korte tusschen-

poos zijn concert op hoogeren toon en met vernieuwde kracht weder

aan te vangen. — Onder de vergiflige slangen is het Oelar babi:
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Naja sputatrix Remw. , die in velden en tuinen in de nabijheid der

dorpen zich ophoudt , benevensOelar bedoedak: Trigonocephalus

rhodostomen punicensa Reinw., die in lommerrijke, vochtige plaatsen,

voornamelijk in Bamboes-wouden wordt aangetroffen en voor welks

beet, die als zeer vergiftig doorgaat
,
groote vrees wordt gekoesterd

;

het gebeurt op Java echter hoogst zeldzaam , dat een inboorling te

nabij in aanraking komt met eene slang , zoodat hij gebeten wordt.

Onschadelijk is dezoogenaamde Sawah-slang, Oelarsawah: Python

bivittatus Kuhi et v. Hass. , en P. reticulatus Schneider , die des nachts

de vochtige plaatsen , waar deze soort van slangen zich voornamelijk

ophoudt, de oevers van rivieren en moerassen verlaat , en benevens

kleinere slangen, als Oelar ajer : Tropidonotus vittatus Scht , vooral

gedurende den regentijd door dorpsboschjes , ja, binnen de huizen

kruipt, wier bewoners zij vrees aanjaagt door hare grootte, vooral

wanneer het volwassen individuen zijn.

Zetten wij ons hicr in het dorpsboschje , vdor de landelijke wo-

ning neder , lerw ijl de zon na een warraen , helderen dag de wes-

terkim nadert. Het hooge bladerendak der vruchtbooraen , dat ons

aan alle zijden oraringt , verhindert ons uitzigt en vermeerdert de

duislernis van den nederdalenden avond. Geen togtje wordt men
gewaar, geen blaadje ritselt in den wind. Hoog boven ons trek-

ken vliegende honden troepe

inaar afzonderlijk en toch volgen zij elkander zoo snel op , dat men
aan de verschillende rigting , waarin zij den dampkring doorklie-

ven , het aantal afzonderlijke scharen kan onderkennen ; zij vliegen

daarbij steeds in zulk een lijnregte rigting, dat het schijnt als

trokken zij naar een vooraf aangewezen doel. Menigwerf gebeurt

het , dat verscheidene troepen in eene tegenover gestelde rigting

en op verschillende hoogte — even als voorwerpen, die over el-

kander been worden geschoven , — de eene boven de andere de

lucht doorklieven , zonder dat een enkele de troep verlaat , waartoe

hij behoort of van de eenmaal aangenomene rigting afwijkt. De

boonien, waaraan zij des daags als zwarte vruchten hangen, ge-

lijk wij vroeger reeds vermeldden , hebben zij nu verlaten; zij

spoeden zich, ora hun voedsel te zoeken, gewoonlijk naar het

binnenste des eilands, naar de vele mijlen van hier verwijderde

oorspronkelijke woujlen, die zij voor den invallenden nacht trach-
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ten te bereiken. Zij kennen de plaats , alwaar een vruchtdragende

vijgen- of een Genilri-boom : Elaeocarpus angustifolius bl, wordt

gevonden, welks vrucht voor ben eene groote lekkernij is.

Morgen , v66r de dag volkomen is aangebroken, zullen wij

hen van daar in eene tegenover gestelde rigting zien terugkeeren.

Omstreeks den tijd dat de Kalong's zich uit de nahijheid der

dorpen spoeden , keeren de rijstdiefjes , die lieve , blaauwachlig

groene vogeltjes, met roodachtigen snavel, naar het dorpsbosch

terug uit de velden, waar zij des daags rondfladderden. Zij zetlen

zich bij voorkeur in zekere boomen neder en wel in zulk eene

verbazende menigte, dat bun geljilp eindelijk in een luid geruiscb

overgaat, dat een tijd lang aanhoudt, doch weldra bedaart.

De scheraering neemt steeds meer enmeertoe, ingelijkematewordt

het gegons der insekten allengs luider ; het schijnt als hadden de tal-

looze scharen van cicaden , kevers, muggen en andere insekten , die

zich des daags in het loofgewelfvan het geboorate schuil h ielden , slechts

op het ondergaan der zon gewacht , ora hun gonzend, tj Upend, klale-

rend, brommend, fluitend, sissend, krassend,snorrend en knorrend

concert met duizend koren aan te heffen. Het schijnt ons toe, als

had eensklaps elk blad van het gansche loofgewelf des wouds eene

stem ontvangen. Is de duislernis zoo zeer toegenomen , dat de glim-

wormen, Lampyris sp. div. , zigtbaar zijn , welke bij duizenden

door den dampkring zweven als dwaallichten , die fonkelen en

schitteren als kleine sterren en door hun phosphorisch licht een

schijnsel werpen op de naastbij zijnde voorwerpen , dan doet het

geluid der insektenkoren den ganschen dampkring trillen , en kan

men duidelijk 20, 25, ja, een grooter aantal verschillende klan-

ken vernemen , voortgebragt door verschillende soorten dier ge-

vleugelde musici; al deze afzonderlijke geluiden vereenigen zich

tot een oorverdoovend tjilpend gegons, dat van tijd tot tijd

sterker wordt, zich luider doet hooren , even als een geruisch,

dat allengs nadert en in kracht toeneemt, — en, als geschiedde

zulks op het sein eens onzigtbaren kapelmeesters , vervolgens we-

der afneemt, doch niramer geheel ophoudt. (1)

(i) Dit gegons der insekten was mij menigwerf oneindig hinderlijker dan hetstekender

moskieten , muggen (Njamoekj , vooral wanneer ik des nachts naar rust , naar stilte in de
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Dit vallen der avondschemering , dit meer en raeer toeneraend

gegons in de lucht, ja, wij mogen zeggen, dit trillen der gansche

natuur, strekt aan zekere vogels, die van insekten leven tot een

teeken oni hunne nachtelijke vlugt aan te vangen. Nu fladdert

de Caprimulgus aflinis Horsf. in enge kringen, die zekeren afstand

van het middenpunt nimmer ver overschrijden , door het lucht- 1

ruim. Uren lang ziet men hem op eene opene plaats , die met ge-

boomte omgeven is, rondvliegen en telkens den kring volgen, dien

hij reeds honderde raalen te voren beschreef. Gebeurt het , dat hij

eene plaats aantreft , waar Termiten , Termes fatalis l. , — deze

geduchte plaag voor Bamboes-huizen en hout in het algemeen , dat

zij spoedig onbruikbaar doen worden, — gebeurt het, zegik,dat

hij eene plaats aantreft waar dergelijke insekten in gevleugelden

toestand uit hunne holen in de aarde te voorschijn komen, en

hier en daar uit eene kleine opening bij millioenen
,
ja , in zulke

digte zwermen opstijgen, dat een enkeien slag met een rietje

door de lucht voldoende is om honderden er van te dooden,dan

kost het den Caprimulgus geene inspanning om zijne prooi meesler

te worden, want voor hij een tiental kringen heeft beschreven,

is hij reeds verzadigd.

Is de nacht eindelijk gedaald, heeft hij duisternis verspreid

over wouden en beemden , dan houdt het gonzen der insekten-

koren — als het ware het nachtelijke vioolspel des wouds
nog uren lang aan met gelijke kracht als vroeger. Hetgeen niet

ter prooi wordt van Caprimulgi en uilen (Strix flammea l.),

wordt gevangen door de vledermuizen , vooral door Rhinolophus-

en Vespertilio-soorten , die zich des daags hetzij in holen van rot-

sen, onder de daksparren van huizen ophouden, hoegloeijend heet

dezc ook door de zon worden verhit ; nu echter doorklieven zij den

nachtelijken dampkring met ligte, naauwelijks hoorbare vlugt en

azen op insekten. Andere soorten hangen als ongenoodigde gasten

natuur verlangde. - In de heete zone, op eene plek door geboomte overschaduwd,. is
net onmogelijk eene dergelijke stilte te vinden. — Moskieten zijn echter op Java slechts
aan de noorder kust , in de nabijheid van stilstaande of langzaam vlietende watercn
fiinderlijk; dir. is echter niet het geval op een droogen bodem in het binnenste dcseilands

,

ja, cr is memge strcck, waar zij volstrekt niet of slechts weinig worden aangetroHen.
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aan de takken der boomen en verraden hunne tegenwoordigheid

door hun geschreeuw, wanneer zij onderling vechten omderijpc

Djamboe- of andere vruchten. Langzamerhand wordt het stiller,

het gonzen en tjilpen in de lucht bedaart eindelijk orastreeks mid-

demacht. De Caprimulgus heeft zich nedergezet op een boomtak,

dien hij nu in de eerstvolgende uren niet weder verlaat. Hij ver-

raadt ecbter de plaats, waar hij is gezeten door een luid, schel

geklep, dat hij, met regelmatige tusschenpoozen , kort naelkander

laat hooren ; het klinkt ongeveer als of er met een hamer op een

aambeeld wordt geslagen; na een driewerf geklep ('"), dat drie

sekonden duurt, volgt eene even lange tusschenpoos (—), dan

wordt op nieuw zijn geklep gehoord en dit herhaalt zich menigwerf

den ganschen nacht door met regelmatige tusschenpoozen van drie

tot drie sekonden '''—'''_'''_'"_'''_'''_
enz., gedurende welke

hij beurtelings klept en zwijgt. Dit geklep is eindelijk de eenige

klank, die zich laat vernemen; maar schel en luid hoort men het

hij de nachtelijke stilte. De menschen, en het meerendeel der

dieren rusten uit van de vermoeijenissen des dags en ook wij

begeven ons in het binnenste onzer hut.

De plaat ccNoorder kust nabij Samarang», welke in den atlas, tot

dit werk behoorende, wordt gevonden, stelt voor een gezigt op eene bebouwde

landstreek. De beschouwer wordt verondersteld zich te bevinden op een der

heuvelen acbler het residentshuis te Bodjong, die allengs oprijzen naar den

voet des G.-Oengaran; van daar slaat hij het oog over eene kleine vallei,

welker bodein met terrasvormige Sawah's is bedekt, tegen de heuvelen,

die haar aan de overzijde begrenzen en waarop zich het geboomte van dorps-

hoschjes (vruchtbooraen) verheft. Het weelderige loofgewelf dezer boomen , waar

tusschen zich hier de donkere geslalle van een Areng-palm laat bespeuren en

waarboven zich elders de top van een Kokos-palm verheft, levert een boeijend

tafereel op, want talrijk zijn de schakeringen van groen , die men waarneemt in

de verschillende deelen van het loofdak, — der boomkroonen, — dochnergens

kan men een spoor ontwaren der talrijke hulten, die onder zijne schaduwen.

worden gevonden. Slechts een enkel dorp, dat korlelings werd aangelegd en

nog niet rust onder de lommer van een boschje , laat zich in het dal bespeuren.

Eenige rijstvelden zijn voor korten tijd onder water gezet en vormen een glinste-

renden waterspiegel ; op anderen is de rijstplant reeds gepoot geworden en deze

zijn met groen bestippeld, terwijl er elders worden gezien, die reeds geheel en
-

al met een groen tapijt zijn overtogen. Aan de helling der heuvelen ziet men
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droog staande velden, waartusscheu laaggroeijende Pagers (groene heggen)

zicli uilstrekken. Hier en daar valt het verblindende wit van een Chineesch

grafgesticht in het oog. — Aan gene zijde der heuvelen , in het oosten

,

rust de blik op de wijduitgestrekte alluviaal-vlakte , die ter liukerzijde overgaat

in het vlakke strand , terwijl voor den beschouwer uit de vlakte zich verliest

in het onbesrensde verschiet. Zij is met rijstvelden bedekt, waarin hier

en daar een dorpsboschje verstrooid ligL Het naderbij gelegene gedeelte der

vlakte is beplant met Kokos-palmen , wier wasdom zoo welig is, dat zij een

woud schijnen te vormen, een palmboomwoud, waartusscheu men hier en

daar buitenplaatsen waarneemt , die de omstreken der stad Samarang versieren.

Areng- en Pinang-palmen , benevens Pisang verheffen zich op den voorgrond,

op de zacht glooijende, bolvormige heuvelen, die met eene grasmat zijn bedekt,

waarop de Javasche buffel graast — Men vergelijke hiermede de plaat Goenoeng-

Soembing, welke een bebouwd landschap voorstelt, gelegen in het binnenland

van Java. Deze afbeelding zal aan het slot van het hoofdstuk over de kultuur

in de tweede zone nader worden toegelicht.

KULTUURGEWASSEN , DIE PRODUKTEN OPLE

VEREN VOOR DE EUROPESCHE M1RKT.

Uithoofde dit gewigtige onderwerp niet volledig le dozer plaalse

kan worden behandeld , zullen wij ons hier uilsluitend bepalen tot

het eenvoudige opnoemen der voornaamste kultuurplanten van dien

aard, welke deze eerste zone kenraerken. — Taroem kembang:

Indigofera eoerulea Roxb, en Taroem kajoe: I. tinctoria l, bene-

vens nog andere I. soorten leveren Nila , d. i. , indigo op (Mars-

denia parviilora Dcsn. wordt meer door de inboorlingen tot bun

eigen gebruik aangekweekt). Indigo-velden bedekken dikwerf eene

uitgestrektheid van verscheidene mijlen der lage alluviaal-vlaklen,

die een vettigen bodera hebben^ — Het suikerriet Teboe: Sac-

charum oflicinarum l, wordt aangekweekt op dergelijke vlakten,
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die in de nabijheid der kust zljn gelegen. — De kaneel Kajoe

raanis zeylon : Cinnamomum zeylanicum Breyn.; deze struik,

die op Ceylon bij voorkeur wordt geteeld op wit hwartszand in

streken in de nabijheid der zee gelegen, dewijl op dergelijken

bodem de fijnste en beste soort groeit , wordt ook op Java hier

en daar op een vruchtbaren, vulkaniscben bodem tot op 1500 voet

boven den spiegel der zee aangetroffen. — Tembakoe: Nicotiana

Tabacum l. en andere N. soorten ; de tabak wordt zoo wcl door

inboorlingen als Europeers van het strand der zee tot in de zone

van 7000 voet aangebouwd. — Peper, Lada (ofMaritja) ,
i. Be-

das : Piper nigrum l.; dit belangrijke handelsarlikel van Soematra

en van andere eilanden wordt op Java slechts op enkele plaatsen in

geringe hoeveelheid geteeld. — De Cactus-slruik i. TjSli badak

bener : Opuntia crassa Haw. (0. eochinillifera mil , wordt zeldzamer

aangetroffen), waarop het cochenille-insekt, Coccus cacti l, wordt

gezel. Tjeli badak tjoetjoek: Opuntia monacantha Willd.

(insgelijks 0. polyanlha Haw. en 0. elatior DC.) ;
deze soort wordt

in heggen aangekweekt en levert de naalden (stekels) ,waarmedede

huisjes , tooten , die de moedercochenille bevatten , aan de bladeren

der 0. crassa worden vastgestoken. — Gelingoem : Bixa Orellana

l. ; deze boom , welks vrucht de gele kleurstof oreille oplevert
,
is

vroeger op last van den Commissaris-Generaal du Bus op Java

ingevoerd , doch wordt thans niet tot dat einde gebruikt
;
in Mid-

den-Java bedient men er zich van tot het heplanten der wegen. —
Kajoe-Djati: Tectonia grandis L. ai.;uithoofde van de uilmuntende

houtsoort, welke deze boom oplevert, wordt hij kunstmatig aan-

gekweekt ; later zullen wij hem in zijn oorspronkelijken wilden staat

leeren kennen. Van den R am e -struik is reeds vroeger gesproken,

zoodat wij thans nog met een kortwoord over de Van ilia behooren

te handelen. — De plant Vanilla planilolia Ait. , was reeds vroe-

ger, nameiijk, v66r 1825 op Java ingevoerd geworden; destijds

echter heeft zij <™°n <* winAtea sredraeen. Nadat door de bemoei-
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jingen van den heer C. G. C. Reinwardt (1) uit den botanischen

tuin te Leiden anderraaal nieuwe planten naar Java waren over-

gebragt — (lit geschiedde in 1841 door Dr. Pierot, — is hetge-

lukt rijpe vruchten er van te verkrijgen , zonder aanwezigheid van

het insekt, dat in den oorspronkelijken toestand de bevruchting

doet plaats grijpen. Het welslagen der aangewende pogingen is

men hoofdzakelijk verschuldigd aan den hortulanus van den plan-

tentuin te Buitenzorg, /. E. Teysmann, (2) die de kunslmatige

bevruchting, naar het stelsel van Professor Ch. Morren, (3) te

Luik, heeft lot stand gebragt, met dit gelukkige gevolg,dat thans

de gegronde hoop beslaat om het aankweeken van vaniila-vruchlen

op Java tot een winstgevenden tak van handel te maken.

(1) (2) (3) Deze zijn de namen , die alhier behooren vermeld teworden. Het was Professor
Reinwardt , die aanleiding heeft gegeven tot het verzenden van nieuwe vanilla-planten
naar Java, nadat de goede uitslag der kunstmatige bevruchting volgens de methode van
Prof. Morren, was bekend geworden terwijl het de heer Teysmann was. die zuiks op
Java heeft ten intvoer gebragt. — Maar de heer G. L. Blume te Leiden Hracht ook
de eer dezer lofwaardige pogingen, althans in schijn, voor zich te verwerven (de
lezer vergelijke bij voorbeeld een berigt , voorkomende in de Nieuwe Rotterd. Gour. van
den 16den Julij

, 1852} , niettegenstaande hetgeen door hem is bijgedragen om debedoelde
planten naar Java te doen overzenden

, van zeer ondergeschikten aard is geweest. Leest
men de hoogdravende woorden waarmede hij zijne eigene «verdiensten» afmaalt (zie
de aangeh. en andere plaatsenj , dan is men in het onzekere omtrent de beweegreden
die men als de hoofdaanleiding tot dergelijke handelwijze moet beschouwen ; men weet
met of zuiks moet worden toegeschreven : aan het volharden in zijne gewoonte om zich
de vruchten van eens anderen arbeid , den lof, die anderen toekomt, aan te matigen,
aan de ydelheid

, waarmede hij van zich zelven spreekt, — of aan de verwaandheid
waarmede hij zich opdringt en mannen van wezenlijke veixiienste op eene hoogst onvoe^-
zame wijze tracht ter zijde te schuiven. — Uit de Bijdragen tot de flora v. Need Indie
bladz. 422 en de Rumphia

, I. bladz. 198, blijkt echter ten duidelijkste , dat de vanilla
reeds op Java groeide

, tijdem G. L. Blume zich aldaar beyond , — maar, helaas! dezoo
verdienstelijke man verstond toenmaals de kunst niet om haar vruchten te doen dragen.
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00RSPR0NKELIJKE , WILDE T0ESTAND DER NATUUR

EERSTE GEBIED.

FLORA DER KUSTEN, AAN DE GRENS VAN
LAND EN ZEE.

RHIZOPHORA-WOUDEN.
m

Op dat gedeelle van hct vlakke land, hetwelk slcchts van liever-

lede overgaat in den ondiepen bodem dcr zee, dat bij bet ebge-

tijde even ver door de baren wordt blootgelaten als het ge-

durende den vloed er door wordt bedekt, op die grens tusschen

land en zee , op dien halfzilten , zoo herhaaldelijk onder water

staanden bodem, daar is bet, dat de Rbizophoren groeijen. De

nieuw gevormde alluviaal-bo&em bezit de vermelde eigenschappen

in een zeer hoogen graad; bij voorkeur wassen de Rbizophoren

derhalve in de nabijheid van de mondingen van g

wel voomaraelijk waar deze laatsten uitwateren in slille baaijen

of inhamraen der zee, alwaar weinig branding staat. Uit dien

hoofde worden zij aan de zuider kust slechts in enkele stre-

ken gevonden, terwijl zij aan de noorder kust allerwege worden

aangetroffen, ja, zelfs groeijen op een poreusen koraal- of lava-

bodem, waar deze een eindweegs door de baren wordt ovcrstroomd

en met modder is bedekt. Het zijn fraaije boompjes , die eene

oole
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hoogte van 10 a 25 voet bereiken en waarvan de houding zoo

hoogst eigendoraraelijk is, dat er in het gansche planlenrijk geen

ander voorbeeld van wordt aangetroffen. Zij hebben bij de Ma-
leiers den geslachtsnaam Manggi of Manggit — somtijds worden
zij Tongke geheeten — en bij de Javanen dien van Bakoe of Tan-
djoeng, terwijl zij verder worden onderscheiden door ruiddel van
verschillende bijnamen; deze worden echter zoo herhaaldelijk de

een voor de andere gebezigd , dat ik het onnoodig heb geacht die

te vermelden.

Op Java groeijen de volgende zeven soorten : Rhizopbora mucro-
nata Lam. en conjugata l. — Bruguiera gymnorrhiza Lam. , cylin-

drica en Rumphii bi. , benevens Kanilia parviflora en caryophyl-

loides b.; veelal worden twee of raeer soorten bijeen gevonden,
doch imraer zoodanig,dat eene derzelven de overhand heeft in het

bosch, dat zij vormen.

De stam van deze eigenlijke Rhizophoren bereikt den grond niet,

waarop hij groeit. Zij staan als het ware op stelten, — op luchtwor-

telen , — die straalvormig van het ondereinde van den stam beneden-
waarts loopen en, wel is waar, zich lijnregt uitstrekken even als

de sparren van een dak, maar zich te gelijker tijd herhaaldelijk

vorksgewijs in takken verdeelen. Staan zij gedurende het vloed-

getijde zoo diep in het water, dat slechts de eigenlijke stam met
zijne bladerenkroon boven den spiegel er van zigtbaar is, zoo
vormen zij gedurende het ebgetijde een ondoordringbaar palissaden-

werk van takken
, worlelen , die elkander in alle rigtingen door-

kruisen
, dat op een stinkenden modderbodem groeit , wemelt van

zeedieren van allerlei soort als oesters en andere schelpdieren , spar-
telende visschen

, bermiten-kreeflen (Pagurus , verschillende soorten)

Holothurien en andere Tripang, zeeegels en dergelijke Echinoder-
men. Eene ontelbare menigle van Periophthalmus (verschillende

soorten), eene hagedisachtige visch, springt hier en huppelt 5 a 4
voet ver met groote snelheid en in alle mogelijke rigtingen op den
modderbodem rond. Ligt ginds in een ondiepen modderpoel , die
nog niet is ledig geloopen , de vraatzuchtige krokodil , de zooge-
naamde kaaiman : Crocodilus biporcatus Cuv., ,. Boeaja, ;. Ba-
djoel, waar hij van aas verzadigduitrust,of op eene levende prooi
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loert, daar bovcn ons zweeft de Falco (Haliaetos) leucoslcrnos

Gould., in kringen door de lucht, den bespiedenden blik op elken

visch gerigt, terwijl ganschc scharen van sneeuwwitte reigers,

Ardea nigripes Eohi. etv.Hass., op het loofgewelf zitlcn en insgelijks

uitzien naar voedsel , naar gedierle, dat door de zee op den Isodeni

werd achtergelaten. Met slatigen, afgeraeten tredwaadt de Doming,

Ciconia capillata Temm., langs het strand. — Even ongezondalshier

de dampkring, even afzigtelijk en ontoegankelijk als de bodem is,

waarop het geboomte wortell, zoo schoon en levendig doet zich

het groen aan het oog voor, zoo liefelijk zijn de kroonen der digt

ineengegroeide , rondachtige boschjes, die zich boven het water of

den raodderbodem verbeffen. Lange haauwvruchten hangen als

peulen aan de twijgen van dit geboomte en groote bloemkelken

,

gelijk die der Bruguiera Rumphii, waarvan de roode kleur met

die van de schoonste hyacinlben overeenkomt, fonkelen tusschen

de meerendeels glimmende, leerachtige bladcren.

Hier en daar groeijen tusschen de eigenlijke Rhizophoren vier

boompjes of groote struiken , die tot andere familien en geslachten

behooren; zij wassen echler onder gelijke omstandigheden op een

dergelijken, van tijd tot tijd onder water gezetlen moerasbodeni als

de vroeger genoemden, maken derhalve een gedeelte uit derRhi-

zophora-wouden. Gelijk de elzcnboschjes verheft zich Bidata: Son-

neralia acida l. m. ; fraaije, rondachtige kroonen vomit Kajoe api

api: Avicennia tomentosa l. en alba m. , terwijl Aegiceras majus

Gai tn. (obovatum auct. ) , waaraan dezelfde naam wordt gegeven

en die insgelijks Trocntoeng wordt geheeten, op andere plek-

ken digt in^engegroeide struiken vormt, in wier bladerenkroonen

de witte, blinkende kleur der schermvormige bloesems zigibaar is.

DE STRUIKEN , WELKE IN DE NABIJHEID DER RHIZOPHOREN

groeijen, zijn de navolgende; zij behooren tot het gebied der

hal/zilte kustmoerassen, — tot de moerassen met brak water, die

niet meer door het zeewater worden overstroomd. Zij vormen

ewoonlijk eene moerasstrook ,
gelegen aan de binnen- of de land-

zijde van het Rhizophora-woud
,
ja , maken er hier en daar ecu

gedeelte van uit, ter plaatse waar het laatstgenoemde is afgebro-

ken ; dan bedekken zij menigwerf uitgestrekte moddervlakten , die

1 7



Kerstc zone. 238 Eerste gebied

t*

gcdurcnde den rcgcntijd bijna icder jaar onder water, namelijk,

onder zoet water staan. Nipah,j. Bajoe: Nipa fruticans wurmb.,

een dwergachtige palmboora, die geen stam heeft, als het wareeen

top van een Kokos-palm zonder stam, verdient in de eerste plaals

te worden genoemd, dewijl deze boomen groepsgewijs digtnevens

elkander opwassen , zonder dat er andere gewassen tusschen voorko-

men , bedekken zij menigwerf allien groote raoerasachtige streken,

waar het zoute water der zee, dat in kleine bogten en kanalen

binnenwaarts stroomt, zich vermengt met het troebele water van

buiten hare oevers getredene rivieren. Ter naauwernood durft men

het wagen om den voet te zetten op den lossen modderbodem

,

waarop vochtigheid en hitte met elkander om den prijs kampen,

en waaruit een eigenaardige , onaangename renk opstijgt. (1)

Waar de bodem van het moeras eenige meerdere vastheid hezit,

daar is hij menigwerf over eene groote uitgestrektheid bedekt met

Gali gali, $. Aroi toeroedjoe : Delivaria ilicifolia Prs. , (Acan-

thus l). Het is een kleine struik, waarvan de stekelachtige bla-

deren een ondoordringbaar kreupelhout vormen ; hier en daar

wordt hij afgewisseld door een even grooten , aromatischen struik

Beloentas : Pluchea indica Less. (Bacharis l.) , die insgelijks

groepsgewijs wast , doeh niet zulke groote streken bedekt als de

vroeger genoemde plant. Daartusschen groeit Kembang boe-

gang: Clerodendron inerrae Gartn. , benevens Kembang naga-

sari: Acacia Farnesiana wind., een stekelachtige struik, welke

kleine, gele bloesemknopjes en zwarte, dikke, kromrae peul-

vruchten draagt; deze komt echter meer afzonderlijk voor op de

hooger rijzende strooken des bodems, die als dammen zich uit-

strekken tusschen het meer moerassige gedeelte er van. Ter zijde

van dergelijke dammen verheifen zich de bruine, vruchtdragende
-i

toppen van den heesterachtigen Bakoe laoet: Acrostichum in-

aequale Wiiid. , die half in het moeras is geworteld , eene hoogte

van 4 a 6 voet bereikt en bosgewijs nevens elkander groeit, ter-

(1) In baaijen , binnenzeeen , waar geene branding staat , zoo als in de Kinderzec

,

tusschen Java en Noesa kambangan . worden strooken, bedekt met Nipah-bosschen , dik-

wijls v66r, d. i. , aan de buitenzijdo van Rhizophora-wonden gevonden.
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vvijl tie lange takken van een kruipend slruikgewas, Katoewer:
Derris uliginosa Benth. , (Pongamia dc.) die gevinde bladeren en
ronde, regtslandig opgroeijende peulen draagt, langs den zoom
van bet raoeras en ler zijde van de dammen zich ellen ver nit-

strekken. Minder algemeen vindt men op dergelijken moerassigen
bodem tnsschen de vroeger genoemde boomen en struiken Kajoe
(of s. Ki) gaboes : Alstonia scholaris r. Br. , een boom, welke
eene boogte van ongeveer 20 voet bereikt, en waarvan het
witte, buitengewoon zachte hout in plaats van kurk wordt gebe-
zigd om er insectennaalden in te steken ; bij wordt slechts hier

en daar aangetroffen, zoo als onder anderen het geval is le Sa-

marang. — Ter plaatse waar geene der vroeger genoemde zoo
verschillende struiken worden gevonden , is de bodem bedekt met
het kleine heesterachtige Djangkarme>ak: Salsola indica mid. , die

voornamelijk groeit op een harden , van tijd tot tijd onder water
staanden kleibodem.

riaat&elijke besehowwing. Groot is de invloed , welke
de Rhizophora-wouden uitoefenen op de verbreeding der kusten
in die streken

, waar aanslibbing kan plaats grijpen , ten gevolge
van het uitwateren van groote rivieren. De dooreengewarde wor-
telen vertragen het afloopen van het troebele water, de aarddeelen

bezinken spoediger, en zelten zich vast. Eene menigte ligchamen
van zeer verschillende soort wordt bij het afstroomen van het

water insgelijks er door teruggehouden, zoo als schelpdieren

,

stukken van boomstammen en takken, doode dieren, die, hetzij

van de land- of van de zeezijde, aanspoelen en naauwelijks isde

bodem aan de wateren onltogen of honderden van zaden ont-

wikkelen zich, en de verschillendste planten schieten wortel. In

vele binnenzeeen, zoo als in de Kinderzee, Segara anakan, aan

de zuider kust van Java, gelegen tusschen de alluviaal-vlakle

der Tji-Tandoei en het daarvoor liggende eiland Noesa kam-
bangan, oefent de verbazend snelle aanwas van schelpdieren

Simping (of Wisi simping *. : Meleagrina sp?, mede een

grooten invloed daarop uit. Vier dorpen, Kajoe mati, Moeara

toea, Oedjoeng alang en Penileng, verhenen zich op palen boven

een bodem, die bij het ebgetijde bijna geheel en al droog staat,
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en zijn omringd door gansche banken van weggeworpene schelpen

der Simping, want het gansche bestaan van de bewoners dier

dorpen is bijna geheel afhankelijk van dat dezer schelpdieren. Het

weekdier wordt, met Sajor gekookt, als spijs gebruikt en in de

schelp zoeken zij paarlen, Moetiara; gemiddeld genoraen vinden

zij eene paarl in een vijftigtal schelpen, die zelden grooter is dan

een gewone gierstkorrel. Zij worden aan de Chinezen verkocht, die

een gulden betalen voor een aantal paarlen ter zwaarte van een

cent. De schelpen zijn zeer dun en plat, hoopen zich langzamer-

hand op, vorraen eindelijk uitgestrekte banken, waarop weldra

Rhizophoren wortel schieten , ten gevolge waarvan de Kinderzee

van jaar tot jaar in omvang afneemt.

TWEEDE GEBIED.

DE KUSTZOOM. TROPISCHE DUINFLORA

Waar het land hoog en rotsachlig uit de baren oprijst, ofwaar

zich een zandig strand steil uit de zee verheft en op een geringen

afsland van daar zich in een hoog liggenden bodem uitbreidt,daar

kunnen geene Rhizophoren wassen; dergelijke streken zijn bedekt

met het loofgewelf der booraen, welke het volgende, derde gebied

der flora uitmaken. Maar ook op eene vlakke kust, die vanliever-

lede naar de zee afdaalt, waar met het ebgetijde een breed, zandig

strand uit het Water rijst, — dat door de zee is aangespoeld in

streken waar geene aanslibbing van de landzijde plaats vindt,

waar geene groote rivieren worden gevonden, — tiert geene

Rhizophora. Tot op een geringen afstand van de plaats, die door

het schuim der branding wordt bespoeld , is het zand of tot duinen

opeengehoopt, vormt het lage, lange heuvelen, waarop aan de

landwaarts gekeerde zijde weder een lager liggende, vlakke zand-

bodem volgt — of er wordt een vlakke kustzoom geyormd,

waarop zich geene heuvelen verheflen en dil is allerwege het geval
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in die strcken, waar de zee in de nabijheid van bet strand snel

in dieple toeneemt. In beide gevallen groeit op dien zandbodem

een gering getal planten, die helzelfde klimaat beminnen, zicb

steeds op denzelfden bodem ontwikkelen en de tropische duinflora

uitmaken.

Daar wast het slekelacbtige gras Djoekoet lari lari: Spinifex

squarrosus l., dat zijne ranken wijd en zijd uilstrekt, bencveus

twee andere planten, die insgelijks eene groolc uitgestrektheid

gronds bedekken met hunne kruipende Stengels, waaraan fraaije

roodachtig lila-blaauwe bloemen gro3ijen,namelijk, Daon katang:

Convolvulus pes caprae l. (Ipomaea maritima r. Br. ) en Aroi

katang loemboet: Convolvulus tbalassicus Std. (I. lilloralis

bi.). Op vele plaatsen groeijen zij in zulk eene menigtc, dat de

zandgrond als met een net is bedekt, met een net van ranken,

die elkander in allerlei riglingcn doorkruisen en waaraan honder-

den van bloemslelen regtslandig opgroeijen als bet ware om hunne

groote, fraai gekleurde bloemkroonen aan bet oog des bezoekers

dezer oorden te vertoonen. Op vele plekken kruipt eene kleine

Euphorbia n. sp. , benevens ecnige nog niet beslemde gras-

soorten tusschen de vorigen rond; elders is de bodein, als ware

het eene weide, bedekt met het spitse gras Zoysia pungens wind.

,

en hier en daar onlwaart men boven de overigen Crotalaria-soorten

met hare gele bloemen. In vele slreken der zuider kust wordteene

buitengewone menigte Brambang oelan: Pancratium zeylanicum

l., aangetroffen, dat den zandbodem met zijne groote, in bossen

bijeengroeijende bladeren kleurt , terwijl een ander bolgewas

Bakoeng: Crinum asiaticum l., als het ware de Indische Scilla

maritima, meer aan de noorder kust des eilands wordt aan<?etroffen.

De eerstgenoemde plant siert ginds, deze hier de met gras bedekte

vlakte^ den zandheuvel, en draagt hare witte bloemen op een

langen schacht. — Meer eigenaardig dan de zoo even opgenoemde ge-

wassen zijn aan dit zandige strand verscheidene kleine boom pjes,

wier bladeren dienen tot het vervaardigen vanmatten, Tikar, s .

Samak en andere gevlochten voorwerpen, en waarvan de vorm
ft

zoo hoogst eigendommelijk mag genoemd worden, dat het gansche

plantenrijk geen ander dergelijk voorbeeld oplevert, Het zijn de
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Pandan-soorten (Pandaneae), (1) methunne lange, smalle bladeren,

die digt bijeen worden gevonden aan het boveneind van den slam

en aan de weinige vorksgewijs verdeelde takken, waaraan zij , nog

jong zijnde, opwaarts groeijen, doch oud geworden zieh naar

alle rigtingen in de breedte uitstrekken en wier zonderlinge
r

gestalte den dorren zandgrond der kusten versiert ; zij wassen

echter niet sleehts op een dergelijken bodem , maar insgelijks op

een rotsachtig strand , en voornamelijk waar de kust uit kalksteen

bestaat. In de gaten en holen, welke een dergelijke kalkbodem

in grooter aantal bezit dan eene andere gesteentesoort, dringen

de wortelen der Pandan-boomen. Eenige soorten wassen sleehts

op een rotsgrond, anderen , hoewel hun getal zeer gering is,

worden dieper landwaarts in aangetroffen in de wouden , alwaar

wij die soorten later in oogenschouw zullen nemen. Het veelvul-

digst echter worden gevonden Arasas letik *. en Arasas gede

:

Pandanus humilis en caricosus Rumph. — Pandan laoet letik:

Marquartia leucantba Hassk. en Pandan laoet gede : Marquartia

globosa Hassk., waarvan de stam niet sleehts aan het boveneind,

maar evenzeer van onderen, aan het worteleind gaffelvormig is

verdeeld. Bij het beschouwen van de stammen dezerboomen, die,

naar gelang zij den bodem meer naderen , zich vorksgewijs in

een grooter aantal takken verdeelen , brengt men zich de gestalte

voor den geest der Rhizophoren , welke op straalvormige stelten

groeijen. Des te grooter daarentegen is de verscheidenheid

,

die het loofgewelf der Pandaneen aanbiedt. De bladeren , die in

(1) Drie Pandan-soorten, die in tuinen, in do omstreken van dorpen , in hagen worden
aangeplant, heb ik reeds vroeger op bladz. 232en 237 opgenoemd. Met uitzondering van Pan-
danus Saraak worden zij insgelijks in het wild aan de kusten aangetroffen. Buitendien
zal ik nog 6 andere soorten opnoemen, die op de kust groeijen , benevens eene zevende en
eene achtste soort, welke in de wouden der binnenlanden worden gevonden; hetgansche
aantal er van klimt daardoor tot 11 soorten , waaronder er twee worden aangetroffen , die
nog niet zijn beschreven geworden. Het is mij gebleken , dat er op Java nog 5 andere
soorten in het wild groeijen , die echter niet door mij zijn onderzocht . uithoofde andere
werkzaamheden mij daartoe geen voldoenden tijd overlieten. Even als het geval is met
de Musa-soorten , zoo heerscht in de bestemming der Pandaneae, die op Java voorkomen,
nog veel onzekerheid en toch zijn zij zoo fraai, hebben zij zulk eene eigensardige
gedaante. Het is waar , moeijelijk kan men die boomsoorten in gedroogden toestand
leeren kennen

, uithoofde velen zulk eene ontzaggelijke grootte bereiken en zij aan zoo
vele afwijkingen onderhevig zijn, naar gelang van de plaats, waar zij groeijen , den
ouderdom, dien zij hebben bereikt; zij behooren onderzocht, beschreven en afgebeeld
tc worden ter plaatse

, waar zij opwassen.
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digte bossen groeijen, kroonen de toppen of de weinige vorksge-

wijs verdeelde uiteinden van den slam , vvelke eenigermale gelijkt

op ^en kleinen palmboom , terwijl de levendige kopergroenc kleur

der bladeren een allerschoonst kontrast vormt met bet heldcre

vermiljoen der vruchlen, die als kogels, ter grootte van eon hoofd

,

onder de bladerenbosjes nederwaarts hangen. De reiziger, die,

gedurende den tijd dat deze boomen vrucbten dragen (in November,

December), zijne schreden rigt door deze boscbjes, welke den ove-

rigens zoo kalen zandbodem beschaduwen en menigwerf voor een

groot gedeelte nit digt nevens elkander groeijende Pandanus-soorten

beslaan , wordt opgetogen door het schoone , helwelk zij hem aan-

bieden. Groot is de verscheidenhcid , welke bij waarneemt in de

uiterlijke gedaante en hoogte der Pandaneen , die afhangt van bunnen

ouderdom, en, naar gelang de bodem , waarop zij groeijen verschilt,

meer of minder geschikt is om bunnen wasdom le bevorderen.

Verheft zich hier Marquartia globosa, als een boom vanternaau-

wernood 8 voet, op booge , boven den grond groeijende vvortelen,

als het ware op stutten , — gelijk is afgebeeld op de plaat : « Zuider

kust van Java , beoosten Rangkop » , behoorcnde tot den atlas van

dit werk, — hangt hij elders in een zonderling gebogen vorm van

een rotswand afwaarts , waarnaar zich de toppen der lang groei-

jende stammen weder opwaarts rigten , zoo ziet men deze boom-

soort op eene andere plaats met slanken , reglen stani opwas-

sen , die, even hoog en dik als een Kokos-palra, eene hoogte van

50 , ja , van zeventig voet bereikt ; naar gelang de stam in hoogte

toeneemt, naar die mate worden de luchlworlelen (stutten)

kleiner, verdwijnen zij eindelijk geheel en al. (Als zoodanig, als

een schoone, Irolsch gegroeide boom wordt hij , hij voorhecld

,

aangetroffen aan de zuider kust van Soekapoera, tusschen Oedjoeng-

Tahoelan en de Moeara tji-Bening. De bladeren zijn breed, doeh

in vergelijking daarvan niet zeer lang.)

De buitengewone hoogte, welke de Pandan-soorten hereiken , indicn

zij in een gunstigen bodem hehben wortel geschoten , schijnt eene

eigenschap te zijn, die deze soorten met alle andere boomachtige

monocotyledonen gemeenschappelijk hezitten, wier wasdom zich

hoofdzakelijk openbaart in de rigting van den lop en waarvan de

stam (caudcx . cormus) biina uitsluitend bestaat uit de afgevallen
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bladslelen, waarvan de een op den anderen groeit en in dier voege

laag op laag , ring op ring vormt. Zoo worden in vele streken

boomvarens gezien , die gewoonlijk slechts eene hoogte bereiken

van 15 a 20 voet , wier slanke slammen zoo hoog zijn opgegroeid,

dat zij in dit opzigt voor den slam van een Kokos-palm niet be-

hoeven te wijken. Ditzelfde wordt opgemerkl bij vele palm-soorten

(zie lager Poon sadang in het zevende gebied).

De groote hoeveelheid zand, die op vele plaatsen der zuider

kust wordt aangetroffen, is aldaar heengevoerd en opgeboopt ge-

worden gedeeltelijk door de rivieren , die uit het binnenste van

bet eiland derwaarts stroomen, voornamelijk wanneer eene zand-

eruptie uit een der vulkanen heeft plaats gehad, — gedeeltelijk,

ja, grootendeels, bestaat zij uit zeezand; dit zeezand is gevormd

uit vergruisde zandsteenlagen van het neptunische gebergte, welke

door de branding der zee verbrijzeld, op het strand geworpen

en dan vervolgens door den wind nog verder voortgesluwd zijn

geworden. (Ontbloote zandsteenlagen, die onder den spiegel

der zee duiken , behooren aan de zuider kust van Java tot de meest

gewone verschijnselen.)

i*i€M<rtHvUjke hvHc1i<*\iivis\*j. Dergelijk geboomte , als ik

bier beb trachten af te schilderen, groeit op de duinen aan de

zuider kust van Java, aan wier voet de reusachtige schildpad

Chelonia imbricata Brogn. en vooral de Chelonia viridis Brogn. hunne

eijeren leggen. Zijn deze streken niet op te grooten afstand gele-

gen van eene bewoonde plaats , dan zoeken de Javanen deze eije-

ren op, waarvan er verscheidene honderden in een nest worden

aangetroffen, dat is, in eene holte, die in het zand is gekrabd

en later weder met zand is bedekt
; gedroogd zijnde, worden der-

elijke eijeren ver van daar naar het binnenland verzonden. In

vele streken moeten de schildpadden , nadat zij hun vochlig ele-

ment hebben verlalen , cerst 500, ja, 1000 voet ver over het

allengs hooger stijgende, gladde strand heenkruipen, alvorens zij

den voet der duinen bereiken , waar zij een los , droog zand vin-

den
, een bodem , beler geschikt om zich te ontdoen van hunnen

eijerenlast. Bij gelegenheid van dezen togt worden zij somtijds door

roofdieren aangevallen.

Eene dergelijke plaats, eene halve maanvormige bogt , besloten
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tusschen landtongen (Oedjoeng) wordt onder anueren gevonden aan

de woeste zuider kust van Bantam, op een geringen afstand van

den geheel onbewoonden westelijken uilhoek des cilands. De wes-

lelijke landtong, aan welker binnenwaarts gekeerde zijde eene

beek, Kali-Djetan , in zee uitwalert , beet Tandjoeng-Pang orok , de

oostelijke wordt gebeeten Tandjoeng-Sodong; de daar tusscben be-

slotene ruimte bceft eene lengle van ongeveer 5 minulen. Toen ik

op den I4dcn Mei , 1846, bij gelegenheid mijner reis naar de zuid-

westelijke kaap des eilands, uit bet kuslwoud van den Tandjoeng-

Sodong trad en over bet breede zandstrand naar de tegenover ge-

slelde landtong Pang orok (1) in eene westelijke rigting beenzag,

waande ik een slagveld voor mij te zien. Honderde geraamleu

van ontzaggelijk groole scbildpadden , waarvan sommigen 5 voet

lang, 5 voet breed en hoog waren, werden allerwege op bet

strand verstrooid gevonden. Sommigen beslonden uit niels anders

raeer dan uil gladde beenderen, die in de luclit waren gebleekl;

in anderen waren nog gedeelten der ingewanden aanwezig, die

echter reeds tot verrotling overgingen en een vuilen stank ver-

spreidden, ja , er werden er gevonden, die versch waren, nog

bloedden; alien lagen ztj op den rug gekeerd. Hoog in de lucbt

vloog eene menigle roofvogels in kringen in bet rond. Lange

sporen liepen uit zee dwars over bet strand naar den voet der

duinen. Mijne Javascbe begeleiders volgden deze sporen, die

zich in eene lijnregle rigting uilstrekten en vonden eene ontel-

bare menigle scbildpadeijeren , door deze dieren in bet zand be-

dolven.

Op deze plaals is het, dat de scbildpadden op bunnen nachte-

lijken togt van den zoom der zee tot aan de duinen en van

daar terug naar zee door wilde honden , Andjing adjag:

Canis rutilans Boie., worden aangevallen. Deze komen in troepen

van 20 a 50 stuks dervvaarts
, pakken de scbildpadden aan

al die deelen , welke niet door het schild zijn bedekt , voor-

namelijk in de poolen , den kop, in de achterste deelen, en

weten breng

fl) Deze woorden beteekenen schildpadden — (Orok) ooilog (Pang).
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dat zij het aangevallene dier, nieltegenstaande zijne reusachtige

grootte, op den rug werpen. Nu beginnen zij het aan alle uit-

stekende deelen af te knagen , rukken het buikschild vaneen , halen

het de ingewanden , het vleesch en de eijeren uit het ligchaam

,

waannede zij . hun bloedigen maaltijd houden. Vele schildpadden

ontvlieden de woede der aanvallers en, de rijtende honden achter

zich naslepende , bereiken zij gelukkig de zee. Dikwijls gebeurt

het , dat de roovende honden hunne prooi niet rustig verslinden.

In menigen nacht komt de vorst der wildernis, de koningstijger,

Matjan lorek : Felis tigris l. , uit het woud te voorschijn; dan

staat hij een oogenblik stil, blikt met fonkelend (1) oog over

het strand , nadert al kruipende met zachten tred en springt ein-

delijk onder een dof-blazend gebrom met een enkelen zet in het

midden der honden , die nu naar alle zijden uiteenstuiven en met

woeste vaart boschwaarts ijlen. Terwijl zij op die wijze zoo snel

mogelijk voortvlieden , hoort men een meer fluitend danknorrend

geluid. — Nu verscheurt de tijger zijne onbetwiste prooi— tenzij

deze hem door den mensch wordt afgenomen , hetgeen echter niet

dikwerf gebeurt. Een twintigtal mijner Javanen verjoeg in den

nacht van den 14den op den 15<iea Mei (1846) een tijger, dien wij

vooraf door een schot hadden verschrikt, en maakte zich toen

meesler van zijne prooi, eene nog levende schildpad, die door zes

hunner met moeite kon worden gedragen.

Zoo wordt hier in den waren zin des woord een strijd gevoerd

tusschen honden en tijgers met de bewoners des octfaans — met

de reusachtige schildpad — in een oord , woest en schrikverwek-

kend , dat nimmer door Javanen wordt betreden , hetwelk de rei-

ziger, die de wildernissen doorkruist, reeds op verren afstand

herkent aan de menigte roofvogels (zeearenden ? Haliaetos-soorten)

,

die in kringen zweven boven de plaats , waar de met afgeretene

stukken vleesch bedekte geraamten van schildpadden hun een over-

vloed van aas verschaffen.

(1) Een paar malen heb ik dergelijke oogen — vurige bollen in den nacht — op een

afstand van eenige weinige voeten van mij aanschouwd , bij gelegenheid dat het wat
laat was geworden en ik mij een pad baande door het kreupelhout , ten einde eene be-

schutte plaats tot nachtverblijf , of eene plek op te sporen
,
geschikt om een bivouak op

tc slaan. Hadden wij paarden bij ons, dan begonnen deze over hun gansche lijf te rillen

en te beven en stonden als verlamd. Het geraas , het geschreeuw, dat wij aanhieven
,

was steeds voldoende om den tijger te verjagen.
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DERDE GEBIED

FLORA DER KUSTEN. LANDWAARTS
JENDE KUSTWOUDEN.

Boomen , die aan de landwaarts gekeerde zijde van Rhizophora-

wouden of van de flora der duinen groeijen , doch op een droogen

bodem, die niet door de baren der zee wordt bedekt; een derge-

lijke bodem is deels rotsachtig en bestaal dan vooral uit kalkach-

tig gesteente of uit koralen , of is een zandbodem en hierop vormen

zij een 20 a 25 voet hoog , allerfraaist boschje , dat met een schoon ,

weelderig en digt gegroeid gebladerte prijkt. Waar geen Rhizo-

phora-zoom — een beurtelings door het zeewater bedekt of droog

staand strand — aanwezig is , waar ook de flora der duinen ont-

breekt, waar de kust als rotsmuur uit de baren oprijst of met

tamelijk steile glooijing onmiddellijk in een droog land, bij voor-

beeld , in een met zand bedekten koraalbodem overgaat , daar

grenzen deze fraaije boscbjes onmiddellijk aan den blaauwen oceaan.

Verscheidene struiken , behoorende lot de familie der Goodenia-

ceae met witte, gesplitste bloemkroonen , Ki gaboesan: Scaevola

Plumieri l., Koenigii vahi. en sericea Forst., groeijen hier geza-

menlijk met Tjantigi-boompjes : Dodonaea littoralis Herb, jungh., (1)

en met Babak goan: Tournefortia argentea l., een 20 a 25 voet

(1) Ik kan slechts twee Dodonaea-soorten op Java onderscheiden, die ik hier voorloopig
onder dien naam aanhaal , waaronder zij in mijn herbarium gerangschikt zijn : D. littoralis

(ten deele D. Burmanniana DC), welke aan de kusten groeit, en eene andere soort,
die boven de zone van 7 x/a duizend voet, te rekenen van den G.-Sendoro, op de toppen
der Oost-Javasche bcrgen wordt aangetroflen ; deze soort is verraeld geworden in het

tweede gedeelte van dit werk onder den naam van D. ferrea ; gepaster zou het zijn deze
soort, in tegenstelling der vroeger genoemde , dien naam van D. montana te geven. Uit—

hoofde beide soorten , wat betreft den vorm en de bekleeding der bladeren , aan zeer

vele afwijking onderhevig zijn, is dcor Dr. G. L. Blume, die het plantenrijk van Java
slechts kent uit gedroogde exemplaren van afgeretene takken , welke in zijn bezit zijn, eene
groote verwarring gebragt in de beschrijving der Dodonaea-soorten ; zoo heeft hij vormen
der D. montana

, die nimmer beneden de zone van 7Va duizend wordt aangetroflen , aan-
gehaald als varieteiten der D. littoralis en omgekeerd , eenvoudige locale afwisselingen der D.
littoralis, die nergens elders dan in de nabijheid der kust voorkomt, als subspecies onder
de D. montana gerangschikt. Ondoenlijk is het deu draad in dezen doolhof, door hem ge-
slicht, te vatten en zulks te meer, uithoofde hij de kunst verstaat om den toegangtotde
bouwstoffen, welke hem tot zijne beschrijving hebben gediend , aan ieder anderen botani-
cus onmogelijk te maken. ik zal beide Javasche soorton dcrhalve voorloopig aanhalen onder
die benaming, welke Prof. W. H. de Vriese voornemens is in zijne beschrijving er van
later aan dezelvcn te geven.
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hoogen boom, wier zijden harig-viltige bladeren zich tot bossen

aan de uiteinden der takken vereenigen , eene heldere meer zilver-

grijze dan groene kleur hebben en een heerlijk kontrast vorraen

met het fraai gekleurde, blinkende loof der Ki lampani laoet:

Climacandra obovata Miq. (Ardisia met), en der Ki terong laoet:

Fagraea littoralis bi. , wier takken zich ver zijwaartsuilspreiden.

Bereikt de Climacandra slechts de helft van de hoogte der Fagraea

,

waarvan het loofgewelf 25 a 50 voet hoog groeit , des te meer trekt de

eerstgenoerade boomsoort de blikken des reizigers tot zich , uithoofde

van de fraaije, zachte purperkleur, die de bloesemschermen siert,

welke aan het uiteinde der takken boven de opwaarls gerigte bladeren

groeijen.— Hier en daar ontwaart men in het woud een enkelen S a j or

kelapa, *. Bakoe adji, j. Pakoe adji: Cycas circinalis l., die (1)

zijne gevinde , schermachtige bladeren uitspreidt op een dikken , met

kringen voorzienen stam , die gewoonlijk eene hoogte bereikt van 5 a

6 voet en al het uiterlijk heeft van een boomvaren , of van een kleinen

palmboom. Deze boomsoort groeit steeds afzonderlijk in het woud

en komt het menigvuldigst op een kalkbodem voor;wasthij in een

dergelijken grond, dan wordt hij menigmalen op een afstand van

2 a 5 palen van de kust aangetroffen. Nu eens ziet men het afge-

knotte uiteinde van den plomp gevormden stam gekroond metzijn

grooten, eivormigen bloemkegel, welke eene lengte van een voet

bereikt en waarvan de dojergele kleur scherp uitkomt op het blin-

kende groen der divergerende bladerschermen ; komt men eenige

maanden later, dan ontwaart men eenige honderden van groen-

kleurige bollen ter grootte van okkernooten ; dit zijn devruchten,

die de boom draagt. — Meer dan alle andere soorten trekt de Pan-

danus Bidoer de blikken des reizigers tot zich, wanneer hij zich

hier of daar verstrooid in het woud verheft , in de nabijheid van

een rotswand, (2) als de koning van alle Pandaneen , een prachtig

geboomte, dat zijne lederachtige ,
golfvormig gebogene bladeren,

die in grootte de bladeren eens Pisang's evenaren, op een stam

(1) Het schijnt , dat Cycas revoluta op Java niet in het wild groeit.

(2) Slechts op eene enkele plaats van het eiland is de Bidoer door raij gevonden , name-
lijk, aan den oostelijken voet des G.-Pajoeng, een berg, weike op den uitcrsten weste-
lijken uithoek van Java aan de zuider ku3t van Bantam opwaarts rijst.
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verheft bijna zoo hoog als die van een Kokos-palm, ja, die ge-

woonlijk hooger dan 50 voet rijst. In eene horizontale rigting,

slechts eenigzins nederwaarts gebogen , strekken zich van den stam

de enkelvoudige (onafgedeelde) lakken op een grooten afstand van

elkander uit; aan het einde van elk dezer takken, zoo mede op

den top van den stam zelven, groeit een bos reusacbtige blade-

ren, die de lengte van 6 voet bereiken en 1^ voet breed zijn, waar-

van de buitenste, de oudste, even als een vederbos zijn gekroesd.

Langwerpig kogelvormige vruchten , ter dikte van \\ voet, han-

gen onder deze bladeren aan de takken. Slecbts enkele en eenvoudige,

niet in takken verdeelde stutten , schragen en omringen in eene

scheeve rigting, even als de sparren van een dak, het benedenge-

deelte van den stam, die lijnregt oprijst.

Afwisselend met de reeds opgenoemde boomsoorten, of daarmede

vermengd, worden bier en daar nog de volgende aangetroffen.

Ren gas : Gluta Benghas l. (Arbor vernicis Rumph), een boom, welke

eene boogie bereikt van 25 a 50 voet, veel overeenkomst heeft

met een Mangga-boom en vooral in de nabijheid van riviermondin-

gen wordt aangetroffen. (1) Bintaro gede s. enBintaro letik *:

Gerbera Odallam en lactaria Hmit. , wier knoestige stammen
9

veelal in groote raenigte aan den oever van zilte moerassen worden

aangetroffen; aan de twijgen van deze boomsoorl groeijen groene

vruchten ter grootte van een ei, die vergiflig zijn, doch uit wier

pitten lamp-olie wordt geperst ,— Ki seer dioek ». enKi pang-

bara ». : Antidesraa littorale en heterophyllum bi., — Tanglar:

Ganarium littorale, Anaxagorea javanica en Kadjoeng: Uvaria

purpurea bi. — Waar het gehladerte zeer digt is, daar vindt men

slingerplanten , daar klimt Secamone maritima, Ki tjantoeng

aroi ».: Uvaria littoralis en vooral R o t a n ajer:Calamuslittoralis

bi., tusschen het geboomte rond. Bovendien worden hier en daar
i

in deze hoschjes nog vele individuen der Pandanus-soorten ge-

vonden, welke wij in het vorige gebied reeds hebben behandeld,

met uitzondering echter van den Bidoer ; wijders behoort hier nog

vermeld te worden eene Pandan-soort, welk een niet in takken

(l) Ook Semecarpus Anaeardium L. wordt door dc Maleiers Rengas geheeten
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verdeelden stam heeft, en die niet op het strand, maar steeds in

het kreupelhout van een dergelijk boschje wordt aangetroffen.

Uithoofde van zijne buitengewoon lange bladeren, die |voet breed

en 12 voet lang zijn, zal ik hem vooiioopig Pandan pandjang
noemen.

oNDBRVERDEEtiNGBN. Tot dit derde flora-gebied behoort nog

een aantal boomen, die zelden hier of daar verstrooid tusschen

anderen worden aangetroffen , maar die gewoonlijk groepsge-

wijs, in grooten getale, bij elkander opwassen en afzonderlijke

strooken woud binnen het algemeene kustwoud vormen. Elk dezer

boomen maakt een klein gebied uit op zich zelf, eene onderver-

deeling er van, als het ware een bed in een tuin ; hier en daar

vormen zij een grooler of kleiner gedeelte van het kustwoud

,

wannecr een groot aantal individuen nevens elkander groeit. In

de eerste plaats verdient een fraaije boom te worden genoemd,

behoorende tot de familie Gutliferae, Ki boenaga ». : Calophyllum

inophyllum l. , die voornamelijk op een met zand bedeklen ko-

raalbodem schijnt te willen gedijen. Groeijen de vroeger genoem-
den slechts tot eene hoogte van ongeveer 20 voet , de Ki boenaga

daarentegen verheft zijne kruin tot eene dubbele hoogte. Het is

voornamelijk in Bantam , dat deze boomsoort wordt aangetroffen

,

welke aldaar in vele streken der zuider kust de heerlijkste , lom-

merrijkste wouden vormt, prijkende met het fraaiste,levendigste

groen der lederachtige , blinkende , dwars gestreepte bladeren

,

versierd met witte bloemen, Kapoer rantjang, welke een aange-

namen geur in het rond verspreiden.

een afzonderlijke naam gegeven, Ngamploeng, waaronder menig-
werf de boom zelf wordt verstaan. Uit zijn bast vloeit eene geel-

kleurige hars, welke in vastheid met honig overeenkomt; blijfl

zij aan den invloed der lucht blootgesteld , dan verkrijgt zij eene

roodachlig gele kleur en verhardt in stukken ter groolte van een

okkernoot, ja, van eene vuist. Uithoofde van den welriekenden
eur zijner bloesems en van deze hars, die brandbaar is en bo-

vendien tot menigerlei gebruik dient, wordt deze boom hier en
daar in de nabijheid van dorpen aangekweekt. Groeit hij in het

wild
,

in de nabijheid van het strand , dan verkrijgt zijn stam

Ook
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geenc aanmerkelijke hoogtc; alsdan verdeelt hij zich weldra in

gebogene takken , die tot op een grooten afstand van den stam reiken.

Vele strekken hunne verbazend dikke armen in eene horizontal

rigling ver tiit, die eindelijk, met hunne toppen nederwaarls bui-

gende, op het strand ruslen en in dier voege een boogsgewijs

gevormden gang, een lommerrijk gewelf daarstellen boven den

zandbodem , welke door den vloed is geeffend. — In andere stre-

den der kust vormt Waroe laoet : Paritium tiliaceum wu.,

een kleine boom met wijd uiteengroeijende takken , dien wij reeds

vroeger op bladz. 251 in den tammen staat hebben leerenkennen,

vormt , zeg ik , Waroe laoet gansche boschjes , die een digt loofge-

welf hebben; hier en daar verheft zich eene kleine groepNi bo en g,

s. erang: Areca Nibung Mart. (Oncosperma filamentosa auct.) ; de

hladerenschermen dezer boomen groeijen op een stekeligen stam, die

in hoogle een Kokos-palm evenaart en in habitus insgelijks de meesle

overeenkomst met deze laatstgenoemdepalmsoortheeft. DeNiboeng-

palm is een ware kust-boom en komt aldaar zoo wel voor op een

moerassigen alluviaal-bodem — doch alsdan groeit hij meer af-

zonderlijk — als aan steil opwaarts rijzende kusten, zoo als

bij voorbeeld in Soekapoera , in welk laatst genoemd geval hij

groepsgewijs wordt aangetroffen. — In vele streken treft men

een aantal andere , veel kleinere palmsoorten aan , die niet

hooger dan 10 a 20 voet opgroeijen , en die zich reeds hier en

daar in de kustbosschen vertoonen , maar die door ons later in het

zevende gebied van naderbij zullen worden gadegeslagen. Hetzijn

Wiroe- (Licuala sp. div.)
5
Ki oera- (Wallichia Oranii) en Sarai-

(Drymophlaeus Zippelii) palmen , die het liefst en het veelvuldigst

voorkomen in de verstrooide boschjes der Alang alang-vlaklen, op

eenigen afstand der kust. — Waar een dergelijk kustbosch in de

lommerrijke, oorspronkelijke wouden overgaat, daar groeit ins-

gelijks de Langkap-palm (Arenga obtusifolia) met de bereids op-

getelde soorten dezer familie (Palmae),die indenabijheidderkust,

vooral aan de zuider kust in veel talrijker soorten wordt aange-

troffen, dan het geval is in het binn^pwaarts gelegene gedeeltedes

lands. — Hielden wij ons bezig met eene beschouwing van Soematra

,

dan zouden wij onder de groepsgewijs in de strandbosschen groei-
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jende boomen eene plaats behooren in le ruiinen aan deTjemara

laoet: Casuarina equisetifolia Forst. (muricata R0X b.) ; nergens echter

heb ik de strand-Casuarina op Java aangelroffen , hoewel raij door

inboorlingen is verzekerd , dat zij op eenige plaatsen aan de noorder

kust van Krawang wordt gevonden.

Ptautsetijke bescftouwitif/. (Hiertoe behoort de plaat,

voorstellende het landschap getiteld: «Zuider kust beoosten Rong-

kop», waarvan eene afzonderlijke toelicbting aan het slot dezer

beschouwing zal worden gevoegd.) — Schilderachtig doet zich de

steil afdalende rotsmuur der zuider kust aan het oog voor. Het

weelderig groetjende woud slrekt zich uit lot aan de uiterste grens

van het land , ja , Pandaneen hebben hunne wortelen zelfs in den

steil oprijzenden wand geschoten of hellen bij duizenden over den

rand des muurs nederwaarts. Beneden tegen zijn voet klotst de

branding der zee , welke in die streken zeer diep is ; doqr eeu-

wen lange werking heeft zij de kalkrots diep uitgehoold , waarover

het bovengedeelle een gewelf vormt. Te dezer plaatse is het , dat de

kleine zwakiw Boeroeng (
s. Manoek) walet : Hirundo escu-

lenta l. , wordt gevonden , welke de eelbare nesten bouwt. Wat

de geschiedenis der B. walet betreft, hieromtrent zie de lezer na

Noot 5. — Waar de branding het hevigst kookt en bruist

,

waar de zee holen in het gesteente heeft uitgespoeld, daar ziet

men gansche zwermen dezer kleine vogels her- en derwaarts

zweven. Zij vliegen opzettelijk door het digtste schuim der

branding, waar dit tegen den rotswand tot stof wordt ver-

deeld; blijkbaar is het, dat zij daarin hun voedsel vinden, het-

geen waarschijnlLjk uit zeer kleine zeediertjes of deelen van zee-

dieren (Mollusken) bestaat, welke door de branding op deklippen

reeds zijn verbrijzeld en hier met het schuim der branding mede

opwaarts worden gesluwd. Begeeft men zich op de uitstekende

rotskaap beoosten Rongkop en zet men zich neder op den rand

van den rotswand, waar de kleine hut is gebouwd, — zie de

plaat, — dan onlwaart men aan den voet des muurs, die zich

aan deze zijde verheft, den^ingang der Goea-Rongkop. Volgt men

met den blik het spel der zee, die rusteloos nu op- dan neer-

waarts wordt bewogen, dan ziet men, dat de opening van het hoi
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beurtelings onder water slaat, dan weder er van bevrijd is, lerwijl

de zwaluwen met bliksemsnelheid er uit- en invliegen. Ver van de
opening hebben zij hare nesten gebouwd aan het hooge geweir,

het sombere dak van het rotshol. Den oogenblik, dat de naauwe
opening der grot boven den waterspiegel rijst, nemen zij waar
om de grot in of uit te Snellen, alvorens een nieuwe berg van
water haar de gelegenheid daartoe beneemt. Zoo dikwerfeenegroo-
tere baar nadert, wordt het zeewater snel en onder eendofdreu-
nend gebulder in de grot gestuwd ; hare opening is dan geheel

gesloten. De lucht, in de holte aanwezig, wordt door het

binnendringende water zaamgeperst en oefent van hare zijde

eene tegendrukking uit op het water; — zoodra nu de baar
zich terugtrekt en de oppervlakte der zee aan den voet des wands
een dal begint te vormen, dan openbaart zich het uitzetlende ver-

raogen der ingeslotene lucht; het binnengedrongene water, groo-

tendeels tot stof verdeeld, wordt er wederom uitgestuwd, er uit-

geblazen, de branding, die nog niet beneden de opening is gedaald

,

wordt in eene horizontale rigting 2 a 300 voet ver met geweld

doorbroken en even als de rook uit de monding van een losgebrand

stuk geschut wordt uitgebraakt, zoo schiet nu een zuil van water-

stof! met een luid geblaas uit de grot, die weldra door eene

nieuwe baar wordt gesloten. Vertoont zich daar ginds, opeenigen

afstand van de kust, de diep indigo-blaauwe zee zoo rustig, blinkt

zij zoo helder in het zonnelicht, hier daarentegen , aan den voet

van den rotsmuur, kookt en bruischt zij immerdurend. Hier ver-

toont zich het gebroken zonnelicht in elke baar, die tot stof

wordt geklotst, zoo duidelijk en helder, — hier ziet men in elke

zuil , die uit het hoi wordt geblazen , de schitterendste regenbogen I

voor het oog neergetooverd.

Eene dergelijke verhevene natuur, waar zulke merkwaardige

verschijnselen worden geboren, waar beurtelings een geblaas

en gesis uit grotten wordt gehoord, en veelkleurige bogen wor-

den gezien boven de branding, die beurtelings verdwijnen en

wederkeeren, — al hetgeen den Javaan volkoraen onverklaar-

baar is, — eene dergelijke natuur moet noodzakelijkerwijze ter

woonplaats strekken aan bovenaardsche wezens. Het is letter*

I 9
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dat hier onziglbare geesten huizen. — Doet men er onderzoek

naar bij den Javaan, dan verneemt men, dat het ratoh-i.oro

EIOOBL is, x.oro, de Koningin der zuider kust! — die in

deze holen zetelt en'heerscht over de branding, ja, gebied voert

over de gansche kust. — Deze godin wordt door de bevolking in

hooge eer gehouden. Boven op den kustrauur te Rongkop staat

een huis in een palmboomwoud , een fraai huis van Bamboes

gebouwd, waarin geen sterfelijk wezen woont, en waar niemand

voorbijgaat, zonder zijne hand tot een eerbiedigeu groet (Sembah)

aan het hoofd te brengen. De vermetele, die het durfde wagen

den voet binnen deze woning te zetten ,
ging een wissen dood te

gemoet. Deze woning behoort Loro kidoel, die somtijdsbehagenschept

om uit den boezem der zee op te stijgen of hare rotsholen te ver-

laten en, hoezeer onziglbaar, haren intogt te houden in deze

woning, waar de vrome Javaan huisraad, bed en sierlijke kleederen

heeft heengebragt, waarvan zij zich naar welgevallen kan bedienen.

Slechts van tijd tot tijd begeeft zich een hoofd der vogelnesten-

plukkers, eene soort van priester, in de woning van dezen

geest, ten einde haar te reinigen, terwijl wierookdamp als een

vroom offer aan de poort van het huis opwaarts stijgt. Gedurende

al den ttjd dat hij zich binnen de wanden dezer woning bevindt,mag

geen geluid ontglippen aan zijn mond, noch aan de schaar van

Javanen , die daar buiten vol eerbied in bange verwachting voor

de woning geknield ligt.

Wordt er gedurende het plukken der nesten een feestmaal aan-

gerigt, zijn er voor het huis, tusschen het geboorate, zindelijke

matten op den grasbodem uitgespreid en met spijzen bezet

dan wordt allereerst Ratoe-Loro kidoel aangeroepen en genoodigd

om plaats te nemen aan den disch. Zoodra het gebed is uitgesproken

,

werpen alle aanwezigen zich op den grond, ten einde de Koningin

tijd te laten om van de spijzen te proeven , die haar welgevallig

zijn, — al is het slechts om de fijnere «niet stoflelijke kracht»

daaruit te zuigen. Later vergasten de aanwezige Javanen zich op

de overgeblevene, grovere spijs, terwijl op den achtergrond de

welluidende toonen van den Gamelan weerklinken en goedhartige

yreugde het feestgenot verhoogt.
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Rondom het opene plekje gronds verspreiden Ficus gibbosa,
Sterculia nobilis smth. , Cassia javanica,Bauhiniahirsuta, Scaevola
Plumieri de aangenaamste loramer; tusschen het kreupelhout breidt
Gycas circinalis hare schermachtige bladeren uit en verhcft Cassia
alatazijne prachtige, goudgeel gekleurde bloemtrossen. Boomach-
tige Acacia's (Albizzia slipulata en tenerriraa) breiden daar hoven
hunne loofschermen uit, die in fijnheid het fraaiste floers evenaren,
terwijl nog hooger, boven al het geboomte, de toppen der aange-
kweekte Kokos-palraen door den zachlen zeewind ruischend worden

Van tijd tot tijd gevoelt men een schok, eene ligte

trilling des bodems en te gel ijk verneemt het oor een hevig gedreun

;

het is de donder der branding, die tegen den voet van den rots-

muur klotst en den reiziger herinnert, dat hij zich sleclits nog
eenige schreden ver van den afgrond bevindt, die zich 200 voet
diep loodregt nederwaarts stort, — waar het schoone, bloemrijke
land eindifft.

bewogen.

luider kust beoosten R o n g k op. (Verklaring der plaat , voorstellende een
gezigt op het zoo even vermelde landschap.) De lezer stelle zich voor , dat hij zich

bevindt op het hoog rijzende gedeelte van den kustmuur in de nabijheid van
Rongkop, van waar een 180 voet lange ladder, uit Rotan-ranken vervaardigd,

afwaarts hangt tot op de zoogenaamde rust, welke 20 voet boven den spiegel

der zee rijst, ter plaatse waar de ingang der grot wordt gevonden. Een uitge-

strekt vergezigt geniet men van hier in de rigting van het oosten , naar de zijde van
Patjitan. Wij ontwaren de met wouden bedekte heuvelen des G.-Sewoe, een
kalksteenbank

, die eene dikte van mintens 400 voet bereikt , hier plotseling ein-

digt en met een steilen wand in zee afloopl. (Vergelijk 2de Afdeeling, bladz.

420 en Merapt Figuur 15.) Het gansche duizend-gebergte (1) schijnt hier als

het ware afgesneden te zijn; vele heuvelen zijn midden door gespleten, waar-

van de held slechts is slaande gebleven; uilhoofde het zeer ongelijk van

is en de schedel zijner halfkogelvormige heuvelen 1 a 200
voet hooger rijst dan de hodem der tusschendalen , zoo volgt hieruit, dat de

kustwand, welke de verticale doorsnede des G.-Sewoe vormt, insgelijks zeer

Zijn de voormalige dalen tusschen de bergen lhans

in kleine baaijen herschapen, waar de branding met een woest gebulder bin-

nenstort, wier achtergrond gewoonlijk slechts 50 A 100 voet hoog rijst, zoo

verheffen zich de doorsnedene heuvelen 2 a 300 voet lijnregl boven deu spiegel

hoogte

ongelijk van hoogte is.

(I) S6woe beteekent duizend
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dcr zee als een kustmuur , waar de baren met hare voile kracht tegen aan-

bruischen, zoodat het leruggedrevene schuim 50 voet, ja, hooger opspat. Het

laat zich duidelijk ontwaren , dat dezc kust zich in vorigen lijd veel vcrder zee-

waarls uilslrekte dan thans, van lieverlede naar zee afclaalde en dat bet

gansche gedeelte , hetwelk vroeger eene zacht glooijende vlakte vorn.de
,
die

zich uilslrekte van den rand des muurs tot aan den sniegel der zee
,
door de

baren is verbrijzeld geworden. De holten, die wij aan den voet des muurs

waarnemen, welke hier eene hoogte van 10, elders van 20, ja, van 30 voet

bereiken , strekken ten bewijze dat het vernielingswerk nog dagelijks wordt

voortgezet. Hoewel aan de oppervlakte van dezen wand zich eene groole ver-

scheidenheid van kleuren laat waarnemen , zoo is het binnenste gedeelte van

dezen digten, harden kalksteen steeds witachtig geel. Hoog opgescholen Alang-

gras bedekt den bodem der dalen lusschen de heuvelen gelegen, in wier bos-

schcn de flora van hcl binnenland vereenigd wordt aangelroffen met de flora

der kusten. Op den voorgrond herkent men de kleiue, sierlijk gevormde Licuala

spectabilis fttiq. aan hare waaijervormige bladeren , zoo mede de Cycas circinalis

L. aan baar veel weelderiger groeijend, palmachlig loof. Pandaneen, namelijk,

Marquartia globosa Hassk. ,
pronken hier en daar met hunne scharlakenroode

vruchten aan den rotsrand , waarover de Convolvulus lhalassicus Std. met zijne

ranken een vlechlwerk vormt, terwijl Ficus gibbosa Bi. op andere plaatsen in

de voegen van het gesteente wortelt en hier zijn heerlijk schoon neerwaarts

be-

bouwde slrekeu waarnemen.

V1ERDE GEBIED.

FLORA DER STREKEN, GELEGEN IN DE NARlJJiElD

DER KUST. WAAIJERPALMWOUDEN.

De Lon tar-palm: Borassus flabelliformis l. , zoo eigenaardig

aan Timor en andere eilanden, wordt op Java slechtsin hetooste-

lijkste gedeelte des eilands aangetroffen; in gansch West-Java wordt

daarentegen de Gebang-palm: Corypha Gebang Mart., in eenebui-

tengewone menigte gevonden in de nabijheid der zuider kust.

Deze is de eenige der opgenoemde palmsoorlen, de Niboeng

zelfs niet uitgezonderd , welke ter plaatse waar zij groeit, het

gebied voert over de flora, en de eigenaardige physiognomie aan het

landschap bijzet. De Gebang-palm wast aan het beneden gedeelte der

met Alang alang-gras getooide berghellingen , vooral in Tjidaraar

en in Soekapoera , waar de bodem uit zachte zandsleensoorten be-
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staat. Hij daalt nimmer af tot in de onniiddellijke nabijheid der

kust, nadert het strand niet digler dan tot op I of uilerlijk i

paal , doch verwijdert zich ook nooit op een grooleren afstand er van

dan hoogstens 5 palen , ongeveer lot in die slreek waar de allengs op-

stijgende bodem eene hoogte van 5 a 400 voet bereikt. Dan ver-

dvvijnt hij weder en loofgeboomte neemt zijne plaats in. De gor-

del, welke deze palmsoort vormt, is gewoonlijk slechts i off paal

breed, raaar is met scherp geteekende grens van het ter weder-

zijde liggende terrein gescheiden. De geringe breedte er van valt

voornamelijk in het oog op die plaatsen , waar deze gordel zich ver-

scheidene mijlen ver in eene evenwijdige rigting ten opzigle van

de kust voortzet, gelijk, bij voorbeeld , het geval is in dedislrikten

Kendeng wesi en Negara, Ter wederzijde des gordels, zoo mede

tusschen de stammen van het geboomte zelf, groeit niets dan Alang-

gras, dat een zeer helderen, tw/achlig groenen grond vormt,

waarop de waaijerpalmen als donkere geslalten duidelijk uilkomen.

Hoewel zij op eenigen afstand van elkander opgroeijen , zoo meent

de beschouwer , die het palraboombosch gadeslaat van een hooger

gelegen standpunt , dat niet in de onmiddellijke nabijheid er van

ligt, dat hij millioenen volkomen lijnregt groeijende zuiltjes , ter

hoogte van 30 a 40 voet, voor oogen heeft, die alien op gelijke

wijze van kogelronde bladerentoppen zijn voorzien. Heeft men lan-

gen tijd in loofwouden doorgebragt, dan is men er aan gewoon

geraakt eene groote verscheidenheid waar te nemen in den vorm

van het loofgewelf der verschillende individuen , zelfs dan wan-

neer slechts eene boomsoort de overhand heeft in het woud. Be-

schouwt men echter een woud van Gebang-palmen, dan staat men

getroffen over de groole regelmatiglieid van vorm en over de bui-

tengewone overeenkomst , welke men tusschen de honderd dui-

zenden van wijd uiteenstaande en met een ronden top gekroonde

zuiltjes wTaarneemt. Treedt men het woud binnen , dan ziet men

,

dat deze kogelronde kroonen zamengesteld zijn uit ontzaggelijk

groote waaijervormige bladeren (1) en dat de zuiltjes zijn plomp

gevormde stammen, met trapsgewijs boven elkander gelegde krin-

(1) De bladstelen van jonge boomon zijn dikwijis twintig voet lang.
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gen , hier za&mgetrokken , dunner geworden , elders weder op-

gezwollen, bultig , uitgezet, wier habitus van den slank gegroeiden

Kokos-palm zeer verschilt. Zelden wast er eenig kreupelhout bin-

nen deze wouden. Niets dan het dorre Alang-gras, dat 5, 4, ja,

5 voet hoog opschiet, bedekt heinde en verre den droogen, zacht

hellenden bodera. Schiet nu omtrent het middaguur de zon hare

brandende stralen op het Alang-veld neder, dan zoekt de reiziger

te vergeefs naar eenige lommer lusschen deze palmboomen , die

zoo verre van elkander staan en zoo loodregt opgroeijen. Even als

een graanveld wordt het Alang-gras golvend door den wind her

en derwaarts bewogen en allerwege, waar het is ne&rgebogen en

waar het zonlicht alsdan loodregt de horizontaal gerigte opper-

vlakte der bladeren beschijnt, wordt dit zoo sterk teruggekaatst,

dat de grasbodem zich in de verte als een zilverkleurig, blinkend

wit tapijt aan het oog voordoet. Drukkend is alsdan de hitte. Ner-

gens vindt men sehaduw. Boven ons gloeit de blaauwe hemel. Be-

neden ons wordt het licht zoo scherp teruggekaatst, dat het oog

wordt verblind. En blikt men tusschen de stammen door naar de

lager liggende kust, ook daar ontwaart Mnen eene glinsterende

oppervlakle, de sneeuwwitte, niet minder blinkende zoom der bran-

ding , die de zee van het land scheidt.

Slechts de zeewind, die een onophoudelijk geruisch en geritsel

in de drooge toppen der palmen veroorzaakt, brengt eenige ver-

frissching aan. Geen dier, geen vogel, laat zich bespeuren, Alleen

Buceros plicatus Temm. houdt zich hier op, en zoo dikwerf men

dezen vogel in het woud ziet , ontmoet men hem steeds gepaard.

Vliegt hij hier op, om zich op een geringen afstand op een anderen

palmboom neder te zetten , dan wordt het geruisch der toppen

van het geboomte verdoofd door de luid krakende vlugt, het ge-

blaas, aan dien vogel eigen, hetwelk zijne komst reeds op een

grooten afstand verraadt.

In sommige streken van Tjidaraar wordt de plaats van het

Alang-gras door eene Bamboes-soort ingenomen , welke zoo digt en

zoo hoog groeit, dat de stammen der palmboomen en het bene-

densle vierde gedeelte hunner kroonen voor het oog worden verbor-
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gen. Bevindt men zich op eene nabij gelegene hoogte en laat men
den blik van daar weiden over de groene oppervlakte van een der-

gelijk woud , dan leveren de toppen der waaijerpalmen een hoogst

zonderling schouwspel op. Als groote stekelige, kogel- of halfko-

gelvormige toppen verheffen zij zich hier en daar, hoewel in me-

nigte boven het fijner gevormde bladerendak van het Bamboes-woud

,

als waren zij neergezet op het digte gewelf, dat hen vast omsluit.

Ter bevordering van den groei der Gebang-palmen,zoo mede van

vele andere der vroeger genoemde kustboonien, schijnt de zilte

waterdamp, die in de nabijheid der zee in den dampkring is ver-

spreid, een wezenlijk vereischte te zijn. Wenscht men zich een denk-

beeld le verschaffen van de groote hoeveelheid dezer dampen , zoo be-

geve men zich in de nabijheid van den rand van een kustmuur,

gel ijk er, bij voorbeeld,oostwaartsvan de Moearatji-Karang, in het

distrikt Djampang koelon worden gevonden, die met eenl75voet

hoogen, loodregten wand afdalen. Wendt men dan den blik naar

het westen, dan ontwaart men hoe de branding den oeverbeukt;

zij vormt eene lijn, die, even wit als versch gevallen sneeuw, de

grens uitmaakt tusschen land en zee en zich onafzienbaar ver uit-

strekt. Even als jagtsneeuw zich in de lucht verdeelt , zoo verspreidt

zich hier tot op een grooten afstand van de kust het fijn verdeelde

stof van het zeewater, dat tot schuim wrordt geklotst; dit stof

wordt in den dampkring opgenomen en hierdoor onlstaat voortdu-

rend een eigendommelijke nevel, die van nabij gezien , wel is waar,

doorzigtig is , maar zich zeer duidelijk laat waarnemen , wanneer

men zijn blik tot op een grooten afstand langs de kust laat weiden t

ja, die de zon niet kan oplossen, hoe brandend zij hare stralen

uit het zenith daarop neder moge schieten. Als een dun floers

zweeft deze nevel over de nabij het strand gelegene deelen der

hoog rijzende zuider kust van het eiland Java, en in dien nevel

blijven de zoutdeeltjes hangen. Het schijnt, dat de Gebang-palm

zich niet verder van de kust verwijdert dan de grens, tot waar

deze (i)

(1) Uzeren voorwerpen
,
geweren , enz., worden in den kustnevcl buitengowoonsprodi^

door roest aansedaan.
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HET BlNNfiNLAND.

(VAN HET VIJFDE TOT HET TWAALFDE GED1ED.)

Wij gaan thans over tot de beschouwing van het binnenland,waar

toe mogen gerekend worden de groote alluviaal-vlaklen , de vulka-

nische voorgebergten , de lagere gedeelten der zaeht glooijende

hellingen van de vulkanen en vooral de in duizenden van heuve-

len oprijzende neptunische gebergten, met hunne daar tusschen

gelegene dalen ; welke laatslgenoemde gebergten , benevens de al-

luviaal-bodem , in deze laagste , heete zone het grootste gedeelte

van de oppervlakte van Java uitmaken. Hierin heeft tevens de

grootere physiognomische verscheidenheid der flora in deze zone

zijn oorsprong, in welk opzigt deze eerste zone de volgenden verre

overtreft. Reeds ter hoogte van 2000 voet beslaat de vulkanische

bodem een groot gedeelte der oppervlakte , en le rekenen van

eene hoogte van 4^ duizend voet en hooger wordt op Java bijna

geen andere bodem meer gevonden dan die, welke van zuiver vul-

kanischen oorsprong is, verweerde lava, die in leemaarde is

overgegaan ; uithoofde deze leemaarde is vermengd geraakt met de

bestanddeelen van vermolmd hout, bladeren en andere plantaar-

dige overblijfselen , is hiertiit eene hoogst vruclitbare , losse , don-

ker bruine teelaarde ontslaan. Beneden de grens van 2000 voet

daarentegen is die verhouding geheel verschillend; daar vervangt

afwisseling zoo wel in den vorm der oppervlakte als in de soort van

bodem de eentoonigheid , die een kenmerkis van de hoogere zonen

,

van de hellingen der vulkanische kegels; hier beslaat het neptuni-

sche, het tertiaire gebergte bijna de gansche oppervlakte, welke

niet met alluviaal-bodem is bedekt en geeft niet slechts door zijne

verschillende wijze van Hgging en oprigting eene groote afwis-

seling aan den vorm, waaronder de oppervlakte zich aan het

oog voordoel , aan de gedaante en de aanoenschakeling der her-
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gen
,

dalen en vlakten
, ruaar doet insgclijks eene groote afwis-

seling ontstaan in de flora en in de physiognomic van elk ge-
bied

,
wier aanlal en karakter len deele af hankelijk is van de

verschillende soorten van bodem , die het heefl gevormd en waar-
mede het is bedekt. Doch ook hier,in deze zone, mag nietuit het
oog worden verloren, dat de vulkanische werkzaamheid op Java
een grooten invloed uitoefent. Hier geschiedt zulks doordien de
hellingen

,
de lava-ribben van vele vulkanen , afwaarls dalen tot bene-

den de zone van 2000 voet, alvorens zij of aan een neptunisehen
bodem grenzen of door een neptunisch gebergte in haren loop
worden gestremd , ja , men vindt er , die zich tot in zee uit-

strekken
, — elders, dewijl sommige vulkanen zulk eene verbazende

hoeveelheid zand en asch uitbraken , dat wijd uitgestrekte vlakten

,

vooral de cenlraal-vlaklen des eilands, er door bedekt zij ngeworden.'
Algemeen genomen , kunnen wij in deze zone de volgende bo-

demsoorten onderscheiden : 1°. De vulkanische bodem , de ver-

weerde lava-grond, die zich op zijne oorspronkelijke ligplaats be-
vindt

, op den voet van eenige vulkanen , welke zich of naar de
zijde der kust of in centraal-vlakten verre uitstrekt. — 2<\ De
alluviaal-bodem

, welke voornamelijk aan de noorder kust des eilands

wordt gevonden en insgelijks, of althans grootendeels , van vulka-

nischen oorsprong is , doch zich bevindt op eene secundaire lig-

plaats en vermengd is met andere boderasoorten. De aarde door
verweering aan de hellingen der vulkanische bergen ontstaan , wordt
door het afstroomende water der beken losgespoeld en met eene
groote menigle zand en asch , bij gelegenheid eener eruptie uit

de kraters der vulkanen gebraakt, naar de kust heengestuwd.
5". De fijne vulkanische aschbodem van heldergrijze kleur in de
centraal-vlakten van Jogjakarta, Solo. — 4°. Hellosse, vulkanische

zand in de centraal-vlakten van Kediri en in andere streken,

hetwelk
, even als de asch , gewoonlijk als regen uit de lucht

nedervalt. — De vruchtbaarheid van al deze vulkanische bodem-
soorten, en vooral dereerstgenoemde, welke in de volgende, tweede
zone verre de overhand heeft, en in de derde en vierde bij uit-

slutting wordt gevonden , hangt voornamelijk af van de gehalte van
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het trachiet- en lava-gesteente aan veldspaath en de mate van

verweerbaarheid , waaruit, behalve eene aanmerkelijke poreusiteit

des bodems , tevens eene verhouding tusschen de hoeveelheid aan-

wezige thonaarde en de kieselaarde en kali onstaat, die een zeer

gunstigen invloed uitoefent op den groei der planten ; ijzeroxydule

wordt in dergelijken bodem immer gevonden. Het kustzand

zeezand — daarentegen is kwartsachtig van aard (zie vroeger). —
5o. De bodemsoort der kalksteengebergten , die zich kenmerkt door

eene bruinachtig-heldere kleur , los en niet zwaar van gewigt is.

In vele streken heeft deze kleur een geelachtig helder rooden tint

en wel zoo duidelijk, dat men zeker kan zijn daaronder eene

kalkbank aan te treffen, overal waar men eene zoodanig gekleur-

de aarde ontmoet; zij moet niet worden verward met de zware,

ijzerhoudende thonaarde. — 6°. De aardsoort , welke de oppervlakte

van de overige streken bedekt van hetneptunische gebergte , waarop

geene kalkbanken liggen; de laatstgenoemde en de alluviaal-bodem

hebben de overhand in het grootste gedeelte van de oppervlakte

dezer zone en wordt voornamelijk aangetroffen in de zuidelijke stre-

ken van Java, alwaar de gebergten behalve nit thon- en mergel-

lagen, hoofdzakelijk uit zandsteenlagzn bestaan. De gewoonlijk

grijskleurige bodemsoort, die op dergelijke lagen rust , behoort onder

de minst vruchtbaren te worden gerangschikt ; zij is kleiachtig,

zwaar , droogt ligt uit en wordt dan zeer hard, — doch heeft eene ver-

schillende kleur en hoedanigheid in de verschillende deelen deseilands.

Somtijds bevat zij veel ijzeroxijde, is zij roodkleurig, doch laat

zich alsdan door hare aanmerkelijke zwaarte en donkere, meer in

het bruinachtig roode overgaande kleur zeer gemakkelijk van den

kalkbodera onderscheiden. Bij het beschrijven van elk afzonderlijk

gebied , zai ik den lezer op de verschillende aardsoorten opmerk-

zaam trachten te maken en vooral dan, wanneer zij een duidelij-

ken invloed uitoefenen op het plantaardige bekleedsel, dat zij

dragen.

De bijzondere verdeeling , groepering der planten in deze zone doet,

behalve de vier reeds opgenoemde hoofdvormen der kustflora, acht

physiorjnomische hoofdvormen,die elk een afzonderlijk gebied uitraaken,
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in het binnenste des eilands ontstaan , waarbij evenmin een negende

gebied zou kunnen gevoegd worden, als wij het genoemde aantal met
een enkelen zouden kunnen verminderen. Want niet slechtsdoor

hunne geographische verdeeling , maar insgelijks door hun physio-

gnomisch karakter doen zich de volgende heerschende vormen in de

flora der eerste zone duidelijk aan het oog voor.— (lo tot 4° flora der

kuslstreken.) — 5<\ De Rawa-flora , de planthekleeding der ondiepe,

stilstaande wateren , grachten , moerassen en van hunne oevers.

6°. De wildernis van het 5 a 4 voet hoog opgeschotene Alang

alang-gras. — 7°. De laag groeijende boschjes, die hier en daar

in de Alang-graswildernissen verstrooid staan , of die een tusschen-

vorra uitmaken tusschen oorspronkelijke wouden en bebouwde stre-

ken , en zich dan als kleine , digt ineengegroeide struikwildernis-

sen , fruticeta , voordoen. — 8°. De flora der drooge , met korte

grassoorten begroeide vlakten en van de benedenste, zacht glooijende

gedeelten der berghellingen , — grasvelden , — welke de plaats

vervangen der weidevelden , die in noordelijk gelegene landen te

huis behooren. — Als eene onderverdeeling van dit achtste ge-

bied zullen wij beschouwen de flora der verstrooid staande struik-

gewassen op de lagere, met gras begroeide berghellingen.

9°. De ongelijkvormige, dikwerf afgebrokene bosschen van het drooge,

heete, in heuvelen oprijzende, neptunische land. — Een laag groei-

jend, afwisselend uit struiken en boomen zamengesteld woud,
dat ongelijk van hoogte is , weinig schaduw geeft en voornamelijk

op een kalkachtigen bodem gevonden wordt ; — benevens de plant-

hekleeding der kalkrotsen in het bijzonder. — 10°. Aeacia-wou-

den. — 11°. Djati-wouden en — 12°. De hoog groeijende wouden

,

die uit zeer verschillende boomsoorten zijn zamengesteld , — de

eigenlijke schaduwrijke , tropische, oorspronkelijke wouden.

Onder deze hier opgenoemde hoofdvormen of rijken der flora

mogen de vijfde, zoo mede de drie laalstgenoemden, maar bovenal

de 12de met het volste regt aanspraak maken op den naam van

oorspronkelijkheid; terwijl daarentegen n°. 6, 7, en 8 hoogst-

waarschijnlijk in het wezen zijn geroepen door de hand des men-

schen, ontstaan zijn door den invloed, welke de kultuur in den
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loop van vele eeuwen heeft uitgeoefend op den oorspronkclijken

toestand van de plantbekleeding des lands, waardoor zij in dien

bepaalden physiognomischen vorm en groepering van zekere soorten

zijn te voorschijn geroepen, waaronder zij zich thans aan ons

oog voordoen ; — waren zij daarentegen oorspronkelijk reeds aan-

wezig in hunnen tegenwoordigen vorm , dan mag het als zeer

waarschijnlijk worden beschouwd , dat zij vroeger eene veel gerin-

gere oppervlakfe besloegen dan thans het geval is , dat de zoo

algemeene verspreiding er van, zoo als wij die tegenwoordig

waarnemen , als een gevolg der kultuur moet worden aangemerkt

,

ja, dat ten gevolge daarvan hun gebied nog dagelijks wordt ver-

groot. Het negende gebied daarentegen mag met nieer grond

aanspraak raaken op oorspronkelijkheid, op de oudheid van zijn

geslacht, waarvan de eigendomraelijkheid grootendeels afhangt

van de hoedanigheid des bodems, waarin kalkrotsen of kalkachtige

zandsteengrond de overhand heeft ; maar ook ten opzigte van deze

ongelijkvormige, verbrokkelde bosschaadjen der kalkbergen , deelen

als het ware van een voornialig gebeel, is de natuuronderzoeker,

op Java althans , slechts zelden in staat te beweren , dat menschen-

handen , door middel van de bijl of het vuur , niet te eeniger lijd

en plaatse eene verwoestende werking daarop hebben uitgeoefend.

VIJFDE GEBIED.

DE RAWA-FLORA. DE PLANTREKLEEDING DER

ONDIEPE, STILSTAANDE WATEREN

,

DER GRACHTEN, MOERASSEN EN VAN HUNNE OEVERS.

Uithoofde de stilstaande wateren van dezen aard nicer bijzon-

tier tot de alluviaal-vlakten der heete dieplamlen behooren , waar
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zij dikwijls na plaats gehad hebbende overstroomingen overblijven,

zoo worden zij in de nabijheid der kust in grooteren getale aan-

getroffen, dan in bet raeer binnenwaarts gelegene gedeelte des

eilands. Dat de planten , wier groene bladercn, wier bloemen den

spiegel of den oever der Rawa's versieren, niet mogen gerang-

schikt worden onder de kustgewassen , zulks laat zich ten dui-

delijksle hieruit opmaken , dat zij in bet binnensle des eilands

overal worden aangetroffen , waar de plaatselijke gesteldheid des

bodems aanleiding geeft tot bet doen ontstaan van llawa's. Zulks

is, bij voorbeeld, bet geval op het 2000 voel hooge plateau van

Bandong. Vele dezer planten wassen insgelijks in onder water

staande rijstvelden (kunstmatige moerassen).

In Iiet water drijven of de spiegel er van in hedekt

me* de Maderen van een aantal planten, wier physiognomie

eene groote overeenkomst heeft met de moerasplanten , welke in

Europa worden gevonden. Hiertoe behooren Najas indica l. en

Utrieularia flexuosa vhi. , welke laatstgenoemde, benevens andere

soorten van hetzelfde geslacht , bare gele bloemen bij honderden

boven den waterspiegel verheft, waarop bier Tar ate let ik *.

:

Limnanthemum indicum Grisb. (Villarsia indica Vent.) , bare klei-

nere, elders Tanginoer *. : Nympbaea stellata en pubescens wind.

,

hare grootere bladeren uitbreidl en hare bloesems opent , even als de

Nymphaea-soorten op den waterspiegel der vijvers in Holland,

wier plaats gene op Java vervangen. Op andere plekken verheffen

zich uit het water de schoone rozenroode Lotos-bloemen , Tar a 16

gede : Nelurabium speciosum wind., die bunne naburen in grootle

en schoonheid verre overtreffen en op wier groote bladeren, die

als het ware een drijvende tuin voor hen mogen geheelen worden,

Parra aenea en andere vogels rondwandelen. In de tusschenruimten

ontwaart men Ki djapo *. : Pistia stratiotes l. , met hare roset-

vonnig gerigte bladeren , die bij millioenen digt nevens elkander

staan , waardoor de waterspiegel als bet ware wordt herschapen

in een groen weideveld. En ten einde geen enkel plekje onbedekt

te lalen , bespeurt men op vele plaatsen tusschen de vroeger ge-

noemden Loekoet tjai*. : Lemma minor L,,die, als een echte
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kosmopoliet, overal een vaderland vindt en den Europeschen reiziger

het beeld voor den geest brengt der moerassen van zijn kouder,

raeer noordelijk liggend geboorteland.

Aait den oever dezer wateren , in den modderbodem ,

wortelen vele grassoorten en Cyperaceen, als Roemboetmalela :

Panicum sarmentosum Roxb. en auritum Presi., benevens Fimbri-

stylis miliacea Vahi., Cyperus vulgaris sieb. en anderen, waaronder

eenige kruidachtige of halfstruikaehtige plantjes worden aange-

troffen, wier gele, rood- of blaauwachtige bloemen een nieuw sie-

raad aan het grastapijt bijzetten. Het zijn Ki gaboesan: Jussiaea

repens l. en Ludwigia lythroides bl, maar vooral Djampang
sawah : Xyris indica l., waarvan de naam reeds aanduidt, dat

zij niet slechts op den wilden moerasbodem , maar bovenal in

onder water gezette rijstvelden groeit; ginds verheffen zich hare

schachten, wier spitsen met schoone, geelkleurige bloemhoofdjes

zijn gesierd, groepsgewijs, ja, bij duizenden opwaarts. Gewoonlijk

worden in hare nabijheid gevonden Etjeng: Sagittaria hirundi-

nacea bi., Monochoria vaginalis en hastaefolia Presi. (Pontederia l.,

benevens
(J

noemde vooral veelvuldig groeit in rijstvelden, waarvan het water

reeds afgeloopen is. De vorm en hemelsblaauwe kleur harer bloemen ,

waarmede zij in eene groote hoeveelheid is bedekt, herinneren

den beschouwer aan Veronica Beccabunga, die in Europa op der-

gelijke vochtige plaatsen groeit. Hier of daar aan den oever eener

sloot groeit eene Aroidea Sampi gede: Lasia Merkusii Hassk.,

terwijl suffruticosa l. en Lysi-

machia javanica bi. bij voorkeur aan den oever van stroomende

wateren, van beken opgroeijen, ter plaatse waar de Javasche visch-

otter Andjing ajer: Lutra leptonyx, zijn verblijf houdt. Zeer

zeldzaam, ja, slechts op weinige plaatsen wordt, in het

binnenland van Java, Wawalingian ,. : Typha angustifolia l.,

aangetroffen, niettegenstaande zij tot de meest algemeen verspreide

soorten behoort, ja, een ware kosmopoliet onder de planten mag
geheeten worden,

Hoewel het meerendeel der soorten, zoo als insgelijks eenige geslach-



Hereto zone.
. 287 vijf.le nUM

ten der planlen , die de Javasche Rawa-flora uitmaken, met uitzonde-

ring der Lemma minor, verschillend zijn van de Europesche moe-

rasplanten, zoo heeft hare algemeene physiognomie weinig eigen-

dommelijks; er bestaat integendeel ten dezen opzigte eene groole

overeenkomst met de flora der stilslaande wateren in Holland,

waarop Nymphaea alba, en lulea drijven of aan wier oevers Epi-

lobium hirsutum wast en Iris pseudacorus bloeit. Hiervan moet

echter Pistia stratiotes worden uilgezonderd. Deze plant groeit in

zulk eene menigte en zoo digt nevens elkander, dat uitgeslrekte

waterspiegels, ja, de opperdakle van gansche vijvers, gelijkmatig

zijn bedekt met haar fraai , fluvveelachtig groen bekleedsel , als met
een tapijt, waardoor slechts hier en daar een blinkend plekje van

den waterspiegel zigtbaar wordt, wanneer een goudvisch

,

Ikan mas: Cyprinus floripinna k. et. v. n, een Ikan tambra:
Barbustambra k. et. v. H.,of een Ikangoerami: Osphronemus olfax

Commerson, al plassend er doorspringt. Dit zijn de visschen, welke

in vijvers en in groote bekkens van bronnen zijn gezet, van welke

Ikan goerami , zoo wel door Europeers als inboorlingen , als de sma-

kelijksle wordt beschouwd.

Honderden van andere vischsoorten worden in de meren en

groote Rawa's gevonden; onder deze komt Ikan gaboes: Ophi-

cephalus striatus c. v. , het menigvuldigst voor en wordt door de

inboorlingen bijna even hoog geschat als de zeevischlkan kakap:

Lates nobilis c. v. , door de Europeers. Terwijl Leguanen: Monitor

bivittalus Gray , van tijd tot lijd boven den spiegel van het water

zigtbaar worden, of even als kleine krokodillen, hier en daar aan

den oever uitgestrekt liggen , zoo waden elders troepen reigers en

op ooijevaars gelijkende vogels : Ardea speciosa Horsf., Tantalus

lacteus , Ciconia leucoeephala en capillata Temm. , benevens anderen

hetzij langs den oever der Rawa's of door den modder der rijst-

velden, waar kikvorschen, Kodok, in menigte worden aange-

troflen, die hun tot voedsel dienen. Aan bloedzuigers, Lintah:

Hirudo vittata en javaniea k. etv. h., e. a. is in dergelijke stil-

staande wateren geen gebrek. — De spiegel der meren en van

de grootere Rawa's wordt verlevendigd door de kleine, fraai ge-
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vormde cenden, Meliwi: Anas arcuata Hour. , die men aldaar

in tallooze vlugten aantreft. Hier en daar bcspeurt men aan den

oever een pelikaan : Pelecanus philippensis, terwijl Plotus melano*

gaster Latham op een over het water hellenden boomstam zit, of

diep onder water zwemt, waarboven hij slechts zijn slangvormigen

kop verheft.

Schildpadden , Kora kora, s. Orok: Emys Diardii Dum. et Btbr.

,

Trionyx stellatus en subplanus Geoff. , waarvan de eerstgenoemde

onder de meest algemeen verspreide soort van zoetwaterscbildpadden

op Java moet gerangschikt worden , vindt men even dikwerf in de nie-

ren als in de zacht strooraende beken en rivieren. Zij worden vooral

in groole menigte aangetroffen in de breede beken der neptunische

gebergten in de distrikten Djampang (van Tjandjoer) , in Karang

(van Soekapoera) , welke een zeer gering verval van water hebben.

PlaatHelijke *e*chouw>ing. Een der grootste Rawa's op

Java is de Rawa-Lakbok, gelegen in de alluviaal-vlakte der Tji-

Tandoei, welke met een moeraswoud is bedekt.'De Rawa zelf,

welke in bet midden dezer wouden wordt gevonden, is gedurende

de droogste raaanden des jaars herschapen in een grasveld, met

uitzondering van het centrale gedeelte, waar steeds water staat.

(Vergelijk de II >- afdeeling, bladz. 1342.) De Javanen, die ter

vangst van lkan gaboes zijn uitgegaan, steken het hoog opge-

schotene, rietachtige gras in brand, dit wordt dan doordevlam-

raen verteerd en geeft eene zwartachtige kleur aan de vlakte.

Gedurende den regentijd is het verkeer lusschen het ooslwaarts

gelegene gebergle van Tjelatjap (distrikt Dajoe loehoer en Pega-

dingan) en het westwaarts gelegene gebergle van Soekapoera ge-

stremd door de zoo even genoemde, daar tusschen liggende vlakte,

die eene breedte heeft van 7 a 10 palen,ja, in de bogten tus-

schen de uitloopende bergarmen zich tot het dubbel dier breedte

uitstrekt , welke vlakte alsdan grootendeels onder water

staat. Somtijds gebeurt het, dat er gedurende dien lijd, — den

regentijd , — in vele streken der Preanger-Regentschappen eene

menigte tijgers wordt gezien, waarvan overigens gedurende het

gansche jaar in dergclijke oorden ninnner een spoor wordt waar-
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genomen. De bewoners dier slreken, zelfs van diegenen , welke on
een afstand van verscheidene dagreizen van de Tji-Tandoei-vlakte
verwijderd zijn, hebben dan de gewoonte van te zeggen •

«zii
komen van de Rawa-Lakbok ». Deze Rawa, of, beler gezegd het
laagst gelegene gedeelte der Tji-Tandoei-vlakte is wijd en zijd be
rucht door het groote aantal lijgers, dat zich aldaar ophondt Ge-
durende den regentijd wordt niet slechls de grasvlakte, maar ook
het wood onder water gezet en de tijgers, benevens dehonderde
dnften van herten en wilde varkens , die op het grasperk een
overvloed.g voedsel vonden

, zien zich genoodzaakt andere oorden
ten verblijve op te zoeken. - Deze tijd is echler gezonder voor
- bewoners der dorpen, die in de nabijheid liggen dezer vlakle

in den omtrek der kleinere. Rawa-Onom, welke op een gerin-
gen afstand van daar wordt gevonden , dan de overige tijd des
jaars. Gedurende het drooge jaargetijde zijn koortsen in al deze
dorpen endemisch. Daarenboven heerscht onder de bevolking die
in de nabijheid dezer moerassige streek woont, waar de bodem
steeds vochtig is en waar bijna elken morgen nevel valt , eene boos-
aardige ziekle, die zich aan de voeten en aan het benedengedeelte
van het been door zwelling en zweren openbaart. De geringste
wond, die men aan den voetkrijgt, begintweldra te ontsteken; deze
zweren nemen steeds in oravang toe , dringen door tot op het
gebeenle; hierbij komen hectische koortsen, er ontstaat diarrhoe
en de patienten sterven.

de

en

ZESDE GEBIED.

ALANG ALA1YC-WILDERNIS.

WlLDERN

' ERI-GRAS: SACCHARUM KoEJilGII Retz., DAT, DIGT BIJEENGROEI-
JENDE, VLAKTEN VAN EENE UITGESTREKTHEID VAN VELE

MIJLEN OF LAGE, ZACHT GLOOIJENDE BERGOELLINGEN ALS

EEN EENTOONIG KLEED OVERDEKT.

Verscheidene andere even hoog, ja, nog hooger groeijende gras

1
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orden

elders groepgewijs opwassende tusschenhet Alang alang-gras aange-

troffen; het zijn Andropogon tropicus sPr., Roemboetkasang «. :

Anthistiria arundinacea Ro*b., die even hoog groeit als Alang, Manja

bodas ,. : Anthistiria mutica Bm* , welke eene hoogte van 6 a 10 voet

bereikt, Roltboellia exaltata l., Androscepia gigantea Brogn.
,
en het

meer dan alle anderen beruchte Glagah , ». eri gede" : Saccharum

spontaneum l., welks rietvormige Stengels, die eene dikte verkrij-

gen van een vinger, met hunne lange bladeren en overhangende

bloempluimen, zoo hoog groeijen, dat paard en ruiter zich daar

tusschen kunnen verbergen. Gewoonlijk groeit de Glagah groeps-

gewijs tusschen het Alang-gras ; het vormt alsdan verstrooid liggen-

de eilandjes, hooger opgegroeide grasboschjes , die ter hoogtevan

8 a 10, ja, van 12 voet wassen, terwijl de omringende grasop-

pervlakte slechts ongeveer 4 voet hoog reikt. Somtijds echler vormt

waann
fc._M ^^

andere grassoorlen voorkomen en waardoor men zich met meer

bezwaar eenpadbaant, dan door de digtste, oorspronkelijke wouden

,

want bij elke schrede is men genoodzaakt zich met het hakmes

eene opening te verschaflen , waar men den voet kan nederzetten

,

terwijl men bij iedere struikeling aan het gevaar is blootgesteld

,

om op de spitse rietstengels , als op lansen, gespietst te worden;

gewoonlijk toch worden de Stengels een voet boven den grond in

t
eene schuinsche rigting afgekapt.

Leveren de gemeenschappelijk opwassende grassoorten in de

noordelijke streken des aardbols een verkwikkend schouwspel op aan

het oog, vormen zij aldaar groene, fraai gekleurde weidevelden,

welke honderden van andere plan tjes met hunne bloemen sieren , het

Alang alang-gras daarentegen, dat op de eilanden van den Indi-

schen archipel groeit , doet niets dan drooge , eentoonige wilder-

sen ontstaan , die geeneafwisseling, geenenkel rustpunt aanbieden,

waarheen de reiziger zijn blik moge wenden. Beschouwt men

het veld in de verte , dan ontwaart men in plaats van een aan-

genaam
, groenkleurig tapijt, eene zilverwitte graszee, die golvend

door den wind wordt bewogen ; zet men zijne schreden over der-

gelijk veld voort, dan is men tot aan de schouders, ja, tot over

de kin door het gras bedekt. De scherpe rand en de toppen der
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stijve, regt opgroeijende bladeren wonden den reiziger ligtelijk in
het gelaat en aan de handen , wanneer hij zich met moeile een
pad door de grashalmen baant, _ ligt wordt hij door miercnge-
plaagd, wanneer hij zich vermoeid nederwerpt op den bodcm'
ten einde eenige rust te genieten,- of loopt hij gevaar door een
tyger te worden overvallen , die zich in menigte in de hooker
groeijende Glagah-groepen schuil houden, waar zij op eene prooi
loeren. Nergens in het rond is een pad te zien. Zelfs waar smalle
diepe paden zijn gevorrad, alwaar de aardc door het veelvuldig'
begaan is vertreden

, alwaar er eene holte is ontstaan , vormt het
digt groeijende Alang-gras, dat ter wederzijde er van opschiet,
een gewelf

,
waardoor elk spoor er van zoo wel van verre als van'

nabij voor het oog wordt verborgen. Oogverblindend wordt het
zonnelicht door de oppervlakte van het gras teruggekaatst en
drukkend is de hitte, welke men hier te verduren heeft, want
in het middaguur stijgt zij , in de schaduw van een zonnescherm
somtijds tot op 50,2 C

R. of 100,0- F. (1) Te vergeefs ziet de rei-
ziger uit naar eenige verkwikkende lommer , haakt hij naar een ver-
frisschenden dronk. Zelfs geen bloempje verheugt het oog , want
het schijnt, dat geene andere planten gedijen in de nabijheid
van Alang alang

, of tieren op den droogen , harden , kleiachtigen

,

somwijlen rooden, ijzerhoudenden bodem,waaropditgrasgewoon-
lijk groeit. Hierop wordt slechts eene uitzondering gevonden. Heeft
men zijn togt uren , ja , halve dagen lang voortgezet door de
Alang-wiidernis, zinkt men versmachtend op den bodem neder,
dan wordt men soms verrukt op het zien van de fraaije , hemels-
blaauwe bloemen van het Exacum sulcatum Roxb. , eene plant uit

de familie der Gentianeae , die eenzaam , slechts in geringen ge-

tale, hoogstens in groepen van vijf a tien individuen groeit op een
plekje in deze graswoestijn , dat ter naauwernood een omtrek van
een tiental voeten heeft. Mijlen ver kan men van daar zijn togt

weder vervolgen , alvorens op nieuw eene groep dezer plant wordt

(1) Dit is de hoogste warmtegraad
, dien ik bij volkomen windstilte iu Alang-velden heb

waargenomen. Waait er daarentegen slechts een ligte zeewind , dan stijgt de hitte , zelfs
tydens het maximum, zelden hooger dan 25 d 26,0° R.



Kerste /.ono 202 Zesdo gebied

aangelroflen; wel is waar, zij is eigenaardig aan deze Alang-

vlakten , zij wordt althans op Java en Soematra nergens elders

gevonden , maar ook in deze velden korat zij slechts zelden , hier

en daar verstrooid groeijende, voor. Regtstandig verheft zich haar

enkelvoudige Stengel ter hoogte van Ha 2 voet; uil de blad-

oksels schieten lange bloesemslelen , die zich op ver van elkander

verwijderde punten weder verdeelen en regte , tuilvormige bloera-

pluimen worden. Hun top is gesierd met de vroeger genoemde

fraaije bloeraen. Zoo dikwerf ik deze plant in de graswildernissen

ontwaarde, werd ik daardoor verheugd en beraoedigd. (1) Djoe-

koet walela: Polygala densiflora bi. , daarentegen treft men veel-

vuldiger aan tussehen het Alang-gras, doch deze plant is klein en

mist alle aanspraak op schoonheid.

Wanneer in de maanden October en November het Alai

in bloei staat, dan heeft het (de bloeijende individuen) slechts

weinige en korle bladeren. De drie voet hooge halmen, die, even

als de heideplant in noordelijke landen, bij millioenen nevens el-

kander opgroeijen , dragen dan aan hunne toppen wollige aren —
cylindervormige pluimpjes — en het gansche grasveld heeft dan

allerwege eene witachtige kleur , zoo ver het oog kan peilen. Ge-

makkelijk wordt het kleine zaad uit de aren losgeschud; het is

bedekt met zachte, wollige haren en uithoofde het ligt door den

wind wordt opgenomen en weggevoerd, wordt de plant steeds

verder verspreicL Verheft zich dan, gelijk zoo menigwerf het geval

is, een sterkere windvlaag van de zeezijde, dan zweven deze zaden

in menigte digt bijeen door den dampkring, die heinde en verre

in het rond als met sneeuwvlokken is vervuld.

In eene streek van Java, — in de lage centraal-vlakte, welke

den noordelijken voet des G.-Lawoe van de Kali-Solo scheidt,

wordt eene half struikachtige plant, eene Leguminosa: Flemingia

(1) Slechts op 2 plaatsen is deze plant door mij op Java aangetroffen , eens to Imogiri

,

ten zuiden van Jogjakerta , in Maart
,
gedurende haren bloeitijd , — en andermaal in

Augustus, terwijl zij bloeide , op den vlakken schedel des G.-Badak , ten zuiden van de

Wijnkoopsbaai , ter plaatse waar de ontblooting wordt gevonden van den diallag-porphier : L.

n°. 671. Ook op Soemntra trof ik haar aan in de grasvlakten der landschappen Angkola en

Fadang lawa
,
waar zij insgelijks goheel verstrooid groeide
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involucrala Benth., in de Alang-velden gevonden; uithoofde zij bij
nnlhoenen daarin wordt aangetroffen, verkrijgen die velden alsdan
gedurende den bloeitijd der plant een zeer eigenaardig uitcrliik
Men ontwaart dan bijna niets *

'

bloem-
hoofdjes dezer plant, die zich op een 5 a 4 vcet hoogen, wel is
waar in takken verdeelden, doeh regtstandig opgroeijenden Stengel
verheffen, en door de dikke, zilverwilte, zijdeaehlige haren der
schubben de bloemen bijna geheel en al voor bet oog verbergen

Reeds vroeger in de inleiding van dit botanische gedeelte beb
ik trachten aan te toonen, dat waarschijnlijk bet groolsie gedeelte
der Alang-velden de plaats heeft ingenomen van voormalige oor-
spronkelijke wouden, die door menschenhauden zijn geveld ffe-

waarworden.

rende langen tijd grazen, verdwijnt bet AJang-gras op nieuw en
maakt het plaats voor korte grassoorten, - die ons achtsle gebied
uitmaken. Op Java worden de uitgestrektsle Alang-velden gevonden
in de zuidelijke streken der Preanger-Regentschappen

, waar zij
de lage, vlak uitgebreide, neptunische gebergten bcdekken, die
allengs lager afdalen naar de zuider kust en uit zandsteen van
versch.llende soort bestaan. Deze gebergten zijn aan hunne opper-
vlakte door de vroeger opgenoemde boderasoort bedekt. Op Soemalra
bezitlen de Alang-velden nog eene veel grootere uitgestrektheid
dan op Java; dit is voornamelijk bet geval in de Balla-landen,
alwaar zij, gel ij k historisch kan worden bewezen, zijn onlslaan
ler plaalse waar vroeger bebouwde velden werden aangetroffen,
in landslreken, die door de voormalige bevolking zijn verlaten
geworden.

JPtaatsetiJhe beacfiouwinff. — Ten einde den lezer eene
bergachtige landslreek voor oogen te stellen, die met Alang alang
is begroeid, begeleide hij mij op mijnen togt door een der grootste
uitspoelings-dalen, die het neptunische gebergte in West-Soeka-
poera van bet noorden naar het zuiden doorsnijden. Wij hebben
het Tji-Longan-dal verlaten en zijn, — op den 25sten Augustus,
1847, — op het hoogste gedeelte van den bergrug aangekomen,
welke het genoemde dal ten weslen begrenst. In deze rigting
naar het weslen slaan wij den blik in een veel dieper, breeder
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dal dan het vorige; het is de vallei der Tji-Kaengan. Het is een

der uitgestreklste dalen, welke in deze streek worden gevonden

en heeft van zijn oostelijken tot aan zijn westelijken hoofdrand

ongetwijfeld eene breedte van twee mijlen. In somraige streken

vormt de rand eene zeer duidelljke grens, ter plaatse waar hij de

onmiskenbare sporen van aardstortingen, Oeroek's, dragende, een

eind weegs loodregt afdaalt; elders daarentegen wordt een lang-

zame overgang van den dalwand in het hoogst gelegene plat

waargenomen , terwijl die scherpe grens op andere plaatsen op

nieuw en duidelijk zigtbaar wordt. Algeraeen genomen daalt de

dalhelling in terrassen nederwaarts: zij vorrat herbaalde trappen

en heeft daarenboven eene buitengewoon oneffene oppervlakte.

Overal waar het oog zich heenwendt , ontmoet het als het ware

duizenden van heuvelen aan de hellingen van het dal; zij zijn

van eengereten, ruw en zonder regelmaat in toppen en ribben ver-

deeld, terwijl men beneden zich, op den bodem van het dal, even

zeer le vergeefs naar een vlak gedeelte gronds omziet. Want ook

hier rijst de bodem allerwege in heuvelrijen opwaarts, die deels

in bogtige rigting zich van den voet des bergwands naar het midden

van het dal uitstrekken, deels tot den dalbodem zelven schijnen

te behooren. Aan gene zijde van het dal, in het westen, rijst een

gei'soleerd bergjuk , G.-Amlong , opwaarts, dat zich lot in de wolken

verheft en waar steile dwarsribben, als het ware stutten, tegen

aanleunen. De oorspronkelijke wouden, welke dil juk bedekken,

vormen een somber kontrast met de overige omstreken , die heinde

en verre van geboomte ontbloot en slechts met Alang-gras zijn

begroeid. In het noorden en noordwesten stapelen zich top op top,

en berggevaarle op berggevaarte; zij rijzen opwaarts tot aan den

voet des kegelbergs G.-Tjikorai, die, als een verhevene koepel op

een puinhoop van lage huizen
,
ginds op den hoogsten achtergrond

van het dal hemelwaarts rijst. Terwijl dal en berg en hellingen

,

alles in het rond, op eene woeste wijze zijn van een gereten , zulk

een rijkdom van vormen vertoonen, zoo duizendvoudig raetkloven

zijn doorgroefd, in heuvelen en bergtoppen oprijzen; verheft zicli

ginds de G.-Tjikorai met een gladden, gelijfcmatigen zoom, rijst hij

in deze woest dalen
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regelmatig en kolossaal opwaarts , dat de verschillende wijzevanzijn

ontstaan, door oversiroomende massa's, zich opde duidelijkste wijze

openbaart. — Hier in dit bergachtige landschap, dat voor een

gedeelte het karakter van ontoegankelijke, kolossale woestheid

draagt, zou men kunnen vergeten , dat men zich tusschen de keer-

kringen bevond, ware het niet dat kleine groepen van kultuur-

palmen aan het uiteinde van enge nevendalen zigtbaar waren,
die ons de plaats aanduiden waar een dorpje ligt. Slechts met
smalle trappen dalen de Sawah's aan de toegankelijkste plaatsen

der hellingen afwaarts naar den oever der rivier,der Tji-Kaengan,

die in het allerlaagste gedeelte van dit labirintische gebergte als

een zilverblanke stroom daarheen kronkelt.

Het schouwspel, dat dit wijd uitgestrekte dal den reizigeraan-

biedt, die, gezeten op dezen hoogsten rand, reikhalzend uitziet

naar een koelen luchttogt, laat zich met geene pen beschrijven.

ure

het dal alsdan schitlerend moest verlicht zijn door de loodregt

nederdalende zonnestralen , wier gloed de oppervlakte als het ware
in damp doet opstijgen, — neen, duister en somber ligt hetdaar

voor ons. De bovenmatig verhilte en uilgezette luchtlagen , die op

de met gras begroeide hellingen rusten, zijn allerwege in eene

trillende beweging en verliezen op groote afstanden hare doorzig-

. De dampkring wordt weikleurig; hij blijft, wel is waar,

steeds licht, maar is toch troebel, ondoorschijnend. Wanneer dan

de verstrooide wolken, die daar boven ons in het luchtruim zwe-

ven, door den oostewind voorlgestuwd, hare schaduwen werpen

op enkele deelen of bergtoppen in het wijd uitgestrekte dal,

welke op die wijze beschaduwd, door hunne zwarlachtig sorabere

kleur scherp uitkomen op den meer helderen grond, — wanneer

daarbij nog de rook wordt gezien vanbrandendAlangalang,waar-

aan het vuur zich op honderde plaatsen te*gelijk heeft medegedeeld

,

hetwelk luid knapt en kraaklendat,loeijendealseenhevige slorm-

wind, steeds hooger en hooger langs de dalhellingen opwaarts

rijst, dan vertoont zich bij den heldersten zonneschijn, bij de

verstikkendste middaghitle, het gansche dal in een zeer somber,

twijfelachtig licht.
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Te vergeefs trachlen de bewoners der hier en daar verstrooidD

liggende dorpjes paal en perk le stellen aan den voortgang van

Let Alang-gras, tot welks ontstaan zij zelven aanleiding hebben

gegeven door het vellen en verbranden van wouden; waren zij in

staat deze laatsten te vernietigen , het Alang-gras daarentegen ver-

ijdelt al hunne pogingen. Het is waar, in de maanden Augustus,

September en October , steken zij het drooge gras op duizende plaatsen

in brand , in wijd uitgestrekte velden wordt het door de vlammen

verteerd, de bodem wordt zwart gekleurd, maar zoodra de eerste

regen gevallen is, schiet het taaije gras, op den door de asch

bemesten bodem , met des te weelderiger kracht opwaarts.

De hitte, welke zich in de Alang- en Glagah-velden dezer steile

hellingen ontwikkelt, strekt aan den reiziger in deze oorden reeds

van 8 a 9 ure in den morgen tot aan den lalen namiddag tot

eene der geduchtste plagen ; het pijnlijke gevoel der te hooge tem-

peratuur, de verstikkende gewaarwording, die met elke adem-

haling gepaard gaat in eene zoo buitengewoon verdunde lucht,

spoedige uitputting der ligchaamskrachten , wanneer eene steile

berghelling wordt beklommen, dit zijn verschijnselen, welke, bij

gemis aan alle verkwikking, nog sterkere werking uitoefenen op

den zwakkeren Javaan dan op den Europefir. Wanneer dan

de millioenen Alang-bladeren tot zoo vele millioenen spiegels zijn

geworden, waarvan het teruggekaatste licht het oog pijnlijk aan-

doet, wanneer dan omstreeks 2 ure de gloeijend heete lucht van

het Alang-veld hare hoogste temperatuur (van 100,0° F.)bereikt,

en aan geen onlvlieden kan worden gedacht, dewiji mijlen ver

in het rond eene gelijke hitte heerscht, dan zinkt de eene Koeli

na den anderen versmachtend neder, of kruipt hij in een boschje

om zich te verbergen of in een waterpoel ora zich eenige ver-

kwikking te verschaffen.

Des avonds van denzelfden dag. (In het dorp Garoeng. — Dit

ligt in het dal zelf op een voorsprong van den westelijken wand,

op een trap , welke 200 voet lager afdaalt naar de bedding der

Tji-Kaengan , boven de rotsbrug Tjoekang batoe.) (1) — «De nach-

(1; Deze plaats w uitvoenger beschreven in de 3de Afd. bladz. .180—18-2
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telijke koelte heeft reeds verkwikking aangebragt (78 0° F ) Het
is doodstil in de luchl; hel ruischen Tan den slroom daar beneden
ons, die zich met kracht voortstuwt door hel vvoud en doorrotsen
en een aanlal watervallen vomit in zijn loop, ireft steeds luider
het oor. Helder stralend rijst de voile maan boven den oostelijken
dalrand, terwijl de avondster den westelijken rand reeds is ge-
naderd. Hoog verheffen zich ler wederzijde van de dalkloof deze
beide randen, waardoor het zigtbare gedeelte des hemels eng wordt
beperkt. De stralen der maan vverpen een helder licht op deze
randen en op de golvingen , die zich doen bespeuren in het blade-
rendak der wouden, welke diep beneden ons den laagslen bodem
der kloof bedekken. Ooslwaarts van ons verheffen zich de woud-
boomen trapsgewijs boven elkander; zij stijgen opwaarts tegen
den dalwand, waar het voorgedeelte hunner kroonen door het
raaanlicht wordt getroffen, terwijl de wand zelf nog metduistere
schaduwen is bedekt. De grenzen, welke het dal omsluilen, de
rand der zijwanden

, waarop slechts nog enkele boomen zich ver-
heffen en het Alang-bekleedsel van den vlakken bergschedel een aan-
vangt neemt, zijn het scherpst verlicht. Het woud daar beneden
ons, dat onder zijn gewelf zoo vele geheimen van het plant- en
dieremleven verbergt

, het geruisch der rivier , die voor ons vol-
komen onzigtbaar daar heenstroomt onder het bladerendak, waarop
wij nederzien, de stilte, waarin de gansche overige natuur is

verzonken
,

die door geen geluid wordt gestoord dan door hel
zachte gekrijsch van een enkelen nachlvogel, de eenzaamheid van
het landschap, waarin geen menschelijk wezen huist, de koelle
van den nacht, het wonderschoone licht, dat op dit nachlelijke
tooneel is uitgestort, dit alles houdt mij hier in de vrije lucht
aan mijne plaats gekluislerd. Ik heb mij nedergezet onder het
geboomte, aan den rand des voorsprongs en bewonder in opge-
togenheid het schouwspel, dat zich voor mijn oog ontwikkelt».
Ten 9 ure. «Mogen daar boven ons in het luchtruim afzonderlijk
drijvende wolken (cumuli) met pijlsnelle vaart naar het westen
worden voorlgezweept

, een bewijs dat een sterke oostewind in
de hoogere lagen des dampkrings heerscht , hier beneden is alles

doodstil. Slechts van tijd tot tijd doet een zachte wervelwind de
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bladeren ruischen; met snelle vaart ijlt hij voorbij en laat zijn

invloed binnen zulk eene beperkte ruimte gevoelen , dat geene be-

weging, hoe gering ook, in het loof van het nabij staande geboomle

wordt bespeurd. — Eene groote , heldere nevelring van 23° halve

middellijn omcirkelt de niaan; aan de buitenwaarts gekeerde zijde

is deze ring vvolkachtig gevederd, aan de binnenwaarts gekeerde

zijde daarentegen is de grens scherp geteekend, waardoor een

helder blaauw gedeelte der lucht wordt omsloten. Bovendien ont-

waart men aan de noordelijke zijde van den ring eene lange, hel-

dere slreep, als die eener komeet, welke zich in de rigting van

het oost-noordooslen naar het west-zuidwesten door de oostelijke

helft des hemels^ uitstrekt van den horizon tot door het zenith,

en deze oostelijke hemel is bijna even helder verlicht als op den

klaren dag, ja, het fijnste schrift is leesbaar. (1) Een half uur

later verdeelt zich de streep in twee evenwijdige deelen (van het

oost-noordoosten naar het west-zuidwesten) en bedekt den ganschen

hemel. — Alle Javanen slapen. Geen levend wezen laat zich be-

speuren tusschen de hutlen , onder het bladerendak van het ge-

boomte, waardoor de maan hare heldere stralen werpt, Een der-

gelijke nacht, een dergelijk landschap, vergoedt de ongemakken

van den verloopen dag. Somtijds paart zich de bazuinstem van

een paauw aan het geplas der watervallen en maant mij aan

tot den lerugtogt; want des nachts doet de paauw zich slechts

hooren, wanneer hij een tijger ziet, die tusschen het geboomte

heensluipt ».

(1) Hetgeen hier tusschen aanhalingsteekens voorkomt, heb ik bijna woordelijk over

genomen uit mijn zakboekje , waarin ik het bij het schijnsel der zoo even vermelde lucht

verheveling en het iicht der maan met potlood ter nederschreef.
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ZEVEXDE GEBIED.

BOSCHJES
, WELKE IN ALANG-VELDEN

VERSTROOID VOORKOMEN.

LAAG GROEIJENDE BOOMGROEPEN , WELKE DEELS IN DE WILDERNISSEN
VAN ALANG-GRAS VERSTROOID VOORKOMEN, DEELS ALS MIDDENVORM,

TUSSCHEN OORSPRONKELUKE WOUDEN EN BEROUWDE STREKEN

,

KLEINE , DOCH DIGT INEENGEGROEIDE STRUIKWILDER-

NISSEN , FRUTICETA , VORMEN.

Het zijn heete
, menigwerf stekelachtige boschjes , welke door

slingerplanten in allerlei rigtingen doorvlochten worden en waarin
men zich niet dan zeer bezwaarlijk een pad kan banen. Zij koraen
het menigvuldigst voor als afzonderlijke groepen , — woudeilan-
den

,
— in de Alang-woestijnen of vorraen een gordel rondom de

eigenlijk oorspronkelijke wouden , ter plaatse waar deze in het
laagst gelegene gedeelte aan bebouwde streken grenzen , ja , dalen

menigwerf als verstrooid staande boschjes tot in deze laatstge-

noeraden af.

Onder de groepsgewijs , digt nevens elkander wassende hoomen,
die echter zelden eene grootere hoogte dan 30 voet bereiken,

worden de navolgenden het menigvuldigst aangetroffen. — Wa-
le ng : Covellia microcarpa en paniculata Miq. (Ficus Ribes Un.).
Bauhinia lomeutosa en acuminata l. — Piliostigma acidum Beth.

(Bauhinia R«mr.). — Ki baragma «.:Diospyros melanoxylon Roxb.

en frutescens bi. (Ebenaceae.)— Pan awar beas: Stemonurusjava-
nicus bi, , (Olaciueae). — Poon mara bodas*. : Rottlera tomentosa
Hassk. en R. floribunda Hassk. (Euphorbiaceae) , twee 50 voet hoog
groeijende boompjes , die algemeen in deze boschjes worden gevonden.

Maar bovenal verdienen hier vermeld te worden eenige Bamboes-
soorten , Bambusa vulgaris wind. , B. Bitoeng schit. en voornamelijk

de stekelachtige Bamboes,Bamboe doeri, $. Awi awar : Bam-
busa Blumeana sd.it ., die niet slechts zeer meDicvuldk er inD ' »*"»tj



I&rsle zone. 500 Zeveudc gebied.

voorkomt, maar dikwerf geheel alleen gansche boschgroepen

vormt. — Ecne menigte atmiken , die tot de verschillendste

familien behooren , wassen op nevens de vroeger genoemde boom-

soorten of vullen de ruirate tusschen hunne staramen. Hier vindl

men de aromatische Lagoendi: Vitex trifoliata l. , — en Doe-

doerenan: Elaeagnus latifolia l. ; daar nevens groeijen Geloniuai

gloraerulatura en spicatum , zoo irede Evonymus javanicus bi.

Menigwerf treft men een Sapindaceen-struik Ki lampajang s. :

Schmidelia liltoralis bl, aan, benevens stekelige Apocyneen-,

Rubiaceen- en Rhanmeen-struiken , die bet boschje volkomen

ondoordringbaar maken. Tot deze soorten behooren Karandang:

Carissa carandas l., Toeraboeng kanjoet litjen : Ganlhium

horridum bl, Rbamnus leprosa bl , benevens Aroi koekoe oelang

ged£ s.: Ziziphus Napeca Lam., Z. Oenoplia Mill, en Z. xylopyrus

Wiiid. — Hier en daar sieren de fraaije , weelderige bloemtrossen

van Patjing §. : Costus speciosus l. , het kreupelhout. — Maar

grooter dan het aanlal boomen en struiken is dat der siinger-

plaiiten en klimitiende gtruiken , der lianen , welke deze

heete, van rondom aan de zonnestralen blootgesteldeboscbjesin alle

rigtingen doorvlechten. Als ware het weefsel van bladeren en

takken nog niet digt genoeg zaamgegroeid, zoo wassen hier slin-

gerplanlen, behoorende lot de familie der Compositae, Ranun-

culaceae, Apocyneae , die vol zijn van raelkachtig sap, Convol-

vulaceae, ja, varenkruiden , Leguminosae , Passifloreae , Rham-

neae , Rubiaceae , Hippocrateae en Bambuseae worden alhier aan-

getroffen. Slechts de voornaamsten dezer planten zullen wij alhier

optellen , wier klimmende Stengels de diglheid van het bosch ver-

meerderen. Eene geelkleurige bloesem dragende Wollastonia , waar-

aan te onregtc den naam montana dg. is gegeven, wordt hier me-

nigvuldig aangetroffen , met Yernonia cinerea Loss., var. rotundi-

folia en parviflora Wght., benevens Kadjan kelan : Clematis smi-

lacina Reinw., en Karasa dandang: Vallaris Pergulana Barm. —
Aroi kawojang: (1) Convolvulus angularis L., en Aroi tjara-

(1) Alle woordcn, waar \66r Aroi: plant, vooral slingerplant , is geplaatst, behoorcu tot

de Soenda-taal , even als Oe ; Rotan , — Ki: hout.
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joeng: Convolvulus peltalus Frst , omvatlen met hare rankenhier
en daar het geboomte en spreiden hare zwavelgele bloemkroonen
ten toon, terwijl de meest algemeen voorkoraende van aldesoor-
ten dezer familie Aroi koejapoe: Argyreia mollis choi ?

. , op an-
dere plaatsen hare roodachtig lila-blaauwe bloemen vcrtoont. Hier
vormt Ala letik en Ata gede ,.: Lygodium circinalum s« , en
En microphyllum r. Br

, wier Stengels worden gebezigd als strik-
ken

,
klimmende

,
uit een fijn gebladerte zaamgeslelde beddingen

,

elders ontvvaart men door het gebladerte de vermiljoenkleurige
zaden van Aroi saga: Abrns praecatorius l ., die in de openge-
barstene peul zigtbaar zijn en hoog boven zich ziet men aan de
toppen van een boom de fraaije, scharlakenroode vruchten van
Patok manoek . , en Aroi belimbing: Modecca oblusa en cor-
difoha bi.

, hangen
;
ligtelijk zou een vreemdeling in bet denkbeeld

geraken, dat het de vruchten zijn van den boom, waaraan hij ze
vvaarneemt

,
want de dunne Stengels der Passifloreen , waarloe zij

behooren, lalen zich niet dadelijk bespeuren , dewijl zij menigwerf
op een groolen afstand van den boom wassen, waarheen zij hare
ranken uitstrekken om hem met hunne vruchten te sieren Nog
andere klimmende planten met houtigen slengel wassen hier in
het rond, als Samara scandens en racemosa iiu* , Uncaria (Nau-
clea) ferruginea Khs

. , pedicellala ft* en acida Hunt. , benevens Sala-
cia-soorten en Aroi mengandar (die insgelijks Oe loetoeng wordt
geheelen)

:
Hippocratea indica Wind, en ondersteunen het weelde-

rig groeijende, bloemrijke vlechtwerk. - De digtheid vanditalles
wordt nog vermeerderd door de prachtige Bamboes-liane Awi
tjangkor^: Nastus Tjangkorreh Schit. , welke in zekere mate de
laatste hand legt aan het vlechtwerk en met hare dunne, Rotan-
achtige ranken, die hoogstens ter dikte van een vinger groeijen
en als touwwerk worden gcbezigd , zich lusschen de vroeger ge-
noemden heenslingert

, om eindelijk van den rand van het woud
haar schoon loof in bogen te doen afhangen.

Veelal voor het oog onziglbaar, verheft zich in het binnensle
van het boschje een groote Pandanus (Pandanus latifolius, of ook
Pandan pandjangen anderen), of wel delange , bosvormige bladeren

,

die de toppen kroonen van het geringe aantal takken, waarin de
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spits van zijnen stam is verdeeld, rijzen slechts even boven het

loofgewelf van het omringende geboomte. *— Aan den rand van bet

boschje daarentegen worden groepen gevonden van kleine, veelal

dvvergachtige palmen , die hier in deze drooge , heete bosschen regt

te huis zijn en het liefst in de nabijheid der kust wassen, hoewel

zij zich insgelijks tot op een afstand van 4 a 5 mijlen er van ver-

wijderen. Behalve de Ki oera-palm: Wallichia Oranii bl, waar-

van de stammetjes slechts de dikte verkrijgen van een hal-

ven duira en uiterlijk 5 a 8 voet hoog groeijen, worden hier buiten-

gewoon vele waaijerpalmen, *. Wiroe: Licuala pumila, spinosa,

horrida, gracilis bi. , en vooral L. spectabilis Miq. aangetroffen ; de

laatstgenoemde soort heeft een stam ter dikte van 2 duim en

groeit hier ter hoogte van 7, elders van 20. doch meerendeels

van 10 a 12 voet. Daar nevens groeit de palm Sarai: Dryrao-

phlaeus Zippelii Basak
.

, wier 4 a 5 duim dikke stammcn gewoon-

lijk ter hoogte van 25 voet oprijzen en even als de Wiroe-palm

niet afzonderlijk, hier en daar verstrooid worden gevonden, maar

in bossen of bundels op de wijze van Bamboes in kleine groepen

van 5 a 20, of in een grooter getal digt nevens elkander op-

wassen. De Sarai en Wiroe-palmen groeijen vooral ter plaatse

waar het woudgeboomte aan de graszee, aan het Alang alang

grenst. Verheft zich dan een tien of twaalftal dergelijke met ge-

ledingen, als met ringen voorziene Wiroe-stammetjes nevens el-

kander, die, naar male zij hooger rijzen, zich iets verder van

elkander verwijderen en breiden zij aan het einde der dunne ste-

len, welke allerminst de helft der lengte verkrijgen van den ge-

heelen stam (uit welks bovengedeelte zij opschieten) , hunne waaijer-

vormige bladeren uit , dan leveren grasveld en woudzoom een aan-

genaam en sierlijk tafereel op.

Waar een beekje zich door het grasveld kronkelt, waar het

boschje paalt aan den rand eener diepe voor of gleuf , — eene natuur-

lijke gracht, — daar trekken allerwege kleine , vurig gele bloemen

het oog tot zich en bespeurt men groote bladeren , die zich door

hunne raelkwilte kleur van het talloos tal der omringende blade-

ren onderscheiden ; het zijn de bloesems en bladvormig uitgegroeide

kelkslippen van Kingli laban: Mussaenda glabra Vahi. , welke in

dergelijke oorden bijna overal worden aangetroffen.
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Uithoofde van den builengewonen rijkdom aan planten,degroote

menigte der verschillende soorten van boomen en struiken , waar-
uit deze boschjes bestaan, doch waarvan geen enkele soort de
overhand heeft in tal van individuen, laat zich hunne physio-

gnomic bezwaarlijk met korte woorden afmalen , want het eigen-

dommelijke van hun uiterlijk voorkomen ontstaat slechts door de
zamensmelting van alien tot een geheel. Zal ik echter den indruk

schetsen , welke mij het duurzaamst is bijgebleven , dan mag ik

daartoe de volgende woorden bezigen : het boschje,datal die strui-

ken, boomen en lianen gezamenlijk vormen, deed zich, in zijn

geheel genomen, aan mijn oog voor als een laag, klein , maar met
een digt loof gedekt woud , omgolfd door de Week gekleurde gras-

zee, waarin geene enkele opening werd gevonden, waardoor ner-

gens het daglicht van ter zijde kon doordringen; aan den rand

van het kleine woud hing het zachle loof van Naslus Tjangkore

in bogen afwaarts , dat zacht schommelend door den adem des

winds werd bewogen ; hier en daar zag men kleine Licuala-palmen

bosvormig in groepen vereenigd , elders fonkelden de scharlaken-

roode vruchten van Modecca-soorten door het gebladerte en in

het binnenste van het woud, waar eene opening, eene gaping

werd gevonden, Het zich de zonderlinge gedaante van een Pan-

dan us (1) bespeuren.

Waar een grootere bergstroom de wildernis doorsnijdt en zich

een bed ter diepte van eenige vademen beneden de oppervlakle

van den beganen grond heeft uilgespoeld, dat hij met rolsleenen

heeft bezaaid, daar is het — en wel voornamelijk op de rolsleen-

banken, die menigwerf ter wederzijde door een kleinen arm van

den gespjitsten stroom als een eiland worden omvat, — daar is het,

zeg ik, dat de roedevormig opgroeijende, op een wilgenboom gelij-

kende, 7 voet hooge struik Kajoebabi, *. Tjoerai (of Ki banen):

Crypleronia paniculata bi. , wordt aangetroffen ; zijne scheef staande

,

stroomafwaarts gerigte stammen en twijgen, diebovenopallerwege

(1) Eene groote Pandanus-soort , welke alhier voorkomt, wordt door de Javanen Tjang-
koean geheeten; het is echter niet mogeiijk, dat dit de Pandanus furcatus Roxb. zijn Iran,
die een gelijken naam heeft; want deze soort is door mij alleen aangetroflen in de scha-
duwrijke , oorspronkelijke wouden der derde zone.
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met modder zijn bedekt, strekken den reiziger tot een duidelijk

bewijs, dat de thans droog staande beek, nagevallen regen, menig-
werf tot een hoogen vloed Bandjer — aanwast. Een dergelijken

,

wilgenboomachtigen babitus, als deze struik vertoont, heeft insgelijks

Ficus Loa «. , die aan den oever van zulke beken groeit. In sommige
streken grenst het Alang-veld aan een steilen wand, van waar water-
vallen nedervvaarts storten; alsdan zijn de genoemde slruiken in

een eeuwigdurend waterstof gehuld en bijna alle bladeren der
Tjoera'i en Loa zijn zwart gekleurd door de zwammen (Hyphoray-
ceten), die zicb daarop hebben ontwikkeld.

Dieren, welke alliier voorItomen. Worden afzonderlijk

staande struikwildernissen , fruticeta, hetzij in debebouwde streken

of aan de grenzen van oorspronkelijke wouden, in alle deelen des

eilands aangetroffen , zoo behooren daarentegen de eilandvormige

woudgroepen, die hier en daar in de wildernissen tusschen het hoo^e
Alang-gras verslrooid voorkomen, meer bijzonder tot de zuidelijke

streken der Preanger-Regentschappen en zijn deze het raeest ont-

wikkeld in de distrikteji Djampangkoelon, Tjidamar en Soekapoera;
dit is, namelijk, het geval, in die gedeellen der genoemde streken,

welke aan de zuider kust grenzen, vlak zijn of slechls eenegeringe
glooijing hebben en gewoonlijk uit lagen bestaan van een kalk-

achtigen zandsteen, die in 50 a 200 voet hooge platten, banken,
boven den spiegel der zee rijzen. Hier is het geliefkoosde oord',

waar de Javasche Regenten ter jagt gaan, hier is het waar zij ge-
woon zijn hunne drijfjagten te houden, want, moge het in kleine

driften zijn, groot toch is het aantal van Javasche herten, Men-
djangan

: Cervus russa s. Man , dat hier wordt aangetrofTen; het
vleesch dezer dieren , dat in dunne schij ven gesneden , met zout inge-

wreven en in de zon gedroogd wordt (Dengdeng) , is de meest gelief-

koosde toespijs tot den rijstschotel der Javasche hoofden. Hier houdt
zich het wilde zwijn, Babi oetan,

;
Tjeleng: Sus verrucosus

Kuhi et v. h , in menigte op, en doorwoelt het den bodem, teneinde
Alang-en Glagah-wortelen: Saccharum Koenigii(l) en spontaneum, op
te sporen, welke planten hare geslachts-verwantschap met het suiker-

(l; Svn: Imperata Koenigii Palis, de Reauv.
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riet (Saccharum officirtarum) niet verlooehenen en ecu overvloed
van zoet sap in hare worlelen en jonge spruiten bevalten. Wei komt
ook hier Sus viltatus Kuhl et v. h. voor, raaar dit is veelvuldiger

het geval in de volgende zone. Uithoofde de Mohamedaansche be-

volking van Java het vleesch der zwijnen niet nuttigt,ja, zelfs zorg-

vuldig elke gelegenheid vermijdt om met het «onreine dier» in aanra-
king te komen, zijn zij ten gevolge hiervan zoo weinigschuw, dat
zij zich ter naauwernood de raoeite geven om uit te wijken , wan-
neer zij een reiziger ontmoeten, die zijn weg door het Alang-
alang-veld voortzet. De lijger echter acht hen waardig om er zijn

maaltijd mede te doen, waardoor de vermeerdering van hun aantal

binnen zekere grenzen beperkt blijft, hoewelookdeze, naar mij door
de inboorlingen werd verzekerd, de voorkeur geeft aan hertenvleesch.

Daaraan moet de vermeerdering van het aantal wilde zwijnen
worden toegeschreven in versoheidene

, gedecltelijh bebouwde
streken

,
die de lijger heeft verlaten of waarin hij allhans zelden

wordt aangelroffen. Om de premie van /"8,00 te verdienen , door
de Regering voor elken dooden tijger uitgeloofd, wordt erslerkjagt

op gemaakt; gewoonlijk wordt hij gevangen inhoulen vallen en ver-

volgens met lansen dood gestoken. Maarten gevolge hiervan neerat het

aantal wilde zwijnen somtijds zoo zeer toe, dat zij door het ver-

nielcn van aanplantigen, vooral van suikerriel en Padi, meer schade

aan de bewoners toebrengen dan de tijgers vroeger aanrigten (1).

(1) Het volgende berigt, ontleend aan de Javasche Courant, d. d. 5 Junij, 1852. zal den
lezer doen zien

,
hoe verbazend groot het aantal wilde zwijnen is, dat zich in dergelijke

graswildernissen ophoudt, van waar zij de nabij gelegene, bebouwde velden bezoeken :

«1q de residentie Djapara en bijzonder m het regentschap Pati, zijn in den laatsten tijd

,

de wilde varkens op eene schromelijke wijze vermenigvuldigd, dermate dat de resident
het noodig heeft geacht maatregelen te nemen oai die voor landbouw en cultuur zoo
schadelijke vermenigvuldiging, krachtdadig te koer te gaan. Met dit voornemen heeft de
resident in de maanden Maart en April stelselmatige drijfjagten aangerigt, in gelijker
voege als hij die in vroegere jaren zelf bijgewoond heeft op de landen van den Pangeran^
Mangkoe negoro in Soerakerta. De uitslag dezer par force jagten isvoortreffelijk geweest,
vermits er in het gemelde tijdvak niet minder dan 5395 wilde varkens zijn gedood.De re-
sident is voornemens na den afloop van den suikerrietoogst, op nieuw eenige drijfjagten
te doen aanrigten, ten einde de suikerrietvelden zoo veel mogelijk, voorgebeurlijke aan-
randingen der wilde zwijnen te beveiligen.»

Het regentschap Pati, dat hoogstens 2 geographische mijlen lang en breed is . beslaat de
vlakte gelegen tusschen den zuidoostelijken voet van den G.-Moerio en de kalkber-
gen van Grobogan. In het middengedeelte der vlakte vindt men , afwisselend met dedroogo
graswildernis, een moerassigen Rawa-bodem.

2
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Zelden gebeurt Let, dat men des daags een hert over bet grasveld

ziet ijlen. Gedurende dien tijd houdt bet zich verhorgen onder het

schaduwdak der woudgrocpen ; des nachls daarentegen begeeft bij

zich in kleine driften op het Alang-veld, hetgeen zeer opmerkelijk

mag worden genoemd , dewijl ook dan de koningstijger (Ma I j an

lorek) zijne rooftogten aanvangt en zijn leger in het Glagah-gras

verlaat, dat hem gedurende den loop des daags eene veilige schuil-

plaats verschafle. Dikwerf gebeurt het , dat de paarden weige-

ren voort te gaan of over hun gansche ligchaambeginnenlebeven,

wanneer men een dergelijk hoog groeijend Glagah-bosch— een riet-

eiland in het algemeene grasveld — voorbijtrekt; het schijnt,dat

zij door bun fijner reukorgaan de nabijheid ontwaren van het

roofdier, hetwelk somtijds slechts weinige scbreden van hen ver-

wijderd in het gras verholen ligt , doch dat zich door geene be-

beweging, geen geruisch hoegenaamd verraadt. De panter,Matjan

toetoel: Felis pardus i\, zoomede de zwarle varieteit Matjan

kombang, gaat insgelijks des nachts op roof uit op het Alang-

veld ; algemeen genomen, houdt bij zich meer in de oorspronkelijke

wouden verborgen dan de koningstijger, waar bij, bij bet jagt

maken op apen, tamelijk hoog in het geboomte weet leklimmen*

Hoe liefelijk de physiognomic der verstrooid staande woudgroepen

zich aan het oog moge voordoen , hoezeer deze den reiziger uit-

lokken tot een langduriger oponthoud in deze grasvelden , waaraan

zij al bet voorkomen van een park geven, zoo waagt het echter

niemand op Java, zelfs niet op den helderen dag, om deze Alang- en

Glagah-velden te doorreizen , zonder van een talrijk geleide te zijn

voorzien , uithoofde bet daarin schuilende roofgedierle die velden

tot schrik inboezemende wildernissen maakt. — In sommige slreken

verheft zich de harde , thonige bodem tot heuvelen ter hoogte van

2 a 3, uiterlijk 4 voet, die rondachtig .van vorm zijn, somlijds

bij honderden nevens elkander voorkomen en alien een gelijken

vorm en omvang hebben. Het ontstaan dezer heuvelen zou den

geoloog ongetwijfeld een onverklaarbaar geheim blijven, ware het

niet , dat men , door de bovenste aardkorst er van te doorgraven

,

zich de overtuiging kon verschaffen , dat dieren in het binnenste

dier heuvelen hun verblijf houden, dat de gansche heuvel uit mean-
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drisch in elkander gedraaide, bruinachlig gele lamellen beslaat,

die uit klei gevormd en op de zonderlingste wijze gerirapeld,

zijn; in de enge ruimten, die er tusschen worden aangetrof-

fen
, wemelen millioenen zoogenaamde witte mieren, Rajap:

Termes fatalis l., dooreen. De oude heuvelen zijn met gras en
struikgewas begroeid. — Heeft de natuur aan herten en aan zwij-

nen een verderfengel gesteld, — den lijger en den panler, — die

hunne overgroote vermeerdering beperkt, weldra ontwaart men,
dat zij ook aan de termiten een erfvijand gegeven heeft. Wandelt
men in stille tusschen de met groen bewassen aardheuvelen , dan
verrast men menigwerf het Javasche schubdier : Manis javanica
Desmarest, terwijl hij een der heuvelen opkrabt; want bij voorkeur
voedt hij zich met termiten , die zulke verwoestingen aanrigten
in houten huizen en in Uamboes. In dergelijke oorden ziet men
insgelijks dikwerf paauwen, Merak: Pavo muticus l., in het gras
rondstappen, want ook zij versmaden den levenden inhoud der
kleine heuvelen niet , waartoe het schubdier him den toegang heeft

geopend. Hoe luisterrijk schilleren de prachtige kleureu hunner
vederen hier op den grasbodem, wanneer zij door het verblinden-

de licht der middagzon worden beschenen. Dan kraait in het nabij

gelegene boschje de wilde haan, Ajam oetan, j. Ajam alas:
Gallus furcatus Temm.; slechts zelden krijgt men hem in het

oog, hoewel het schijnt, dat de verstrooid staande boschjes, de

woudgroepen, die zich verheffen op de grasvlakten of op de met
Alang begroeide heuvelen, hun lievelingsoord zijn, want allerwegc

verneemt men zijn schor, kort afgebroken gekraai uit de omrin-
gende boschjes, gedurende den lijd dat de middagzon hare gloei-

jende stralen er op nederschiet. Ook tortelduiven, Boeroengpgr-
koetoet, *. gegoegoer: Columba tigrina Latham., C. bitorquata

Temm. en andere doen haar liefelijk gekir alsdan hooren. Zelden daaren-
*

tegen verneemt men des daags het geluid van paauwen. Zoodra
echter de schemering is nedergedaald en elk geluid hoorbaarder

wordt in de stille avondlucht , die door geene verticale stroomen
meer in beweging wordt gebragt, dan verneemt men zijn luid,

onaangenaam geschreeuw; dan klinkt zijne stem uit het geboomte,
dat aan alle zijden in het nachtelijke duister teruglreedl. «Hij
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/

verkondigt», — zoo hoort men de Javanen zeggen (1), — «aan

de bevvoners der wildernis het uur, waarop de tijgcr zijn schuil-

hoek verlaat ». Zorgvuldig sluit nu de reiziger de deur zijner hut

en de eenzaam wonende Javaan begeeft zich binnen het paalwerk

,

dat zijn huis oraringt: want de liran der wildernis sluipt in het

rond.

De rhinoceros, * Badak, /. Wara: Rhinoceros sundaicus

g, Cuv., wordt insgelijks veelvuldig in dergelijke laag groetjende

graswildernissen , ja , in de nabijheid van het strand der zee aan-

gelroffen , niettegenstaande men hem dikwerf in hoog gelegene,

oorspronkelijke wouden vindt. (Zie de derde zone.) — Tjoeroek

negteg is de hoofd-Desa der kleine dorpen , die , op een grooten

afstand van elkander verwijderd , in de Alang-wildernissen van het

distrikt Karang (Preanger-Regentschap Soekapoera) zijn gelegen,

niettegenstaande het hoogstens uit een twintiglal Bamboes-hutten

beslaal ; dit dorpje hebben zijne bewoners met een hoog paalwerk

omringd. Maar zelfs binnen dezen sterken « Pager » zijn de bewo-

ners niet beveiligd tegen de aanvallen van tijgers , niettegenstaande

het wachtvolk gedurende den ganschen nacht brandende vuren tus-

schen de omheining en tie hutlen hunner dorpsgenoolen onder-

houdt. Toen ik mij gedurende den 10den
, ll den en 12'en Augus-

tus, 1847, aldaar bevond, beweende menig gezin het verlies van

een der zijnen, die voor korten tijd eene prooi van het roofdier

gewordcn was. De eenloonige, treurige, woeste landstreek oefent

een onmiskenbaren invloed uit op de neerslagtige gemoedstemming

harer bewoners, die zeer arm zijn en door tijgers worden belaagd.

Het scheen, dat het toen in den bronsltijd der rhinocerossen was.

Iederen avond, zoodra de duisternis was gevallen , hoorde men

tegenover het dorp, aan de overzijde der beek (Tji-) Langla, van

(1) Naar de Javanen beweren , worden paauwen en tijgers altijd te zamen aangetroflen,

vergezellen zij steeds elkander. Hoewel ik niet in staat ben het verschijnsel teverklaren.

zoo heb ik die bewering door de ondervinding immer bevestigd gezien. Zelfs in die oorden ,

waar het aantreil'en van tijgers als eene uitzondering op den regel mag worden beschouwd ,

in gebergten ter hoogte van 8000 voet , zooals , bij voorbeeld.in het Ajanggebergte,— waar

vele herten worden gevonden , — ook daar treft men paauwen aan. Zou het overgeblevene aas

en de inhoud van de darmen der dieren , welke de tijger heeft verslonden ,
hetontstaan van

wormen (insekten-larven) bevorderen , die aan de paauwen tot voedsel strekken? — Ge-
vangene paauwen heb ik gedurende langen tijd met termiten en regenwormengevoederd.

v
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tijd tot tijd een geschreeuw, dat veel overeenkomst had met hot
geluid van een bufl'el, maar iijner, wilder klonk. Het was het
geschreeuw van rhinocerossen , waaraan zich menigwerf de
luide stem paarde van een paauw. Maar geen ander geluid sloorde
de nachlelijke slille! — want moge het hier van lijgers weme-
len, geen enkele laat zich hooren.

Aanmerking. De nachlelijke levenswijs ook van die groote zoog-
dieren in Indie

,
die ten gevolge hunner bewerktuiging niet lot

nachtdieren zijn bestemd, is minder algemeen , moet niet zoo onvoor-
waardelijk worden aangenomen als door verschillende en talent-

voile waarnemers (I) wordt verondersleld. In alle onbewoonde
streken zoekt het wilde zwijn zijn voedsel geduremle den dag,
des nachts daarentegen houdt het zich stil, verbergt het zich in
zijn schuilhoek. Dezelfde soort van herten , die zoo veelvuldig
wordt aangetroffen in de heete Alang-velden tier eerste zone

,

houdt zich in talrijke driften op in de hoogvlaklen des G.-Ajang,'
welke 6 a 9000 voet boven den spiegel der zee zijn gelegen; des
daags graast het aldaar in het rond, des nachts daarentegen blij ft

het stil liggen tusschen het geboomte des wouds. Menigwerf hcb
ik den Soendaschen rhinoceros en den wilden stier (Dos sundai-
cus) des daags zien grazen , waar ik eene opene plek, — de melgras
bedekte omstreek eener bron , een klein weideveld , — of een
Rawa-grond aantrof in eenzame, onbewoonde, oorspronkelijke wou-
den. Apen en eekhoorntjes zilten des nachls in stilte opdetakken
van het geboomte, zonder een enkel geluid le slakcn; de eerste

morgenstralen wekken hen tot nieuvve bedrijvigheid; des daags is

het, dat zij in het loofgewelf van het woud rondklauleren. Metde
vogelen is zulks nog in veel uitgeslrekteren zin het geval. — Uit

dien hoofde ben ik van oordeel, dat , uilgenomen de roofdieren

,

die zich met het vleesch van andcre dieren voeden en dezulken
,

wier bewerktuiging hen lot nachtdieren heeft gevormd, gel Lj

k

onder anderen de Slcnops tardigradus en de Chiropleren, alle an-

(i) Dr. P. Sleeker (Bijdragen tot do Geneeskundige Topographic van Batavia) in : Na-
tuur- en Genecskundig Archief, Batavia. |. Madz. 580. Vcrcelijk mode S. Mailer in tin
geschrifl door mij aangohaald op hlaclz 197.
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derc dieren (b. v. zwijnen, hertcn, rhinocerossen) slechts in de

nabijheid van bebouwde en bewoonde slreken in Indie des nachts

hun voedsel zoeken, derhalve slechls in die oorden, waar het
m

instinkt hen aanspoort oin zich verborgen te houden, zoolanghet

gewoel van menschen levendigheid aan de landslreek bijzet.

ONDBRVERDEELING. AFZONDER1I 3 K STAANDE BOOMEN IN DE
ALANO-VELDEK, DIE WIET IV GROEPES VEREBNIGD WASSEN.
Behalve de vroeger genoemde boomachtige gewassen, die in

boschjes vcrcenigd opgroeijen, worden eenige weinige boompjes

gevonden , welke in den eigenlijken zin in de Alang-velden

regt te hnis behooren, ja, welke in die slreken, waar zij

groeijen, aan de graswildernissen een hoogst eigenaardig uiterlijk

geven. Het is waar, deze boompjes groeijen dikwerf door een, maar
nimnier vormen zij, noch met ander geboomte, noch onderling,

boschjes van mecrderen of minderen omvang, boomgroepen ; zij

worden steeds geisoleerd, afzonderlijk , op eenigcn afstand van
elkander aangetroffen, hoe groot ook het aantal er van moge
zijn, dat verstrooid op het grasveld voorkomt. Tot deze soorten

behooren: Poon talok;., Ki samposa *.: Grewia cellidifolia

Juss. (inaequalis auct. ) , uit de familie der Tiliaceae ,— Poonploso:
Butea frondosa RoXt>. (Legumiuosae) , en — Poon malaka,

;.Kgrn-
laka: Emblica officinalis Gartn. (Euphorbiaceae);hierbij worden noo-

zeer dikwerf eenige boomachtige Acacien aangetroffen , vooral Al-

bizzia stipulata en procera , die hier en daar verstrooid wor-
den gevonden aan hellingcn met gras bedekt, waar zij door de
grootere hoogte, die zij bereiken, hun fijn gevind, schermachtig
loof boven de eerstgenoemden uitbreiden. Wat belreft de Acacien,
deze ziillen wij in hun eigen gebied leeren kennen.

De Talok-boom koml minder algemeen voor dan de beide an-

dere boomsoorten
, doch groeit aan menige berghelling , bij voor-

beeld, op den G.-Ardjoeno, — vergelijk de IId« afdeeling, bladz.

1144. Op
werf krom gegroeiden stam verheft zich eene lage, rondachtige loof-

kroon, die niels eigendommelijks heeft; slechts door het groote
aantal, waarin hij in sommige Alang-velden voorkomt, trekt hij

de opmerkzaainheid des roizigers in deze slreken.
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Aan den Ploso-boom daarenlegen behoort eene eersle plaats
te worden ingeruimd onder de physiognomische gewassen. Voor
zoo ver het mij mogelijk is geweest zulks lekunnen nagaan, wordl
hij evenmin in West-Java als in de oostelijke deelen des eilands

gevonden
;

hij korat slechls voor in Midden-Java in de residentien

Jogjakarta, Soerakerla en Madioen, alwaar hij een .eigenaardig

karakter geeft aan de noordelijke helling der neptunische geberg-
ten

,
die aldaar hoofdzakelijk uit zandsleen bestaan , zoo mede aan

de groote, heete en laag gelegene centraal-vlakten, welke aan den
noordelijken voet dezer bergen palen. Hij groeit niet hoog, heeft

raenigwerf een krommen stam en zijn ondigtloof geeft niet eene zeer
gepaste beteekenis aan den naam (frondosa), waaronder hij bekend
is. Gedurende zijn bloeitijd daarentegen strekt hij ten sieraad der
Alang-wildernis en uren ver bespeurt men aan de met gras
bedekle berghellingen zijne groote, vlindervormige bloemen , die

tot trossen vereenigd groeijen. Dan is het groen der wildernis al-

lerwege bestippeld met het helderste , vuurkleurige rood
, ja , de

kleur dezer bloemen is zoo levendig en licht, dat men gloeijende

kolen op den bodem vvaant te zien, waar deze bloemen er op
verstrooid liggen.

De JVIaiaka-bGom speelt eene veel gewigtigere rol in de Alang-
velden dan de beide vroeger genoemde boomsoorten , want niet

slechts op Java , ook op Soematra geeft hij een eigenaardig karak-

ter aan vele dezer wildernissen. Hij groeit niet in de onmiddel-

lijke nabijheid der kust, maar komt het veelvuldigst voor in het

binnenland der beide genoemde eilanden en wordt niet slechts ge-

vonden in laag gelegene vlakten , die ler naauwernood 500 voet

boven de spiegel der zee zijn gelegen , maar hij groeit zelfs aan berg-

hellingen en op platten tot in de zone van 1500 voet, ja,

in die slreken , waar groote , door bergen omringde plateaux worden
gevonden

, gelijk in Bandong , waarop zich een hoogeren warmte-
graad ontwikkelt dan het geval is aan steile berghellingen

, die

op eene gelijke hoogte boven de zee gelegen zijn, groeit hij aan
de zaclit glooijonde hellingen , die de vlakte omgeven , tot in de
zone van 2700 voet. Overal echter wordt hij slechls aangelroffeii

als bogeleidcr van het Al;mg-gras , kcnmcrkl hij zich als een be-
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woner dcr wildernissen , welke dit gras vornit en le vergeefs

wordt hij in een ander gebied gezocht. Deze boomtjes groeijen

niet hooger dan 15 a 20 voet; geheel volwassen individuen be-

reiken eene hoogte van 50 voet. Zij hebben een knoestigen , on-

effenen, gebogen slam, maar hun loof is zoo fraai, zoo fijn ge-

vind en zacht , dat men door een floers waant le zien , wanneer
men, onder deze boompjes heenwandelende , zijne blikken opheft

naar den blaauwcn hemel , naar de witkleurige wolken , die daar-

boven in bet lucbtruim zweven. Onbeschrijfelijk schoon doenzij zich

door dit groene bladerenweefsel aan bet oog voor. Deze boompjes

groeijen op een afsland van 10 a 50 voet van elkander op den

grasbodcm , maar zij komen ten gelale van zoo vele duizenden voor

,

er wordt zulk een regelmaat waargenomen in de afstanden , waarop
zij van elkander staan , dat men zich verplaatst waant in een uit-

gestreklen "boomgaard of in een sierlijk aangelegd park. Wonen
geene menscben in dergelijke landstreek, of ligt de graswoestijn

op een groolen afstand van bewoonde oorden , dan ziet men ook
des daags vele herten tusschen bet geboomte beensnellen en elders

weder in bet hoog groeijende gras verdwijnen ; dit wordt vooral
op Soematra in Angkola en in de Batla-landen waargenomen. De
groene

, kegelvormige vrucbten , Boeah malaka , dezer boomen , zijn

,

wel is waar, saprijk , maar zeer zuur van smaak-. Zietechlerde
Koeli, wiens pad door eene dergelijke graswildernis voert, zich
door dorst gekweld , dan laaft hij zich gaarne met die vrucbten,
welke in menigle aan de takken dezer boomen bangen. — Aan
drooge bergbcllingen zijn de takken van dit geboomte menigwerf
met een overvloed van Loranthus-soorlen bedekt , docb in dier
voege dat slecbls eene en dezelfde soort (1) in eene afzonderlijke

streek voorkomt.

Aan .le zacht glooijende berghellingen
, die bet 2000 voet hooge

plateau van Bandong omringen
, groeit de Malaka-boom lot op eene

hoogte van 2700 voet, en wordt aldaar voornamelijk gevonden
op een harden

, rooden thon-bodem , waarin veel verweerde rots-

blokken voorkomen
; deze bodem is hier met korte grassoorlen

,
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elders met Alang alang begroeid. Hier en daar worden tusschen
de Malaka-boomcn twee Acacia's: Albizzia si ipulata en procera op
groolen afstand van elkandcr aangelroffen

; even alsinde vroegerbe-
schrevene

,
laag gelegene Alang-wildernissen en woudgroepen aan de

zuider kusl het geval is
, zoo wordt ook bier eene menigte herten

gevonden; en even als daar, zoo honden ook in deze slreken de
Javasche Regen.en van tijd tot tijd drijfjagten. Even menigvuldig
als de Malaka-boom voorkomt aan de hellingen der omliggende
Lergcn, wordt bij insgelijks gevonden in de drooge streken van het
plateau, - welke gedurende bet regenacbtigejaargetijdenietonder
water staan, - namelijk, in de weslelijkehelft,die tot hetdistrikt
Rongga behoort. Levendig stelde het beeld der valid van Noord-
Angkola, op Soematra, zich voor mijnen geest bij het aanschouwen
van d,t gedeelle van het plateau (distrikt Rongga) , nietlegenstaande
dil ler hoogte van 2000 voet boven den spiegel der zee ligt en het
eerstgenoemde slechls 7 a 800 voet daar boven rijst - «Het
land ,s eene grassvoeslijn

, waarin voornamelijk drie verschillende
grassoorten, in grooten getale nevens elkander groeijende, worden
aangelroffen, als lo Alang alang-gras

, dat 5 a 4 voet hoog op-
sch,et;- 2o. Saar-gras: Andropogon tropicus

s

P,, waardoormen zich
met meer gemak een pad kan banen dan door het vorige , nietlegen-
staande zijne bladeren even hoog wassen en de wijd uiteengroeijende
hloempluimen er verre boven uilslcken:- 5<>. Manja-gras- Anthi.
slmamulica Hassk., dat bij wijze van eilanden

, g.oepcn , bosgewijs
hier en daar tusschen het zoo even genoemde voorkomt en met
zijne d.cp neerwaarts gebogene, slechls in het midden der bossen
reglstandig opschielende plnimen eene hoogle van 8 a 10 voet
bereikt; terwijl daarenboven een groot aanlal kleine grassoorten
afzonderhjk tusschen de vrocger genoemden gevonden wordt en
alle laaglen en kleine poelen met welig wassende Scirpus- en Cy-
perus-soorlen als bekleed zijn. Wij bevinden ons hier in het
eigenlijke gebied der Gramineen ! doch Gh.gah missen wij in deze
streek. Slechls eene enkele boomsoort — de Malaka-boom - wordt
hier aangetroflen en wel groeit bij afzonde, lijk , doch komt tenge-
tale van zoo vele duizenden alhier voor , verkrijgt in deze gras-
wildern.ssen zulk een welige,, wasdom , dat ik mij met kan her-
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innercn elders ooit zulke schoon ontwikkelde boomen van deze soort

te hebben aanschouwd. Hier schijnt hij zicb in zijn paradijs-klimaat

te bevinden. Heeft hij zijn volkomen wasdora verkregen , dan be-

reikt hij eene hoogte van 50 voet en vormt een waar kontrast meteen

slank gegroeiden boom. Op een geringen afstand van den grond

scbiet zijn lage stam reeds takken uit, die insgelijks kort zijn,

ver uiteenstaan, raaar zich herhaaldelijk en veelvoudig verdeelen

,

terwijl zij met hun fijn gevind loof de sierlijkste kroonen vormen.

Usneen, die, als e//ewlange haarlokken, al schommelend door den

wind worden bewogen , hangen aan de takken van alle oude Mala-

ka-boomen en geven een zonderling, een vreemd uiterlijk aan de

drooge, gloeijend beete grasvlakte; want het baardmos behoort

eigenlijk te huis in de vochtige, hoog gelegene, oorspronkelijke

wouden. Hier wordt zijn groei te weeg gebragt door het vochtige

nevelkleed, waarmede het plateau iederen nacht, iederen morgenis

bedekt, hetwelk zoo digt is , dal het door de zonnewarmtemenigwerf

eerst omstreeks 8 ure wordt opgelost. Hier en daar hangen aande

gebogene Stengels van het Manja-gras grootepeervormige nesten , die

eene aanmerkelijke dikle hebben , uit dorre grasbladeren gevloehten

zijn en aan wier ondereindc eene kleine opening is. Zij zijn het

kunstwerk van een gelen vogel met zwarte vlekken ,die degrootte

heeft van eene musch , Manoek manja $.: Ploceus barbatus Mus.

Lugd. Bat., die in talrijke zwermen hier in de grasvlakte wordt ^e-

vonden.

Als het ware om het kontrast van den slanken groei met de
wijd uiteenstaande , fijn- en veelvuldig in takken verdeelde ge-

stalte van den kleinen Malaka-boom te doen uitkomen , verheft zich

op eene plaats van het plateau eene kleine groep van Sadang-
palmen : Levistonia olivaeformis Miq.

$
die waarschijnlijk in voor-

maligen tijd alhier is geplant, hoewel zulks aan de bewoners der

oraliggende dorpen volkomen onbekend is. Nimmer heb ik schooner

palmen aanschouwd, want verre overtrefTen zij den Kokos-palm
in slankheid , in hoogte en in het majestueuse hunner gestalte.

Het is gewis 120 voet boven den bodem dat de wind door hunne
waaijervormige

, aan het uiteinde gekioesde bladerenschermen
spcelt.

»
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MaatHeiijRebescfionwiny. Vlakte aan de Tjj-Letoek-
baai. Er worden streken gevonden, waar het derde en vierde ge-
bied der knslflora (het landwaarts in groeijende kuslwoud en de
Gebang-palmeD) vermengd voorkomt met het zevende (de woud-
groepen in de Alang-velden) en het negende gebied (de lage bosschen
die op een kalkachtigen bodem wassen). Wei is waar, niet alle
burgers, die elk gebied der flora uitmaken, door ons zoo even opge-
noemd, worden te dier plaatse vereenigd aangetroffen , maar een groot
aantal verlaat als het ware zijn lievelingsoord en vermengt zich
met andere soorten, die efgendommelijk zijn aan een ander, aan een
versctHllend gebied. Oorzaken , die geheel van plaatselijke omstandig-
heden afhangen, geven daaraan cene meerdere of mindere ontwik-
kelmg, zulks is voornamelijk het geval ter plaatse waar het strand
der zee overgaat in eene wijd uitgestrekte vlakte, welke slechts
enkele voeten hoven den spiegel der zee rijst en aan de landzijde
paal aan een hoogland, dat met steilen wand nederdaalt. Een
voorneeu hiervan wordt gevonden aan de zuidelijke grens der
Wynkoopsbaai

,
waar de oever der nevenbogt Tji-Letoek aan de

andwaarts gekeerde zijde overgaat in eene vlakte, welke eene
lengte heeft van 5 a 6 , bij eene breedte van 4 a 5 palen , nit
zeer jongen alluviaal-bodem is gevormd en omgeven is door den
boogen muur G.-Linggoeng. — deze vlakte heb ik vroeger heschre-
ven op bladz. 55 en 80 der Hide afdeeling en afgebeeld in J. Ill
*iguur 15. Op het hoogland, waartoe de rand van den muur zich
uitbreult, heeft zich het zevende en, gedeeltelijk althans, het vierde
flora-gebied ontwikkeld; in de laag gelegene Tji-Letoek-vlakte daar-
enlegen worden vele hoomen onderling vermengd gevonden, die be-
hooren lot elk afzonderlijk gebied , hier vroeger door ons opgenoemd.
Hier heeft debeschouwer een Alang-veld onder het oog, waarineiland-
vorm.ge boschjes verstrooid liggen. Velen zijn onregelmatig van vorra

;
z'j niaken als het ware herhaaldelijk afzonderlijke boschjes uit,
maar z.jn toch met elkander vereenigd door armen,smalle strooken
lands metgehoomte bedekt. Doch gel ij k de kustmuur van een steil
opwaarts rijzend, rotsachtig eiland afgescheiden is van de omrin-

grens gescheiden van den

ne scherp
g

grasbodem
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als eene andere zee omringt, hier in kromme bogtcn en straten

zich door de boschjes heenwendt, ginds als een eng kanaal tusschen

twee nabij elkander staande woudgroepen doorloopt, en zich ver-

volgens weder tot eene grasvlakte verbreedt, die zoo ver het oog

kan reiken volkomen vlak en horizontaal is. Schooner, sierlijker

park laat zich nergens aanschouwen. Het is een doolhof van gras-

velden en daarin verstrooid liggende, oflangemeandrisch gebogene

of lot kleine groepen verdeelde bosschen, waar tusschen de wandelaar

ligtelijk het spoor bijster wordt. — De volgende boomen, behoo-

rende tot het negende gebied, — deze zullen wij later leeren

kennen, — worden in deze woudgroepen veelvuldig aangetroffen,

als Adarabea glabra, Colbertia obovata, benevens Dillenia speci-

osa; — uit het twaalfde gebied treffen wij alhier aan Uvaria

Burahol, Arenga obtusifolia, zoo mede verscheidene Ficus-soorlen

met hun schoon nederwaarts hangend loof, — lerwijl wij van de

vroeger reeds vermelde gewassen het menigvuldigst de navolgenden

ontwaren
: Areca Nibung , — deze groeit in de nabijheid van het

strand, — Climacandra obovata, Cycas circinalis, Marquartia glo-

bosa, benevens de palmen Ki oera, Sarai en Wiroe, zoomede

eene kleine, fraaije Pandan-soort, welke kleine, smalle bladeren

lieeft: Pandan djingkang. Verscheidene gedeelten dezer boschjes

bestaan uit Bamboes ; in het kreupelhout worden vele Scitamineen

aangetroffen, terwijl Rolan-ranken en andere lianen een vlechtwerk

in het woud vormen. Hier en daar verheft zich een boom: Ki
bodas ,. , die zich kenmerkt door de groote hardheid van zijn

bout en zijn gladden bast, welke witachtig grijs van kleur is en

afschilfert gel ijk de bast van een berkenboom.

Niet slechts door zijn habitus, maar insgelijks door het tal van

individuen, waarin hij in de Tji-Letoek-vlakte wordt aangetroffen,

onderscheidt zich een boom, dien de Soendanezen Boemboelan
heeten, boven alle vroeger genoemden. In dat gedeelte der vlakle,

waar zij aan den voet des ringmuurs grenst, vormt dit geboomte

alleen gansche boschjes, die een hoogst eigenaardig uilerlijk be-

zitten. Men aanschouwt slanke, doch kromme en herhaaldelijk

verdeelde slammen, welke in even zoo gekronkelde, slangsgewijs

gebogene en wljd uiteengroeijende takken overgaan; deze zijn



Kerste /.one. 317 Aclilstu gebied.

begroeid met groote bladeren, die een yi loofgewelf vormen,
dat eenige overeenkomst heeft met de kroon van elzenboomem
Niettegenstaande deze boom slechls ter hoogte van 20 a 50 voet
opwast, zoo laat zich de groote overeenkomst, welke hij in habitus
heeft met den Djali-boom (Tectona grandis), reeds op het eerste
gezigt bespeuren

, hoewel deze laatste eene driewerf grootere hoogte
bereikt. Doet zulks het vermoeden ontstaan , dat beide soorten
met elkander verwant zijn, dan vindt men zich in zijne verwach-
ting niet geheel te leur gesleld , want die laag groeijende boom
behoort tot dezelfde familie als de Djati (Verbenaceae) , is, namelijk,
Premna tomentosa wiiin. De bodem der bosschen, welke dit ge-
boomte vormt, is vochtig, en zijn dunne, helderkleurige bast is

met groen bedekt.

ACHTSTE GEBIED.

VLAKTEN MET KORTE GRASSOORTEN BEGROEID.

DE FLORA DER DROOGE , MET KORTE GRASSOORTEN BEGROEIDE VLAKTE>
EN BENEDENSTE GEDEELTEN VAN ZACHT GLOOIJENDE BERGHELL1N-

GEN
, GRASPLEKKEN, WELKE HIER DE PLAATS BEKLEE-

DEN DER NOORDELIJKE WEIDEVELDEN.

Onder de grassoorten worden het meesl algemeen de volgen-

de aangetroffen , als Chloris barbala s„-., Eleusine indica cm,.

,

Poa amabilis l., Zoysia pungens Wiiid. en Andropogon acicularis

Rtz.
;
de laatstgenoemde grassoort is den wandelaar menigwerf zeer

hinderlijk, doordien de spitse aren (spiculae,) die bij eene ligte

aanraking den spil loslaten, zich bij honderden aan zijne klee-

dercn hechten. Tusschen de vorigen treft men aan Cyperus (Kyl-

lingia) leucocephalus Hassk., met zijne wilte hoofdjes en de zilver-

arige Celosia argentea l. — Djoekoet tjalinljing s . : Oxalis re-

pens Tbunb.
, Daon mamaniran: Euphorbia thymifolia Wind.

,

Djoekoet mata kejoep: Mimulus javanicus bi., en Lippia no-

diflora Rch. , kruipen tusschen de vroeger genoemden in het rond.

Hier en daar vallen de blaauwe bloemen der Commelyria benga-

lensis L. en salicifolia RoXb. in het oog , welke in het gras verho-
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len opgroeijen. Op andere plaatsen onlwaart men Oxalis sensitiva

l., Aeschynomene indica l. en Smithia javanica Bemh.— Ver in het

rond kruipt Alysicarpus nummulariaefolius S&tb., welke, met het

kleine Desmodium triflornm dc. , waaraan hladeren groeijen, die

veel overeenkomst hebben met een klaverblad, groote plekken van
het grasveld bedekt, voornamelijk wanneer beide op een zandigen

bodem wassen. Cassia Tora t. en Cassia pumila Lam. wassen tus-

schen de vroeger genoemden , terwijl Mimosa pudica l. en het fijne

gebladerte van Cassia angustissima Lm. hier en daar difft ineen-

gegroeide bladerenbeddingen — groene kussens — vormen, die

ter hoogte van 1 a 5 voet opgroeijen en menigwerf groote plekken

gronds bedekken.

In andere gedeellen van den met gras begroeiden bodem, vooral in-

dien deze harden kleiaclitig van aard is, worden Sidagori lalaki:
Sida acuta Bnn. en andere Sida-soorten , benevens Nampongy.

:

Xanthium inaequilaterum dc. (Compositae) , of Pompor oetan:
Urena repanda bu , in grooten getale aangetroffen, — terwijl

Kapas oetan: Hibiscus callosus en hirtus bi. , benevens Kaka-
tjangan bolong: Crotalaria striata dc. , — alien halfslruik-

achtige of althans aan haren voet houtachtige planten , — hier
en daar afzonderlijk op den grasbodem wassen en wel voorname-
lijk ter zijde van zacht glooijende heuvelen. Een stekelachtige

struik, die echter fraaije, witte bloemen draagt, Takokak bo-
das ,: Solanura saponaceum Dunai. , verheft zich op verschillendc
plaatsen tusschen de laatslgenoemden.

Grasvelden, met hunne heerschende vormen, hetzij heester-, of
halfstruikachtige planten, gelijk wij die den lezer hebben trachten
af teschilderen, voeren den wandelaar gewoonlijk in denabijheid
van dorpen. Waarschijnlijk hebben zij de plaats ingenomen van
voormalige bebouwde en bewoonde oorden, die op hunne beurt
vroeger aanwezige wouden hadden vervangen; zij onderscheiden
zich niet slechts van de eentoonige wildernissen van het veel
hooger groeijende Alang alang-gras, doordien dereiziger aldaar een
meer gebaanden weg vindt, maar vooral door de kleine struiken,
die daarop verstrooid voorkomen, en den rijkdom van bloemen,
die hen tot sieraad strekt.
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Maar vooral raunten in dit opzigt uit de grasvelden, die in
de onmiddelijke nabijheid der dorpen worden aangetroffen. Al-
daar wordt eene kleine groep struiken gevonden, diebijnanergens
in de omstreken van een dorp worden gemist, en waaraan ik bij

voorkeur de benaming zou wenschen te geven,van de flora der
drooge weidevelden — de beemden, waarop de buffel ge-
woonlijk graast, tusschen de hegge der dorpen en de omringende
akkers. Met de houlen klokken, Gelodok, (1) die aan hunnen bals
hangen, ziet men hier eenige dezer plompe dieren herkaauwende
op het grasveld nederliggen, elders zich een smal pad door de
struiken banen. Eenige vogels, Pastor Galla en voornamelijk
Lamprotornis cantor, blijven voortdurend in zijne nabijheid en
huppelen op zijn rug in het rond, even als de Europesche spreeuw
zulks op den rug onzer koeijen en ossen doet. Hier en daar ver-
heft zich nog een enkele vruchtboom, een Doeren of Mangga-boom
boven het omringende struikgewas, hetwelk voornamelijk bestaat
uit Arendoeng goenoeng: Melastoma polyanthum bi., — de
meest algemeen verspreide van alle struiken op het eiland Java

,

Djamboe bidji: Psidium GuajavaRaddi., Selangkoer of Gingiang:
Lea sambucina wind. , Cassia timorensis dg. , die eene hoogte\au5
Toet bereikt, benevens uit Cassia occidentalis l , welke slechts
ter hoogte van ongeveer 5 voet opwast; bijna geen enkel gewas
wordt zoo veelvuldig in de nabijheid van dorpen gevonden, of op
dit eiland langs de wegen aangetrofTen als de laatslgenoemde struik.

Badori ,. :Calolropisgigantea k. Br.,groeilin menigte verslrooid
op den grasbodem in het rond en trekt de blikken tot zich door
zijne lila-blaauwe

, tuilvormige bloesems , die zich tusschen het
bleeke kopergroen der groote bladeren van dezen struik aan het
oog voordoen; elders boeijen den reiziger de groote bloemtrossen
van Ketepeng: Cassia alala l., wier prachtige, goudgele kleur
door het gebladerte schittert. — Daarenboven worden tusschen de
vroeger genoemden nog aangetroffen Erioslossum edule m pn aj.

(1) Het geluid dezer van vorm platgedrukte klokken, die uit zeer harde houtsoorten alsNangka-hout worden vervaard.gd, d.ent niet slechts am aan dengenen, wien de bufleioebehoort. de plaats te doen vinden waar het dier zich ophoudt, maar tevens om !

tijgers te verjagen md.en het dorp in de nabijheid van eene wilder.,.* ,s aelegen
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lophylus-soorlen , die kleine boschjes vormen \ in wier loof eene grootc

menigte fraaije, roodachlig gekleurde Hemipteren, namelijk, Huechys

incarnala Gerv. en andere soorten van dit geslacht rondfladderen.

Wandelt men des avonds in het rond tusschen dergelijke bosch-

jes in de nabijheid van bebouwde slreken, tusschen tuinen en

hunne heggen , welke met Poeloengan j. , Bondot *. : Cardio-

spennum Halicacabum l . , doorvlochlen zijn, of waarin Seroni:

Urtica cymosa tiassu. , Daon gatel: Urtica ovalifolia bi. enPoeloes:

Urtica stimulans l. hi, een digt, brandend bladerenweefsel vormcn,

dan bespeurt men menigwerf een vuilen reuk , doch te vergeefs

zoekt men naar eenig rollend dieilijk overblijfsel, dat men in de

nabijheid waant le vinden. Verholen tusschen het struikgewas

verbeft bier en daar Kembang atjoeng of bangke : Amorpho-

phallus variabilis , zijne bloemkolf op een langen schacht en deze

verspreidt een reuk als van krengen. Is de grasbodem hard en kleiach-

tig, dan vindt men in dergelijke, ten deele bebouwde streken somwij-

len nog twee andere groote en fraaije Aroideen, nameltjk, Kembang
batoel of ilus : Amorphophallus giganteus en campanulatus d

die hier en daar tusschen de struiken opgroeijen. — Wanneer de

nacht met zijne schaduwen het aardrijk dekt , laat men zich door de

rrees voor tijgers niet terughouden om de koele avondlucht te genie-

ten en zijne wandeling voort te zetten tusschen het struikgewas ; dan

gebeurt bet van tijd tot tijd, dat het angstgeschrei wordt gehoord

van een arm hoen of van eene eend, en dateen Matjan tjongkok:
Linsang gracilis Htemf-:, of een Herpestes javanicus norsf. wordt be-

speurd ,
— beide kleine roofdieren , die veel overeenkomst hebben

met een marter, — terwijl zij met hunne prooi in denbloedigen

mail snel voortijlen door het struikgewas. Menigwerf ziet men
een Leguan, Monitor bivittalus Kuhi , wiens roofzuchtige plan-

nen, om hier of daar een hoenderhok hinnen te sluipen,

verijdeld zijnde, in allerijl wegvlugt en snel gelijk een hagedis

voortkruipt om zich in zijn ander element, in het water eener

nabij gelegene rivier , aan zijn vervolger le onttrekken. Even wal-

gelijk , krokodilachlig , als het uiterlijk van een Leguan is , die 5 a

4 voet lang worden , zoo wit en smakelijk is hun vleesch , dat

door Ghinezen en Javanen als eene lekkernij wordt geroemd.

\
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De grassoorlen, die lot voedergras worden gebezigd en tot

dat einde gesneden en in de dorpen worden gebragt om als voeder
voor paarden van Javasche hoofden en van Europeers tedienen,(l)
groeijen meer bijzonder op vochtige, beschaduwde plaatsen en aan
den oever van beken en poelen. Het zijn voornamelijk verscheidene
soorten van Paspalum en Poa (Djoekoet), svijders Wawalin-
gian: Fuirena quinquangularis Hassk., en Wawateran : Spartina
pubera Hassk., die in raimen overvloed groeijen op den rand van
rijstvelden

,
zoo mede op vetle gedeellen des bodems , waar het

vuilnis der dorpen wordt neergeworpen. Op dergelijke, vochtige,
morsige plaatsen groeit tusschen ander vuil onkruid Batloe lin-
tjar: Blumea lacera, waaraan De Cand., tereerevan den botanicus
Blume, dien naarn heeft gegeven. In de uitwerpselen van buffels
pikken zwarle raven , Corvus ruacrorhynchus Temm.

ONDER-GBBIBD. OB PIOBA DER ATZOUDSKX.XS K GROEIJENDE
STRUIKEN, DIB AAB DE IAGERE , MET KORT GRAS BEWASSBNE
GEDBEI.TEN DER BBRGHELUMOBX WORDEN GB VONDEN. De Sll'lli-

ken, die ik hier zal optellen, wassen, wel is waar, hooger op-
waarts op een meer steilen, hetzij berg- of heuvelachtigen bodem
dan de vroeger genoemden, doch smelten gewoonlijk aan beider
grenzen in een met de hoofdflora van dit achtste gebied. Alang
alang en kort groeijende grassoorlen worden in dergelijke streken
dikwerf afwisselend aangetroffen. — Zij vormen het overgangs-
gebied tusschen bebouwde streken en oorspronkelijke wouden, en
worden over de gansche uitgeslrektbeid van bet eiland gevonden
op de voorheuvelen

, aan den voet van vulkanen, in de nabijheid
der benedengrens van wouden, waar het meerendeel dier slruiken,
maar vooral de Leguminoscn, de 6 Desmodiumachlige struiken,'

die wij het eerst zullen opnoemen , niet slechls in grooten getale'

worden aangetroffen
, maar zij geven zelfs een physiognomisch ka-

rakter aan die streken. Het zijn Uraria crinita Desv. en lagopoi-
des DC.', met lange, wollige bloemstaarljes, — Wale toso j. :

Dendrolobium cephalotes Benth. , een 5 a 7 voet hoog groeijende
struik, met spitse, gestreepte bladeren, die aan verscheidene berg-

(1) De paarden van EuropeSrs en Javasche hoofden worden gewoonliik niet in het lanrfpezonden om te gm«; dit i, wel het geval met de paarden van gemeene Javanen

2 !
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hellingen lot op eene hoogte van 5000 voet opklimt, — Fleniingia

lineata Koxb. , met dergelijke bladeren , die echter nog duidelijker zijn

gestreept dan de vorigen, en eene glimmend-zijdeharige bekleeding

hebben; de struik, waaraan zij groeijen , wast niet zoo hoog als de

vroegcr genoemde, maar wordt over het gansche eiland in eene

buitengewone menigte aan lage, drooge berghellingen gevonden;—
Aapaan: Fleniingia strobilifera r. Br., een struik, die ter hoogte

van 2 a 4 voet wast en allerwege in het oog valt door zijne groote

braeteen, welke dikke, groene, als het ware opgeblazene bloem-

trosscn (1) vormen — en vooral Desmodium gyroides dc, die,

wel is waar, zelden op eene grootere hoogte dan van 2000 voet

wast, maar daarentegen even dikwerf wordt aangetroffen op lage

kalkrotsen, op droog staande beekbeddingen , welke met rolsteenen

zijn bedekt, als ook en wel voornamelijk aan de benedengedeelten

van de hellingen der vulkanen, welke streken met gras zijn be-

groeid. Het is een 5 a 8 voet hoog wassende struik, welks bladeren

aan den onderkant eene witachtig grijze kleur hebben; gedurende

zijn bloeitijd draagt hij een overvloed van groote bloemtrossen ,

wier fraaije, half lila-, half hemelsblaauwe kleur den beschouwer
verrukt. — Nevens de reeds opgenoemde struiken worden nog
andere Desmodium-soorten aangetroffen; alien echter groeijen zij

afzonderlijk, of vormen althans slechts zelden groepen van geringen

omvang, doch wassen nimmcr in zulken getale bijeen, datzij een

aaneengeschakeld boschje vormen. Hier en daar vindt men lus-

schen dergelijke struiken en voornamelijk aan de drooge hellingen

van vulkanen, in het hooge gras verholen, dc kleine plant Phely-

paea indica sPr. (Aeginetia Roxb), welke veel overeenkomst heeft

met eene Orobanche
; op hare worlds groeijen 2 a 5 roodach-

tige stengelen
, die elk in eene bleek-purperkleurige bloem eindigen.

In dergelijke streken en op een gelijken bodem als de zoo even

genoemde gewassen komen een aantal struiken voor , die tot andere
familien hehooren; nimmer echter worden zij met de vorigen

groepsgewijs te zamen gevonden; zij wisselen daarentegen hier en
daar af met de reeds opgenoemden , of zij groeijen op andere, op

(1) Die eeni°e overernkonost hebben met de kegelvruchten der denneboomen.
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afzonderlijk

zij zich van de vorige soorten doordien zij minder afzonderlijk opwas-
sen, maar daarentegen digtere en hoogere boschjes — struikbosch-

Tot die soorten behooren Tjetjerenan
: Phyllan-

benevens verscheidene struiken uit de

jes vormen.

thus rhamnoides Retz.

familie der Sapindaceae, van welke de eerstvolgende eetbare vnich-
ten draagt,namelijk,Kilalajoe:Viteniaedulis

stead. (Erioglossum
.«*.) Klinting biroe, ,-. Tjoekilang: Schmidelia raceraosa l
Kiweok

: Allophyllus javensis, sessilis en ligustrinus 131., en Ga-
ling galing, s . Lamboetan: Allophyllus fuhinervis bi.

In dergelijke fruticeta en voorboschjes van wouden treft men
memgvuldiger dan in het schaduwrijke, binnenste gedeelte van
oorspronkelijke wouden de zonderlinge Mantis-soorten , M laticol-
hs Hagenb. en andere soorten van ditgeslacht aan , die, uithoofde van
den vorra en groene kleur hunner vleugels, bekend zijn onder
den naam van «wandelende bladeren ». Zij mogen in genen deele
worden gerangschikt onder de insekten , welke zelden voorkomen

,

maar hunne groene kleur veroorzaakt, dat zij niet ligtelijkin het
oog vallen, wanneer zij zich tusschen het gebladerte bevinden.
Duidelijker bespeurt men de bruinachtige soorten van deze in-
sektengroep, als Hymenodes palliata

voorboschjes van dezen aard, welke in de nabijheid van bebouwde
streken groeijen, dat de geliefde zangvogel Beo beo : Gracula

Buff., het menigvuldigst wordt gezien , terwijl in hun
kreupelhout de Javasche haas , Klintji: Lepus nigricollis f.cuv.,
zijn leger maakt, van waar hij des nachts in kleine troepen uit-
gaat om op de nabij gelegene akkers zijn voedsel te zoeken.

Hag Zoo is het mede in de

religiosa
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NEGENDE GEBIED.

DE BROKSGEWIJS GROEIJENDE
, ONGE-

LIJKVORMIGE , HERHAALDELIJK IN
GROEPEN TERDEELDE BOSSCHEN

VAN HET DROOGE, HEETE
HEUVELLAND.

IjAAGGROEIJENDE BOSCHJES, DIE AFWISSELExND UIT STRU1KEN EN

BOOMEN BESTAAN, ONGELIJK VAN HOOGTE ZIJN, WEINIG SCHA-

DUW GEVEN EN OP EEN NEPTUNISCHEN , VOORAL kalk-

achtigen bodem wassen, — benevens de vege-

TATIE DER KALKROTSEN IN BET BIJZONDER.

Onder de hier bedoelde boomen worden de navolgenden het

menigvukligst aangetroffen. Anlap pasoeng: Slerculia nobilis

Smth., Antap oelang: Sterculia subpeltata bi. , An tap badak:
Stcrculia javanica Borsf., En tjah : Rottlera Blumei Dcsn. , Bintinoe :

Visenia indica uoutt. (umbellata aiior.) , Kibatali «..: Rixia arborea
bi ., Trangoeli t. : Cassia fistula en javanica l. , Boengoer », :

Adambea glabra Lam. (Lagerstroemia Reginae Roxb), Sempoer $. :

Colbertia obovata bi. en Sempoer tjai .. : Dillenia speciosa

Thunb,, daartusschen wassen hier en daar nog de volgende

kleine boomen en struiken , als Ki djamp6 ,. : Memecylon
floribundum Benth., Ki boentoer ». : Boehraeria incana Aiiq.

,

Acacia pluricapitata Grah. en Kimalakian : Croton Tiglium
limit. — Moge bet loofgewelf der boschjes, welke deze boomen
vormen, niet zoo vveelderig, vol en roud, niet zoo schaduwrijk
zijn als dat van gindsche oorspronkelijke wouden , die het twaalfde

gebied uitraaken , mogen deze boschjes bestaan uit hooge en lage

boomen , die onregelmatig zaamgegroepeerd zijn , waar tusschen

hier en daar geheel opene, rotsachtig kale plekken of metAlang-
gras begroeide ruimten worden gevonden, zoo zijn zij toch niet

van alle schoonheid ontbloot; zij kenmerken zich in tegendeel

door menige vormen, die hun geheel en al eigenaardig zijn.

Geeft hier en daar het witachtig groene loof van Visenia indica

eene aangename afwisseling aan de algemeene kleur van het bla-
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derendak
,

waarin hunne rondachtige kroonen zich reeds in de
verte laten bespeuren door den helderen tint, die daaraan eicen-
aardig is

,
hangen elders de verbazend groote vliesvruchten flbl-

licuh) van Kixia arborea
, die eene lengte van verscheidene voelen

verkrijgen, m paren nevens elkander aan de takken, zoo vallen
elders de goudgele bloemen van Cassia fistula door het gebladertem het oog

,
of bespeurt men op eene andere plek Cassia javanica

met haar rijkdom aan sierlijke bloemen; aanschonwt men dezen
oO a 45 voet hoog groeijenden, slanken boom in Augustus, dan
hangen aan alle twijgen de weelderigste bloemtrossen, die pur-
perroode kelken en rozenkleurige bloembladeren hebben - I„
October bloeit Adambea glabra in het bosch, vvelks oppervlakle
alsdan schijnt te zijn herschapen in een bloemenluin ; dan verkriHde wdderms een al.erprachtigst uiterlijk, want de kroonen dcze°rboomen, die de overigen in grootte te boven gaan , zijn dan
aan alle zyden beladen met de heerlijkste, roodachlig lila-blaauwc
bloemen

;

reeds op een verren afstand trekken zij de blikken des reizi-
gers tot zich

,
want zij verheffen zich boven het loofdak van het overise

geboomte. Wendt men den blik elders been , dan waant men zwermen
gele kananevogels te bespeuren , die zich hebben nedergezet op de van
alle bladeren beroofde

,
ver nit elkander groeijende takken van een

der boomen m het boschje; treedt men nader, dan ontwaartmen,
dat het de groote bloemen van Colbertia obovata zijn , die Iigt afvallen
en zulk eene levendig gele kleur hebben , dat zij op nog grooteren af-
stand z.glbaar zijn dan de bloemen der Adambea. Dezetamelijk hoog
grocjende boom (Sempoer) behoort tot de weinigen onderdekeer-
knngen, d,e zijne groote, evenwijdig geaderde bladeren op gezelte
tyden, namelijk, in zijn bloeilijd verliest. Zij hebben veel over-
eenkomst met de bladeren van Dillenia speciosa, hoewel deze
aatslen smaller en langwerpiger zijn. De naam Sempoer tja,
water- oT beek-Sempoer) van dezen boom, die zich kenmerkt
door zijne groote, kogelvormigc (geslotene) bloemen, van buitcn
groen en van binnen wit gekleurd, heeft zijn oorsprong in een
dwaalbegnp der Soendanezen

; zij zijn, namelijk, van oordeel
dat het versleende hout der tcrtiaire formalie als een heden-
dnagsch product moet worden bcschouwd en van dozen boom

*
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afkomslig is. De verkieselde stammen worden voornamelijk ge-

vonden in de beddingen van beken , waaruit zij door de werking

van het water zijn losgespoeld. VergelLjk 5de afdeeling, bladz.

240 enz.) Deze soort komt eehter veel zeldzamer voor dan de

Colbertia obovata (Sempoer), welke even als de Adambea glabra

in de zuidelijke helft van West-Java zeer veel wordt aangetroffen.

Beide boomsoorten, en vooral de Sempoer-boom , verspreiden zich

dikwerf buiten de boscbjes en groeijen afzonderlijk , bier en daar

verstrooid in de Alang-velden , welke de boscbjes vaneenscheiden

,

of zij verbaizen naar het zevende gebied (de boomgroepen der

Alang-velden) ; het liefst eehter groeijen zij verder landwaarts in

op de drooge heuvelen , welke nit kalkachtige zandsteenen bestaan.—
Klimmemle struiken , welke een houtachtigen , menigwerf

zeer dikken Stengel hebben en met hunne ranken het geboomte

in het rond doorvlechten , zijn eenige Rotan-soorten , als, Oe
peti (of kasor) s. : Calamus ornatus bl, welke eene grootelengte

bereikt, en Oe moeka *., Pengaling tjatjingy. : Calamus ciliaris

l. ;
— wijders Malati aroi $. : Jasminum scandens vahi., en

andere soorten van dit geslacht, — benevens den zonderbaren Ki
koepoekoepoe *. : Cissus involucrata sP r. (Pterisanthes cissioides

aiior.) , die, wat betreft zijn habitus, zich geheel en al voordoet

als een Cissus, waarvan hij zich alleen onderscheidt door zijne

bladvormige bloeiwijze. Nevens de bovengenoemden groeijen, vooral

op kalkachtige zandsteenrotsen, (1) Gat el j. : Derris multiflora Benth.,

een groote, klimmende struik, prijkende met fraaije zijwaarts

groeijende bloesemtrossen , wier bloedroode kelken en witachtige

bloemkroonen zoo wel den kalen rotsbodem als het nabijstaande

geboomte ten sieraad strekken. Onder de sltngerplanten
kruidaclitigen stengel , die het geboomte als met een vlecht-

werk zaamverbinden en verre in het rond en hoog opwaarls klim-

men, worden , behalve eenige Apocyneen, als, Aroi kfkoewat,
Secamone lanceolata bi.

, op een kalkachtigen bodem voornamelijk

Cucurbitaceen aangetroffen, waaronder verscheidene Momordica-
soorten

, Coccinia indica Wght et Am. , Bryonopsis heterophylla en

met

(1) Zoo als, hij * orbeetd, te Biitaran , zuidoostwaarts van Jogjakcrta.
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sagittate, Erythropalum scandens en Trichosanthes scandens
Bi., de hoofdvormen zijn. — In Oost-Java en op Madoera groeit in
dergelijke boschjes Passiflora Horsfieldii bi .

De hier boven opgetelde boomen, struiken en slingerplanten
zijn diegenen, welke het menigvnldigst worden gevonden op een
kalkachtigen bodem aan de hellingen van heuvelen of in de daar tus-
schen gelegene dalen

, alwaar zij kreupelachtige, verbrokkelde bosch-
groepen vormen

, die zeer ongelijk van hoogte zijn. Op een der-
gelijken bodem wast een klein varenkruid Polybotrya aurita bi.

in groote menigte; het wordt voornamelijk in de nabijheid der
zuider kust gevonden en mag dan steeds als een bewijs worden
beschouwd

,
dat het liggende gesteenle van den bodem , dien men

betreedt, eene kalkbank is.

DB KAIB WANDE* DER STEII. OPRIJZBNDE KALKSTEEMBAN-
KBN

, JA , ZBLPS DER KALKROTSBN , DIB 2ICH ALS TORENS VER-
hepfbn

, zijn omvlochten met de houtachlige Stengels der Cha-
vica sarmentosa Miq. , Chavica officinarum Miq. en van andere
Piperaceen, die als het ware een net vormen om de grootste
kalksteenblokken

; daarenboven groeijen hier nog Clematis Jung-
huhniana de Vr.

, verscheidene Cissus-soorten , wier Stengels ran-
ken vormen

, ter dikle van een arm , benevens eene klimmende

,

slruikachtige Legnminosa : Entada scandens l., die met hare
lange bloemtrossen aan het groene vlechtwerk ten sieraad strekt.
In de holten van den kalksteen schieten Begonia erosa Wall,

hare wortelen
, benevens kleine, doch fraaije soorten van Argo-

stemma wall. (Pomangium Rei.iw.) en andere saprijke plantjes , die
hier hunne bloemen ten toon spreiden. Een liefelijk kontrast vormt
het groen der slingerplanten met de wille kalksleenwanden, ja,
op menige plaats hangt het in guirlandes van den rand der rots-
torens benedenwaarts

; op hnnne schedels groeijen Urostigma bicorne
Miq.

,
Ficus Remblas Miq. , Ficus gibbosa Bi. en vele andere boom-

soorten, welke tot het Ficus-gcslacht behooren en waarvan het
schoone, schaduwrijke loofgewelf zich ver uitstrekt buiten den
rand der rotsen, waarop dit geboornte zich verheft. Gel ijk de
houtachtige ranken der slingerstruiken tegen de rotswanden op-
klimmen en allcngs den scheilcl naderen . zoo ziet m«n .lnnmnm^,.
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de kronkelende, grijze, gladde wortelen der vijgenboomen van den

top der rotsen afwaarts dalen ; vast omknellen zij het gesteente

,

zij driiigen alle holt en en gaten binnen en bij het toenemen van

hnnnen wasdom doen zij het met onweerstaanbare kracht van-

eensplijten. Vele der blokken, die op deze wijze werden gevormd,

worden eindelijk geheel en al losgemaakt en zouden naar beneden

storten , ware het niet , dat zij door de wortelen , die er 0111 been zijn

gegroeid, werden vastgehouden. Op gelijke wijze ziet men dikwerf

eene Ficus gibbosa of benjarainea, die wortel heeft geschoten op

de tinne van een alouden Hindoetempel , waarvan zij de kubieke

steenen, waaruit deze is zaamgesteld, allerwege met een vlecht-

werk heeft omgeven; ja, die wortelen sluiten zoo vast ora

het gesteente , dat zij er den vorm naauwkeurig van aan-

nemen; daarbij strekken zij zich uit in de breedte, verkrijgen

een platten vorm , anastomoseren herhaaldelijk met elkander en

omsluiten eindelijk vele steenen en standbeelden als met een koker.

(Vergelijk de Hde afdeeling bladz. 515.) — Vele dezer kalkrotsen

zijn volkomen kaal, geen spoor van teelaarde wordt op hare opper-

vlakte aangetroffen en nieltegenstaande hiervan zijn zij met weel-

derig nevens elkander groeijende, reusachtige vijgenboomen bedekt,

wier wortelen in het gesteente dringen en tot in de holen reiken,

die gewoonlijk in het binnenste gedeelte der kalkbanken worden

gevontlen. In deze bolen vindt men tallooze zwermen vledermuizen

,

Lalai door de Soendanezen geheelen, Pachysoma- , Rhinolophus-,

Vespertilio-soorten , benevens Nyctieejus Temminekii Horsf.
, ja,

menigwerf worden vcrschillende soorten in hetzelfde hoi aange-

troffen; zij klemmen zich vast aan het gewelf van het hoi en

laten van daar hunne uitwerpselen op den bodem vallen. In die

holen heerscht een ammoniakalische
5 doch eigenaardige stank. Op

de laagste plaatsen des bodems, zoo wel van dergelijke holen als

in de tempelruinen van Midden-Java, ligt deze mest alseendikke

pap opgehoopt en hieruit wordt door de inboorlingen in Solo en

in Madioen salpeter bereidt. — Dikwerf gebeurt bet, dat een

tijger zijne prooi naar een dergelijk hoi sleept, in welks enge

spleten en nevengaten het Javasche stekelvarken , Lan d ak : (Hislrix)

Acanthion javanicum Fr. Guv ., zich ophondt. Zijn blank, malsch
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vleesch wordt door de Javanen als eenelekkernij beschouwd. Neemt
in aanmerking welk eene overvloedige dierlijke mestslof

men mi

de wortelen dier vijgenboomen in dergelijke holen vinden, dan
mag men zich niet langer verwonderen over den weelderi^en
groei van het geboomte , dat de naakte oppervlakte der kalkrotsen
siert. (Zie lager.)

Bezoekt men deze kalkrotsen gedurende het middaguur,wanneer
alle dierlijke bewoners schuilen voor den gloed der brandende
zonneslralen

, wanneer het slekelvarken ligt te ruslen in zijn hoi
en slechts van tijd tot tijd een slang Oelar bangka : Dryophis
nasula en prasina schi , door het gebladerte ritselt , en den reiziger

schrik en angst aanjaagt al is hij onschadelijk,— want erworden
hier insgelijks giftige slangen gevonden, zoo als Oelar bl an: Bungarus
annularis d. en anderen, bezoekt men , zeg ik , dergelijke kalk-
rotsen gedurende het middaguur, dan slijgen welriekende gem-en
uit honderden van geopende bloemen ; zij sieren het weelderig
groeijende bladerengewelf van struiken en slingerplanten , die als

een ondoordringbaar groen kleed den schedel van alle rotsen de
spleten en tusschenkloven van alle blokken overdekken , zij schijnen

als het ware onder den gloed der zon te dampen. Wijd en zijd

wordt de lucht, voornamelijk hier op den rotsachtigen bodem

,

door de Chavica officinarum gekruid.

Een gezigt op dergelijke kalkrotsen , die met slingerplanten en
kleine struiken op de weeldcrigsle wijze zijn bekleed,doch waarop

groeijen , hetzij dat de omvang
rotsoppervlakte te gering is of dat het vroeger aldaar aanwe-

— vindt de lezer afgebeeld

op de platen Goenocng-Gamping en Gocnocng-Skvoe , beide behoo-
rende lot den atlas van dit werk. De G.-Gamping verheft zich in

eene bebouwde vlakle , waarvan het woest liggende gedeelte

slechts is bedekt met korte grassoorten, terwijl daarentegen hoog
opgeschoten Alang alang-gras alle dalen en tusschenruimten bekleedt

der bergen, die den G.-Sewoe vormen. (Zie de hiertoe behoorende
ophelderingen aan het slot van dit gebied.)

\

echter geene groote woudboomen
der

zige geboomte is gcveld geworden

,

De
h

rijzeade kalkrotsen, welke een groolen omvang hebbcn , zijn op
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hunnen schedel bedekt met het weelderigst groeijende woudge-

boomte; dit is vooral dan het geval, wanneer de steilte der

wanden den schedel ontoegankelijk maakt en de vernielende wer-

king der bijl voorkomt Wenscht men een duidelijk beeld te aan*

schouwen van de majesteit eener tropische woudnatuur, van de

bewonderenswaardige groeikracht , die zich aidaar ontwikkelt

,

dan bezoeke men den rotswand van het kalkgebergte G.-Noeng-

nang, welke zich 500 voet hoog, bijna loodregt verheft bo-

ven het dorpje Goea (regentschap Bandong, distrikt Tjiea.)

Reusachtige, meerendeels zuilvormig groeijende boomen, wier

schoonheid alle beschrijving te boven gaat , worden aidaar gevon-

den ; hunne stammen verheffen zich de een boven den anderen

,

hun loofgewelf rijst als een amphitheater boven elkander opwaarts,

zij verheffen zich zoo digt nevens elkander aan den steilen wand

,

dat de witte kleur van het gesteente slechts op enkele plaatsen er

doorschijnL Andere boomen, en deze maken verre weg de meer-

derheid uit , hebben geen zuilvormigen stara ; zij verheffen zich in

tegendeel op een korten , als het ware uit wortelen en nevenstutten

zaamgedraaiden stam , maar hun bladerendak kenmerkt zich door

des te grootere weelderigheid en hangt in wijde bogen van den

rotswand benedenwaarts. Het zijn soorten van het Ficus-geslzcht
,

waarvan het meerendeel eigenaardig op kalkrotsen tehuis behoort,

alvvaar zij het weligst gedijen. De wortelen van dit geboomte

kruipen allerwege als slangen uit alle reten , gaten en spleten van

het gesteente, terwijl de stammen, waartoe zij behooren , in gelijke

rigting als de wand, dat is, loodregt oprijzen. Zij vormen een

vlechtwerk om alle uitstekende blokken, ja, de voorsprongen en

lijsten van den wand, welke slechts eene breedte hebben van |
a 2 voet , worden er door omsponnen. Laag aan den voet van

dit woud, dat op eene loodregt staande vlakte groeit, ligt het

eenzame dorpje Goea aan de noordelijke zijde van den G,-Noeng-

nang ; niet voor 8 ure zien de bewoners van dit oord de eerste

zonnestralen , nadat het snuivende geluid der Buceros-vogelen en

de met tusschenpoozen zich verheffende fijne toon van het geschreeuw

der Soerili-apen (Semnopithecus mitratus), wier geluid veel over-

eenkomst heeft met dat van een vogel , reeds sedert fferuimcii
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tijd is verstomd. Want deze dieren, die op de zware, dooreenge-

kronkelde arraen en takken der booraen bijna op hetzelfde punt

der aardoppervlakte , doch eenige honderd voeten hooger in de

lucht leven dan de bewoners van het straks genoemde dorp,

begroetten reeds twee uren vroeger de opgaande zon met hun

gekrijsch , toen hare eerste stralen de toppen van het geboomte en

den schedel der rots verlichtten.

Maar bovendien worden nog vele andere gedeelten gevonden

der distrikten Radja mandala, Tjilokotot en Tjiea, alien be-

hoorende tot het regenlschap Bandong, waar overvloedige gele-

genheid beslaat 0111 de weelderige groeikracht te bewonderen van

het geboomte, dat den schedel der kalkrolsen besehadirwt; van

eene hoogte van 950 tot aan 2000 voet worden dergelijke rotsen

veelvuldig aangetroffen, die alien nit meer of min steil, ja, lood-

regt opgerigte hanken, of stukken van banken bestaan. Vergelijk

IIIdc afdeeling, bladz. 82 en volgende. — Waar de vlakke, met

eene vruchtbare aardlaag bedekle bodem eindigt, waar naakte

kalkrotsen oprijzen, waar men zou wanen de grens te vinden

der weelderige groeikracht, juist daar is het, dat in deze streken

het woud aanvangt; daar verheft zich het majestueuse woud, dat

zich kenmerkt door eene weelderigheid van groei gelijk de reiziger

vroeger nergens ontwaarde; niet slechts bedekt het den schedel

der rotsen, maar zelfs hare zijwanden, waar deze niet volkomen

loodregl oprijzen, waar voorsprongen worden gevormd, en wel zoo

digt, dat de witte kleur van het gesteente slechts op enkele plaatsen

door het loofgewelf heenschemert. Bij eene loodregte hoogte der

wanden van 5 a 500 voet, hebben de schedels der rotsen gewoonlijk

eene breedte van 500 a 1000 voet. Vormen deze digt gegroeide

wouden het levendigste konlrast met de vlakke streken in het

rond , die bedekt zijn met dikke aardlagen , waarop slechts

het dorre Alang-gras, doch geen enkei boompje groeit, zij maken

het den beschouwer regt duidelijk, dat planten en vooral boomen

het hoofdbestanddeel tot hunnen wasdom vereischt, — de kool-

stof, — uit de lucht en niet nit den bodem trekken. Millioenen

reten en scheuren worden in deze kalkrotsen waargenomen; op

vele plaatsen verkrijgen deze eeneaanmerkclijke wi]dte,ja
3
vonnen
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in regenwater

holen, waardoor wortelen van vijgenboomen menigwerf 100, ja,

200 voet ver binnenwaarts dringen. Bezoekt men het binnenste

dezer holen, dan ziet men water nit alle reten en spleten afdrup-

pelen, en bijna voor het oog des reizigers dropsleen vormen, welke
deels in takken aan het gewelf hangt, deels op den bodein der
holen zich in de zonderlingsle vormen verheft. Dit water bevat
derhalve koolzuren kalk in opgelosten toestand en wordt zelfs ge-

durende de droogste maanden des jaarsalhier gevonden , ten gevolge
van den nachtelijken dauw , welke op de met woudgeboomte
bedekte oppervlakte der rotsen valt. In zuiver (luchtvrij) water—

lost koolzure kalksleen zich niet op, die lot de
volstrekt onvruchtbare bodemsoorten behoort, wanneer er geene
organische bestanddeelen in aanwezig zijn. Volgens Liebig (1)
wordt de oplossing van den koolzuren kalk mogelijk gemaaktdoor
de aanwezigheid van vruchtbare aarde, onlstaan uit vergane
plantaardige zelfslandigheden, welke op het dek, het gewelf der
kalksteenholen wordt gevonden, derhalve door de aanwezigheid van
humus, die « door bijkomende vochtigbeid en lucht onophoudelijk kool-
zuur onlwikkclt, welke in regenwater ivordt opgelost.ttel regenwater

,

dat met koolzuur is bezwangerd geworden, stj pelt door den poreu-
sen kalksteen en lost bij zijn doorgang door het gesteente zoo
veel koolzuren kalk op als met de in het water aanwezige hoeveel-
heid koolzuur overeenkomt. In het binnenste van het hoi aange-
komen, verdampt het water en de overmaat van koolzuur, en de
kalksteen

, welke nu wordt afgescheiden , overdekt gewelf en wan-
den met kalkkorsten

, die een rijkdom van vormen bezilten.

»

is waar, de juistheid dezer verkiaring mag niet worden belwijfeld,— aan de andere zijde mag de groote hoeveelheid koolzuur
met uit het oog worden verloren, welke de bladeren van het
geboomte, dat den schedel der kalkbanken dekt, des nachts
uilwasemen, benevens den buitengewoon rijken overvloed van
dauw, die elken belderen nacht op Java valt, waardoor natuur-
Ujkerwijze de hoeveelheid koolzuurhoudend water, hetvvelk door

Wei

maar

de kalkbanken sijpelt, zeer wordt vermeerderd. Met grond van
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zekerheid mag worden aangenomen, dat op die kalkrotsen , waarop
zich geen spoor van aarde laat waarnemen, deze laatstvermelde

bron als de hoofdbron moet worden beschouwd, waaruit hetmet
koolzuur bezwangerde water voortvloeit. Uithoofde de hoeveelheid

water, welke door uitdarnping aan de oppervlakte der bladeren

verloren gaat, weder moet vergoed worden door het water, inge-

zogen door de wortelen, die door alle spleten en reten in het

gesteente indringen, ja, de dorre rots allerwege met levende

plantenvezelen doorvlechlen , en welke met het koolzuurhoudende

water, waarin opgeloste kalk aanwezig is, in duizendvoudige

aanraking komen , — zoo rijst hier de vraag of het koolzuur in

den kalksteen zelven voorhanden mede niet moet geacht worden
eene bron te zijn, waaruit groeikracht wordt geput door deze

kolossale vijgenboomwouden, waarvan de weelderigheid alle be-

schrijving te boven gaat? — Het lijdt geen twijfel, dat de uil-

wasemingen, onlslaan ten gevolge van de verrotling van mest-

stoffen, den groei van planten zeer bevorderen; (1) reeds vroeger

hebben wij doen opraerken, dat dierlijke uitwerpselen, ammoniak,
aanwezig zijn in de holen, derhalve beneden het gewelf, dat hen

dekt, en waarop deze wouden groeijen.

De kalksteenen zijn onderhevig aan eene gestadige verweering,

en gaan met eene onweerstaanbare kracht hunne oplossing te

gemoet. Deelt de mee/witle , poederachtige thallus van een korst-

mos (2), die eerst een ronden omtrek heeft ter grootlc van een

daalder , doch eindelijk , doordien vele individuen zich met elkan-

der vereenigen, plekken ter grootte van een 100 tal voeten in

het rond bedekt, deelt zij , zeg ik, hare schitterend witte kleur

mede aan de oppervlakte van het gesteente des wands , dat in-

wen dig geelachtig wit is , en bevordert zij de verweering daar-

van,— zoo lost het steeds doorsijpelende water, dat met koolzuur

is bezwangerd, voortdurend een groot gedeelte op van den kalk-

(1) lk herinner den lezer aan eene proef door Davy gedaan , waarvan melding wordt
gemaakt door Boussignault

, Laudwirthschaft (Duitsche vertaling). Halle, 1844. 2de deel
bladz. 105.

(2) Volgens Liebig, I. c. , bladz. 203, zijn de Hellenes eigenlijke kalkplanten en bevat-
m zij oxaalzuren kalk.
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steon , die op den bodem der holen weder wordt afgezet of door

het regenwater elders wordt heengespoeld ; — raaar daarenboven

dringen de worlelen der vijgenboomen , die ten deele him voedsel

vinden in dit water , even als polypen-armen ddor alle reten het

gesteente binnen; zij nemen toe in wasdom en dikte, worden

eindelijk zware stammen , de reten (verticale scheidingskloven van

het gesteente), die aanvankelijk slechts naauw zijn, worden

wijde spleten, zij splijten steeds verder vaneen, toldat eindelijk

de gansche berg in een woest dooreengeworpen hoop rotsblokken

is herschapen.

Deze ontzaggelijk groole piramiden of jukken van klinkend

harden kalksteen gaan derhalve op eene onfeilbare wijze hun vol-

komon ondergang te gemoet , waarvan de oorzaak deels van werk-

iuigelijken, deels van scheikundigen aard is, deels in levenskracht

moet worden gezocht. Hoe hooger het geboomte opwast , hoe groo-

ter het tal is der geslachlen , dat elkander is opgevolgd , in des te

kleinere stukken wordt het gesteente verbrokkeld , totdat eindelijk

van den ganschen schilderaehtigen rotstoren niets meer overblijft

dan — een woud, hetwelk zijne schaduwen werpt op eenige

brokstukken van het gesteente , welke nog niet geheel verweerd
of door het water zijn weggespoeld. Komt nu later de mensch te

dezer plaatse met de vernielende bijl in de hand, dan worden ook
deze hosschen verdelgd en na verloop van duizenden van jaren wor-
den akkers gevonden waar zich vroeger hooge kalkbergen verhieven.

Eenc dergelijke hallverwoeste kalkrots, welks schedel door geen hoog ge-

boomle meer wordt beschaduwd , is de Goenoeng-Gamping, waarvan
cene afbeelding in den alias lot dit werk behoorende wordt gevonden. (Zie

de plaal, welke dit opschrift heeft.) Op een afstand van 3 palen ten westen
van Jogjakerta verheft hij zich geheel geisoleerd in de vlakte. Bij hetbeschou-
wen van dezen chaos van woest opeengestapcldc rotsblokken , in het midden
waarvan een rotstoren ler hoogtc van 150 voet oprijst, is het eerste denkbeeld

.

Iictwelk zich aan den geest voordoet, dat groole watervloeden , verwoestende

aardbevingen of andere vernielende natuurverschijnselen hier hunne werking
hebben uitgeoefend; onderzoekt men daarentegen meer naauwkeurig deze en an-
dere kalkrotsen van Java — banken der tertiaire formatie, waarvan zij het bo-
venste lid uitmaken

, — dat vindt men weldra, dat de vernieling dezer rotsen moel
worden tocgeschreven ami de stiller , langzamer werkende kracht van het plan-
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lenrijk , welke nog dagelijks voortgaat om dergelijke gebergten te slechten. Ter-

wijl struiken en lianen een vlechtwerk om alle schedels dezer rotsen vorraen,

naderen dorpen en bebouwde velden steeds meer en meer hunnen voet De

boilemsoort der vlakte, waarop de G.-Gamping zieh verheft, bestaat even als

bet groolste gedeelte van bet vlakke land van Jogjakerta, uit een grijs vulka-

nisch zand door den G.-Merapi uitgebraakt. Waar deze bodem woest ligt, gelijk

op den middengrond van onze leekening, daar wassen korte grassoorten en

klcine planten, vooral Alysiearpus nummulariaerolius en Desmodium triflorum,

die lot bet acbtste gebied der flora bebooren. Eene groote menigle Calotropis

giganlea, met hare belderkleurige , kopergroene bladeren en lilablaauwe tuilvor-

mige bloemschermen, verheft zich bier en daar op den droogen, met gras be-

groeiden zandbodem , waarvan de eentoonigbeid slechts mi en dan wordt ver-

broken door eene enkele beekkloof. Door deze kloven , die 30 & 40 voet diep

in den zandbodem zijn uitgespoeld , stroomt bet kristalhcldere water der beken

,

wier oorsprong op den G.-Merapi moel worden gezocbt, naar de zuider kust.

Gering slechts is de waterslraal, die al murmelend lusschen rolsteenen daar-

heen vloeit, in vergelijking van de breede bedding. Een scbilderachtig kontrast

vormt de verblindend witte kleur der kalkrotsen met het blaauw van den hel-

deren hemel, met het liefelijke groen der lianen , die van de wandeu afwaarts

hangen en met de zoo weelderig groeijende boschjes, die zicli verheffen op den

afgeknotten , vlakken scbedel der rotsen , de brokstukken van eene voormalige

steenl)ank van grooteren omvang.

Wij hebben hier slechls die plantenvorraen opgeteld, die meer

dan anderen eigenaardig op den kalkachligen bodem le huis be-

hooren , want menigwerf gebeurt het , dat wij er struiken en

boomen onder aantreffen «uit de laag groeijende bossehaadjen , welke

verstrooid in de Alang-velden opwassen» en nog veel menigvul-

diger is zulks het geval met de slingerplanten , die wij aldaar

hebben leeren kennen. Verscheidene Convolvulus-soorten , waardoor

gindsche boschjes doorvlochlen zijn, worden ook hier aangetroffen

,

terwijl de klimmende Cucurbitaceae , die wij hier hebben opge-

teld, dewijl zij meer bijzonder bebooren tot den droogen , kalk-

achtig-rotsigen bodem dan tot eenig ander gebied der flora , menig-

maal in gindsche bossehaadjen der Alang-velden worden gevonden.

Maar zelden treft men aldaar Sterculia nobilis of Cassia Java-

nica aan en nog zeldzamer is zulks het geval met Derris

multiflora, terwijl men Nasius Tjangkore, de Sarai- en Wiroe-

palnien hier te vergeefs zoekt. Het 7 de en het 9de gebied zijn echter
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niet door eene scherp geleekende grans van elkander onderscheiden

;

uit een physiognoniiscb oogpunt beschouwd hebben zij eene groote

overeenkomst met elkander, en dikwerf gaat het eene in bet andere

over. Cissus en stekelachtige Rotan-soorten , die wij in het kreu-

pelhout der hoog opgroeijende wouden zullen aantreffen, omslin-

geren met liunne ranken menigwerf het geboomte dezer heete

,

zonnige bosschaadjen. Uithoofde de naluur hier geene scherpe

scheidslijn heeft gelrokken tusschen dit en een ander gebied,

zoo moest mijn eenig streven zijn om hier, gelijk in elke andere

zone of gebied, de meest kenschetsende vormen te schilderen en

de gevvassen, die verre verspreid zijn, te dier plaalse op le

noemen, waar zij het veelvuldigst worden aangetroffen , in dat

physiognomisch gebied, waaraan zij een eigenaardig karakter

geven.

XioraiithaceSii. Aan de takken van vele boomen, die wij in

het zevende en negende flora-gebied hebben opgeteld , hangen raeestal

houtachtige planten , die tot de echte woekerplanten behooren , name-

lijk, Loranthaceen; deze plaats achten wij beler geschikt om er gewag
van te maken dan wanneer wij later de oorspronkelijke wouden
zullen schilderen, want mogen zij in elk ander flora-gebied van deze

en de volgendc zone voorkomen, — overal waar slechts boomen was-

sen , — zij worden echter het menigvuldigst aangetroffen , in de

zonnige, drooge wildernissen dezer eerste zone, terwijl daarente-

gen in de schaduwrijke, hoogstammige wouden ^ewdo-parasiet-

planten, vooral Orchideen en varens hare plaats innemen. Aan
vruchtboomen geven zij de voorkeur boven het geboomte der wil-

dernis, en op hunne stammen worden gewoonlijk Viscum articu-

latuni Burm. en orientale wind, gezien. Eene der meest algemeen

verbreide soorten dezer famiiie is Loranthus pentandrus l. ; lot de

fraaiste planten dezer soort behooren Loranthus formosus, prae-

longus en fasciculatus bi., die, gelijk alle andere soorten van dit

geslacht, zich hechten aan de verschillendste boomen, zonder in

dat opzigt eenige voorkeur te doen blijken.

gemengde vormen. Er worden zeer vele streken op Java ge-

vonden alwaar de hand der bewoners , die zich aldaar hebben
nedergezet, groote veranderingen heeft te weeg gebragf. en nog
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dagelijks te weeg brengt in de oorspronkelijke wouden, welke
de oppervlakte des lands bekleeden, en dit is voornamelijk het

geval in de lage neptunische gebergten , wier liggende laag uit kalk-

achligen zandsteen bestaat. Deze veranderingen zijn van zulk een

uitgestrekten aard , dat men niet meer weet lot welk gebied de

plantbekleeding behoort gebragt te worden, die men in derge-

lijke oorden aantreft, uitboofde zich aldaar een gebied begint

te vormen, dat zicb eerst allengs uitbreidt, terwijl daaren-

boven de oorspronkelijke vorrnen van de ilora dier oorden nog
niet geheel en al uitgewischt zijn. Bene dergelijke slreek wordt
onder anderen gevonden in Bantam, namclijk, het dal der Tji-

Oedjoeng nabij Bodjong manik in het regentschap Lebak, en de

berghellingen , die het aan alle zijden omringen. De verhouding

tusschen de verscbillende vormen van plantbekleeding der oppcr-

vlakte van dit oord , hetwelk ter hoogle van 5 tot 700 voet boven

den spiegel der zee ligt, is (in 1846), in tiendedeelenvoorgesleld
,

als volgt.

Kultnur 1 : 1. Het bebouwde land bestaat voornamelijk uit

drooge rijslvelden en hier en daar uit een

Wildei

kleinen koffijtuin.

gevormd uit 5 a 4 voet hoog

groeijend Alang- en Glagah-gras , dat 6 a 8 voet

hoog wast, waarin hier en daar afzonderlijk

staande slruiken en Scitamineen voorkomen.

» 6. Struikwildernis, welke 15 a 25 voet hoog groeit,

met vele Scitamineen , waarin hier en daar Bam-
boes en lange grassoorlen worden gevonden.

» 1. Kleine gedeellen van het hoogstammige oorspron-

kelijke woud , dat uit verscbillende boomsoorten

bestaat, waaronder er voorkomen, die 100 voet

hoog zijn.

Het zijn drooge, afzonderlijk staande kleine groepen , deelen

van bet voormalige woud , hetwelk meer en meer wordt verdron-

gen door de struikwildernis, die op hare beurt moet wijken voor

het Alang-gras, hetwelk steeds meer en meer de overhand ver-

2 1
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krijgt. Vcrbrokkeld woudgeboomte van dien aard bcdckt bijna

het gansche heuvelaehtige middengedeelte van Bantam/

In andere gedcelten van het neptunische gebergte, waar een

meer vrucbtbare bodeni wordt gevonden dan in de zoo straks

bedoelde oorden , heeft zich eene verbazende menigte wilcle Pisang

ontvvikkeld tusschen het lage struikgewas, dat de plaats heeft

ingenomen der gevelde wouden. Dit is onder anderen het geval

in de zuidelijke streken van het regentschap Koeningan, residentie

Tjcribon, en in de distrikten Dajoe loehoer en Madjenang (assis-

tent-residentie Tjelatjap). Het is niet de algeraeen aangekweekte

Musa paradisiaca, maar eene andere, nog niet bestemde Musa-

soort , aan welke ik bier bij gevolg slechts haren inlandschcn naam

kan geven , namelijk , Pisang karet, a. Tjoe kelelet , d. i. , was-

of hars-Pisang. Bij niillioenen wordt doze Pisang soort aangelroffen

aan de hellingen en in de dalen van dit gebergte van eene hoogte

van 500 tot aan IU00 voet boven den spiegel der zee. De onder-

zijde der bladercn, die 6 voet lang en 2 voet breed zijn, is bedekt

met een witklearige , meelachtige stof (even als rijp), welke de

Javanen er afschrappen met houten messen , nadat zij alvorens den

Pisang-slruik hebben geveld en de bladeren er bebben afgesneden
,

waarvan er gemiddeld genomen zeven aan een slruik groeijen. Het

benedenste gedeelte der bladstelen , die elkander omvalten en in

dier voege den stam des Pisang uitmaken , heeft den vorm eener

halve buis en dient bun om er de vocbtige meelstof inte verzamc-

len, die zich gemakkelijk laat zamendrakken. Nu plaatsen zij deze

saprijke goot in eene schuine rigling boven een brandend vuur,

waardoor de meelstof beginl te smelten en eindelijk van het bene-

den einde der goot afloopt in een pot of pan, die veelal slechls nil

eene halve Kokosnootschaal bestaat. Gewoonlijk laat men de vloei-

stof door Areng-vezelen , Idjo
, gaan , ten einde haar te zuiveren

van alle vreemde beslanddeelen , als planlenvezelen en dergelijken,

en men verkrijgt op die vvijze, nadat de vloeistof is bekoeld, een

zeer zuiver, hard, witkleurig was; in Midden-Java wordt een aan-

zienlijken handel in dit product gedreven, dat door bleeking zeer

wit wordt. Een gevelde Pisang levert twee oncen (medicinaal

gewigt) was. Neemt men hierbij in aanmerking, dat de gekapte
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Pisang uit denzelfden wortel weder op nieuw opgroeit en tweemaal

per jaar kan gehakt worden en er duizenden van Pisang's worden
gevonden, zoo laat het zich begrijpen, dat het bereiden van was
uit den Pisang kelelet aan vele bewoners dezer streek een winst-

gevend bestaan oplevert.

TIENDE GEKIE1).

ACACIA-WOUDEN.

Gaan wij nu over tot de beschouwing der hoogstammige boo-

men — der eigenlijk gezegde hoog groeijende wouden— dan ont-

waren wij weldra, dat ook deze niet tot een enkel tafereei kun-

nen vereenigd worden, waarin deze gansche zone met algemeene

trekken wordt afgemaald : clewijl de natuur zelve verschillende

groepen daarin heeft gevormd. Het hoogstammige woud dezer zone

op Java verdeelt zich in een drievoudig physiognomisch gebied , in

Acacia-, in Djati-wouden en in dezulken, die uit verschillende

boomsoorten zijn gevormd en deze laatsten mogen de eigenlijke

,

schaduwrijke , oorspronkelijke wouden worden geheeten.

Beschouwen wij allereerst de Acacia-wouden , de boomachtige

Mimosen , welke onmiddellijk grenzen aan de bosschaadjen van den

kalkhoudenden bodem , ja, die zeer dikwijls en als bij voorkeur

groeijen op de kalkbergen zelven , waar deze met aardlagen zijn

bedekt. Doch niet alle boomachtige Mimosen , die op Java worden

gevonden , — soorten, welke behooren tot de geslachten Acacia, Al-

bizzia en Pithecolobium ,— groeijen in zulk eene menigte, dat zij als

het ware gebied voeren over het geboomte , hetwelk in hunne na-

bijheid wordt aangetroffen; men vindt vele soorten hier en daar

verstrooid in wouden , bestaande uit verschillende boomsoorten

,

die tol deze en de volgende zone behooren, welke laatsten wij

weldra nader zullen leeren kennen. Slechts de volgende vier soor-

ten verdienen tot een afzonderlijk gebied vereenigd te worden,
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gevonden , — die van Bandong , — alwaar bij gevolg door den

uithoofde zij in grooten getale nevens elkander worden aangetroffen

en in habitus eene groote overeenkomst met elkander hebben.

Poon sengon ;. , Poon djoendjing ». : Albizzia slipulala

Bois , (1) de grootste en fraaiste van alle Acacia's, met fijn-

gevind, ijl loof en aschgraamven slam en lakken. — Poon kot

f. : Albizzia tenerrima Plant. Jungh. , die afzonderlijk tusschen de

vorige soort groeit, waarmede zij veel overeenkomst heeft, docb

waarvan zij zicb echter onderscheidt door nog fijner, zachter loof.

Poon weroe j. , Poon ihjangs. : Albizzia procera Benth.,(2)

met groote , stompe bladeren , die eene breedte hebben van £ duim
,

en witten slam en takken, — waarbij hier en daar nog Poon

pilang: Acacia? alba wnid. , wordt aangetroffen , die met lange

stekels is voorzien ; — menigvuldigst dan deze worden de ka-

rakteristieke Sengon- en Weroe-boomen alhier gevonden, die

bijna immcr nevens elkander groeijen. Zij komen voor aan de

drooge bencdengedeelteu der hellingen van bet grootste aantal

vulkanen en vulkanische voorgebergten , ter hoogte van ongeveer

1 a 2000 voet of lager , zoo als , bij voorbeeld , op den noorde-

lijken voet des G.-Praoe , ter plaatse waar de weg van Pekalongan

naar Samarang dezen overschrijdt , op den zuidelijken voet des

G.-Merapi , op den zuidweslelijken voet des G.-Wilis boven Pono-

rogo, op den noordoostelijken voet des G.-Tengger, op den voet

des G.-Boeloeran en Idjen, enz. ; talrijker, weelderiger dan in de

genoemde oorden worden zij gevonden in de zuidelijke neptunische

gebergten op eene hoogte van 1 a 700 voet boven den spiegel der

zee en wel voornamelijk op kalkachtigen bodem, waar zij, bij

voorbeeld
, op den G.-Sewoe (zie lager) hun lievelingsoord , hun

paradijsklimaat schijnen le vinden. In West-Java, waar een

vochtiger klimaat heerscht dan elders op dit eiland, worden
zij in geringer getal aangetroffen dan in andere streken, ja,

bet schijnt , dat zij in sommige oorden van dit westelijke ge-

deelle volslrekt niet voorkomen. In een gedeelte van West-Java
echter, alwaar ter hoogte van 2000 voet eene groote vlakte wordt

(1) Syn. Inga falcifolia Hassk.
, 1. umbracuhformis mihi.

(2) Syn. Inga gracilis mihi.
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invloed der zonnestralen een hoogeren warmlegraad wordt ontvvik-

keld dan aan de steile hellingen der kegelbergen
, groeijen de Aca-

cia's (Albizzia stipulata en procera) op grootere hoogte dan geyvoon-

lijk, ja, zij worden even als Emblica officinalis hier en daar ter

hoogte van 5000 voet aangetroffen aan de berghellingen , die bet

plateau omringen.

Hebben al de vroeger genoemde booraen eene gladde schors

,

waaraan geene Orchidcen , varens, noch andere oneigenlijke woe-
kerplanten worden waargenomen , hebben zij een fijngevind

loof, dat meer of min in de gedaante van een scherm zich
in de breedte uilstrekt en van boven eene vlakke kroon vormt

,

zoo onderscheidt zich de Weroe-boom reeds op een grooten af-

sland aan de witte of witachtige kleur van zijn stam en takken

,

gelijk de Betula alba in meer noordelijke streken. Zijn slanke stam
verdeelt zich weldra in lange, schuin opwaarts groeijende, zacht
kronkelende takken , aan wier uileinden

, gedurende den vruchttijd

,

eene zeer groote menigte roodachtig gekleurde peulen hangen;
dan is het groen van bet ijle , vvijd uiteengegroeide loof allerwege

met roode stippels bedekt. — Veel hooger en dikker dan de vorige

groeit de Sengon-boora, die zich daarenboven van dcnvoorgaan-
den onderscheidt door de grijze kleur van stam en takken, welke
eerst op veel grootere hoogte boven den wortel ontspruilen dan bij

den Weroe-boom het geval is. Als reusachtige, slangsgewijs, doch
zacht gebogene armen strekken zij zich uit in eene bijna horizon-

tale rigting rondom den stam , waardoor hunne kroonen , zamen-
gesteld uit het Ojngevinde loof, dat zij dragen, bij uitnemendheid
den vorm van een scherm verkrijgen. Geene enkele der opgenoemde
Acacia's behoort lot de digt nevens elkander groeijende boomen;
zij vormen geen schaduwrijk woud , maar kenmerken zich in legen-

ded door den grooten afstand, waarop zij van elkander staan op
den droogen

, zonnigen , met gras , vooral met Alang alang begroei-

dcn bodem, die of volstrekt Diet, of slechts op enkele plekken met
een schraal groeijend kreupelhout is bedekt. Op dit geboomtc
worden lianen, noch mos of varenkruiden gevonden. In die streken

echter, waar zij groeijen, komcn zij zoo veelvuldig voor, wordt
zulk een gering getal andere boorasoorten er tusschen aangetroffen,
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zijn zij zoo fraai van vorra , hebben zij zulk een schoon loofge-

welf , dat zij er een hoogst eigendommelijk karakter aan geven.

In plaals van pseudo-parasielplanten als mos, varensoorten

en Orchideen, die andere boomen bedekken, huppelen grijze

apen door de takken der Acacia's , ja , zelfs de zwarte aap , Loe-

toeng (zie lager), daalt soratijds uit de hooger groeijende wouden,

waar hij zich bij voorkeur ophoudt, afwaarts naar het heete kli-

maat, en vooral gedurende den tijd dat de Acacia's vruchten

dragen , ten einde zich te voeden met de jonge peulen en het zaad

dier boomen; daarenboven vinden de apen eene uitmuntende gele-

genheid om aan de horizontaal uitgestrekte takken dezer boomen

te schommelen en zich op- en neerwaarts tebewegen. Ongeloofelijk

snel loopen zij over deze takken been; aan de hellingen van een

da] ziet men er menigwerf, die van een hooger slaanden boom

50, ja, 100 voet ver in wijde bogen, zelfs met hare jongen

aan de borst , naar beneden springen , zoodat de lakken , waarop

zij neerkomen, onder het gewigt van den last breken.

In vele gedeelten van den G.-Sewoe, — het kalkgebergte in de

zuidelijke helft des G.-Kidoel van Jogjakarta, naar den kant der

zuider kust, •— worden dergelijke wijd uiteengroeijende Acacia-

wouden gevonden. Zij groeijen niet slechts op den schedel der

rondachtige heuvelen, waaruit dit gebergte bestaat, maar insgelijks

in de dalen, die er tusschen zijn gelegen. Reist men omstreeks den

middag tusschen deze bergen, dan wordt de stilte, welke alom

in de natuur heerscht , door geen enkel geluid afgebroken. Gloeijende

stralen schiet de zon neder op het geboomte, op de kalkrotsen,

benevens op het groene tapijt der valleien, van waar verticaie

luchlstrooraen opwaarts rijzen, en welriekende geuren zich in het

rond verspreiden. Maar geen windje wordt hier gevocld. Er
heerscht eene volkomene stille. De verzengende hitte, door den

bodem teruggekaatst, verjaagt alle levende wezens, die in hunne
holen of op de schaduwrijkste plekken onder het geboomle schui-

len. De raenschelijke bewoners slapen in hunne hutten. Alles schijnt

stil, onbewegelijk. Zelfs de groote bladeren van den wilden Pisang,
wier helder groen de helling der heuvelen siert, verraden door
geene ligte

, fladderende beweging het aanwezen van een luchttogt.
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Slechts eene flaauwe, golfvormige trilling der luchl word I waarge-

iiomen aan den ver verwijderden horizon en van tijd tol tijd ver-

neemt men het gekraai van een wilden haan of het gekir van eene

tortelduif , die zich verschuilen in het digtste gebladerte. Maar dan

ook vertoonen zich de Acacia's en vooral de Sengon-Acacia (A. sli-
i

pulata) in hunne voile schoonheid. Zet dan de reiziger zijn togt

voort over het smalle pad, dat door de Alang-wildernis isgekapt,

dan breiden zich verre boven zijn hoofd hunne takken uit in den

vorm van een scherm. Zij worden tot een groenen sluijer, die

hem overdekt: zij temperen de groote heldcrheid des hemels, waar-

van de blaauwe kleur zoo onbeschrijfelijk schoon door het fijne,

als een dun floers gevormde loof heenschemert. — Treft men dan

in een dergelijk dal, na zijn togt gedurende een halven dag te

hebben voortgezet, een klein gehucht, een paar hutlen aan, waar

eenige Kokos-palmen zich verheffen, alwaar in deschaduwvan het

overhangende dak een paar koeijen nederliggen, — alle deuren

staan geopend, doch geen enkel bewoner is zigtbaar, zij slapen,

dan aanschouwt men een tooneel van slille afzondering, eenbeeld

van rust en vrede, schooner dan elders ter wereld wordtgevonden.

Op de plaat Goenoeng-S6woe, voorkomende in den atlas van onswerk,

is ccn gezigt afgebeelcl op een meer binnenwaarts gelegen gedeelte van het ge-

bcrgte, waarvan het naar zee gekeerde uiteinde op de plaat «Zuider kustbeoosten

Rongkop)) wordt gezien (vergelijk bladz. 275). Ten einde de door ons afgebeelde

plaats le bereiken, gaat men; — indien de reis wordt aangevangen te Jogjaker-

ta, de hoofdstad des Sultans, — gaat men, zeg ik, in eene zuidoostelijke rigling

ongeveer 8 minuten ver door de kultuurvlakte tot aan Pedjoengan, welkdorp

gelegen is aan den voet der noordvvestelijke helling des G.-Kidoel, den breuk-

rand van hel eenzijdig opgchevene gebergte. Van bier zet men zijn togt 15

minuten ver voort in eene gelijke rigting als vroeger over de noordelijke, uit

zandsleen bestaande helft van het gebergte, lotdat men het dorp Seraanoe be-

reikt, hetwelk aan den noordelijkcn rand des G.-Sfewoc, d. L, der kalkbank

ligt, waaruit de zuidelijke helft van het gehergte bestaat tot aan de kust bij

Rongkop, welke helft van het noorden naar het zuiden gerekend eene breed te

heeft van 12 minuten. Ongeveer in het middengedeelte des G.-Sewoe ligt het

dorpje Bedojo en tusschen dit dorp en Semanoe, regtstreeks in eene noordelijke

rigting op een afstand van 9 minuten van de kust, ligt het oord, waarvan wij

hier eene afbeelding geven. — Men ziet in het hooge Alanq-qras een ffedeelle

van het diepe, gleufvormige pad, dat van hel eene naar het anderc dorp voert
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en zich heenslmgert door de clalen en de tusschenruimten der bergen , waar-

naar de oppervlakte der verbazend uitgestrekte kalkbank oprijst, die vele mijlen

lang, 3 geographische mijlen breed en minstens 400 voet dik is. De geheele

oppervlakte is wijd en zijd bedekt met halfbolvormige bergen , die geisoleerd staan

,

150 A 200 voet hoog rijzen, waaronder er echter eenigen worden aangetroffen

,

welke een kegelvorm hebben; alien bestaan zij, even als hunne basis, uit

harden, digten kalksteen van melkwilte kleur; (1) even als molshoopen op een

akker, verheffen zij zich bij duizenden nevens elkander, waartusschen gekron-

kelde, als een doolhof met elkander verbondene , nu eens smallere , eiders weder

breedere dalen worden aangetroffen.

«A1 deze bergen gelijken volkomen op elkander; alien zijn zij gesierd met

de weelderigste , digl ineengegroeide bosschaadjen , waarvan het geboorate, dat

tot de verschillendste soorten behoort, zijne kruinen hoog verheft. Onweerstaan-

baar trckt het groen van bun gebladerte het oog tot zich door de menigvuldige

schakeringen , die men er in onlwaart. In de dalen wast hoog opgeschoten

Alang- en Glagah-gras, dat niet zelden paard en ruiter verbergt, en bier is

het, waar voomamelijk, ja, in sommige streken uitsluitend Acacia-boomen groei-

jen». (Een dergelijke boom, een Sengon-boom , Albizzia stipulata, verheft zich

op den voorgrond dezer teekening.) «Zet men zijn togteenzaam door dergelijke

treken voort, dan rijzen immer nieuwe bergen opwaarls op den voorgrond,

die steeds nieuwe, schilderachtige gezigtspunten aanbieden. Wei is waar, de

ronde , halfkogelvormige gedaante van al deze bergen verschaft weinig afwisseling,

doordien zij alien in dit opzigt zoo zeer met elkander overeenkomen, bijna alien

op gelijken afstand van elkander oprijzen, maar des te menigvuldiger is de

pracht van het woud, dat hen overschaduwt ; het is als streden zij onderling

om den voorrang in schoonheid van het geboomte, dat hen siert. — Alvorens

men Bedojo bereikt, worden de hellingen der heuvelen hier en daar steiler,

ja, men onlwaart reeds enkele loodregt afdalende rotswanden. Een schilderachti

5

CT

O
kontrast vormt hunne verblindend witte kleur met het heerlijke groen der

boomen en slingerplanten, waar zij als helder blinkende oogen tusschen door-

schilleren. Somtijds vormen zij overhellende bogten, van wier gewelvcn voort-

durend kalkachtig waler afdruppelt, dat lange stalactiten heeft gcvormd, die

op ijskegels gelijken. Maar alle bergen hebben een ronden schcdel , die met gras

en geboomte is begroeid. — In deze streek neemt het woud in digtheid af,

onlstaan meer afzonderlijke boomgroepen, en Alang alang verkrijgt allengs de
overhand, ja, maakt weldra het eenige bekleedsel uit van vele heuvelen. Dit

versclujnsel kondigt de nabijheid van bewoonde oorden aan, in wier omslreken
men de wouden met het vuur verdelgt, ten einde tijgers en slangen uit de

{1} Aan zijne oppervlakte is dit gesteente met een aantal kleuren geverwd, doch vanbmnen is het steeds wit.
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I

nabijheid cr van te verdrijven. Zel men zijn log! nog eenigc palen verder voort,

dan ontwaart men cindelijk in Iiet dal Iict pabnboonnvoud , datdo hullen van het

dorpje Bedojo voor ons oog vcrbergL Ileeft nu de scbemering reeds een blaauwaclitig

duister verspreid in de laag gelegene vallei, gloeit op de ronde scbedcls dcr

beuvelen, die bet dal aan alle zijden omringen, de laatste weerschijn van bet

avondrood, dan schallen de toonen van den Gamelan, die ons uit het dorpsbosebje

Ic gemoet klinken , zoo welluidend, zoo vreedzaam,— dan binneken de paarden

,

want ook zij kennen den vriendelijken klank, die den reiziger bet gastvrije

«welkom in ons dorp» reeds in de verte te geinoet voeren».

ELFDE GKBIKD.

DJATI WOUDEN

De zoogenaamde tiekboom uit de familie der Verbenaceae, Kajoe-

djati: Teclona grandis l. ai. (Teclonia spr., Theca aiior), die sleeds

in grooten getale nevens elkander groeit , verdringt uit zijne nabij-

heid alle andere boorasoorten van den dorren droogen,lietzij harden

,

kleiachtigen , zandigen of steenachtigen bodem , waarop hij zoo gaarne

groeit en waarop de andere soorten minder goed gedijen*. Slechts

hier en daar wordt een afzonderlijk staande boomachtige Acacia

,

eene Anonacea of een Picus-boom tusschen dezelven aangetroflen.

Op die wijze vormt hij geheel alleen uitgestrekte wouden, wier

uiterlijk hoogst eigendommelijk raag worden geheeten, die op

gezette tijden, namelijk, gednrende de droogste , warmste maanden
des jaars, reeds in Julij hunne bladeren verliezen, zich alsdan dor

en kaal aan het oog vertoonen; na het eindigen van den regentijd

echter, in Maart of in April, beginnen hunne bladeren weder te

ontspruiten en worden zij met bloerapluimen bedekt. Uithoofde

zijn stara het beste hout in Indie oplevert, dat, wel is waar, grof

van vezel, maar zeer sterk , hard en bijzonder geschikt is om tot

den

dien

(1) Vele andere soorten en geslachten dezer familie verspreiden een zeer sterken reuk
en vooral is zulks het gcval met het geslacht Prcmna (zie lager).
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ligt door tcrraitcn wordt aangetast, tracht men den Djati-boom

allerwege op daarloe geschikte gronden aan le kweeken. Waarzij

in bet wild groeijen en bet vervoer der gevelde stammen door bet

terrein niet te zeer wordt bemoeijelijkt, zijn de wouden ondereen

geregeld bestuur gesteld, en is bet beheer er van opgedragen aan

beambten , die opzieners der houtbosschen worden geheeten. In bet

westelijke, hooger gelegene en meer vochtige gedeelte van Java

wordt de tiekboom niet aangetroffen; hij groeit bij voorkeur in

een droog, heet klimaat en wordt op Java zelden op eene grootere

hoogte dan 500 voet boven den spiegel der zee gevonden. Doorreist

men het eiland van het westen naar bet oosten, dan ziet men

1°. het eerste woud in de vlakte, welke zich uitstrekt tusschen

de Tji-Manoek en het voorgebergte van den noordelijken voet des

G.-Tjerimai op een harden, kleiachtigen bodem. Wijders worden in

de volgende streken groote Djati-wouden aangetroffen. — 2°. In het

gebergte aan den noordelijken voet des G.-Praoe, waarover de weg

van Pekalongan naar Samarang voert, op een harden, roodkleu-

rigen klei-bodem. — 5°. Op een dergelLjken bodem, die op zandsteen

ligt, aan den noordwestelijken en noordelijken voet van den

G.-Oengaran. — 4°. Op de lage gebergten , die een aanvang nemen

in de nabijheid van den oostelijken voet des G.-Oengaran en Mer-

baboe en zich van daar eerst aan de noordelijke zijde der Kali-

Solo en later aan beide zijden der rivier in eene oostelijkerigting

uitstrekken tot in de nabijheid van Sedajoe en Soerabaja; in deze

gebergten worden vele kalkbanken gevonden, doch het Djali-woud

groeit in de zandsleenstreken. — 5°. In de noordelijke h el ft des

G.-Kidoel van Jogjakarta, op een zandsteengrond , als bij voorbeeld

tusschen Kebo koening en Awoe awoe. — 6°. Rondora den west-

,

noordwest- en noordvoet des G.-Wilis; ter plaatse waar de groote

weg van Madioen naar Kediri door de vlakte loopt,vangt het Djali-

woud aan ten oosten van het tweede poststalion Tjaroeban

ongeveer 12 palen ten noordooslen van Madioen — en reikt tot

aan gene zijde van het vierde postslation Wilangan aan den noord-

oostelijken voet des bergs; over deze gansehe uitgestrektheid staat

het Djati-bosch op eene trachietische rolsteenbank, waarop eene

hardc, zware aardlaaj? rust. — 7°. In de restdentie Kediri en in het
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aangrenzende regentschap Modjo kerlo van Soerabaja (het voor-
malige rijk Modjo pait) , rondom den voet der bergen (G.-) Ar-
djoeno en Keloet en voornamelijk aan de zuidwestelijke en zuidelijke

zijde van den laatstgenoemden berg in de distrikten Srengat en
Blitar, waar zij op een vulkanischen zandbodem groeijen. De
Djati-wouden wortelen derhalve steeds in een droogen, dorren,
doch nimmer in een oorspronkelijk vulkanischen bodem, d.i.,een
bodem uit verweerd lava-gesteente ontstaan. Aangekweekt Djati-

hout wordt op Java beschouwd ate van betere hoedanigheid te
zijn dan de boomen, die in het wild opgroeijen , want hunne stam-
raen zijn regter dan van de laatstgenoemden. Op den ouderdom
van 100 jaren heeft de boom zijn vollen wasdom bereikt en eene
dikte verkregen van 4 voet; boomen van 25 jaar zijn slechts 1

voet dik; gewoonlijk worden zij op hun 40ste of 50ste jaar geveld.
Om goed le gedijen hebben zij «veel vuur» noodig, dat wil zeg-
gen, het kreupelhout, het gras, dat tusschen de stammen groeit,

moet ieder jaar in de drooge maanden worden afgebrand. Waar-
schijnlijk wordt de bodem, die veelal hard, kleiachtig is, niet
slechts door de asch bemest, maar de hitte, welke daardoor wordt
ontwikkeld, die aan het geboomte geen hinder toebrengt, al ver-
verzengt het op die wijze de bladeren, veroorzaakt bersten en
scheuren in de aarde, deze wordt losser, hierdoor kan eenise
maanden later het regenwater er des te beter in doordringen
het jonge loof ontspruit alsdan met des te weelderiger kracht op
den aldus bemesten en bevochtigden bodem.

De Djati-boom behoort in geenen deele tot de hoog groei-
jende boomen, — zelden worden er op Java gevonden , die eene
hoogte bereiken van 70 a 80 voet, meerendeels worden zij slechts

50 a 60 voet lang, — zij kenmerken zich evenmin door een
regten

, zuilvormigen slam , want bij het grootste aanlal is die

oneffen van oppervlakte, eenigzins krom en bultig. Zij hebben
weinige en wier

en helder van kleur is als de van zijne schors beroofde stam.
Bijna nimmer worden lianen gevonden in een Djati-woud en zelfs

in die streken
, waar niet jaarlijks wordt gebrand , wordt slechts

een schraal groeijend kreupelhout aangetroffen ; het bestaat uit
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verschillende soorten van struiken , die tot meer dan een woudge-
bied, niaar voornamelijk lot liet 12de gebied behooren.

Wenscben wij de pbysiognomie van een dergelijk woud teleeren

kennen
,

dan wordt er vereischt , dat wij het in verschillende

jaargetijden bezoeken. Treden wij gedurende de maand September
in bet binnenste van het woud , dan is de lucht verduislerd door

den rook
, die tusschen het geboomte heentrekt , op vele plaalsen

Mkkeren de vlammen nog opwaarts, elders zijn breede plekken

des bodems zwart gebrand'door het vuur, dat daar ter plaatse

door gemis aan brandstofFen van zelf is uitgegaan. Naakt en
kaal rijzen de onlschorste stamnien opwaarts en even kaal ver-

heflen zich de ver uiteenstaande takken , waaraan ter naauwernood
op eenige weinige plekken nog een verwelkt blad of een dorre

,

verdroogde bloempluim hangt. Geene lianen omslinseren deze
slammen, geen Pothos, Orchideen, noch varens worden waargeno-
men aan bunne takken, geene Seitamineen verheffen hunne
saprijke Stengels tusschen de stamnien van dit geboomte; slechls

droog, dor of half verbrand Alang gras bedekt heinde en verre
den bodem van het woud. Niets belemmert het vrije uitzigt naar
den helderen hemel tusschen de slammen en takken van dil ge-

boomte. — Reist men daarentegen in Maart of in April door dit

woud
,

dan herkent men het niet meer , want het vertoont
zich aan het oog gesierd met de schoonste pracht der lente.

Mogen de bladeren op een aanmerkelijken afstand van elkander
aan de takken groeijen, zoo geven zij door de groolte, die zij

verkrijgen
, eene voldoende schaduw om den wasdom van kleine

struiken te bevorderen
, die met hoog opgeschoten gras allerwege

den bodem des wouds bedekken. Dan is alles gelooid met het
levendigslc groen en hoog en rond verheflen zich de kroonen
van het geboomte

, wier oppervlakte is gesierd met reusachtige
bloempluimen. Zij verspreiden een welriekenden geur in het woud,
dat des avonds wefrgalmt van het schelle geluid van paauwen

,'

die zich op het geboomte hebben nedergezet. Wei wordt dit woud
niet verlevendigd door apen , die men veelvuldig in Acacia-bosschen
ziet, geene eekhoornljes springen door de takken van het geboomte,
b. halve paauwen vindl men hier weinige vogels ; geene dieren

,
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die van vruchten leven , worden hier aangetroffen , dewijl Djali-

wouden er geene opleveren, — maar grasvretende dieren, herten

en wilde zwijnen doorkruisen in menigte het Alang-gras en het

kreupelhout, en roofdieren , wier nabijheid door hun getrouwen

wachter, door den paauw wordt verkondigt, tijgers! en panters

loeren allerwege op hunne prooi.

Maar deze pracht van een frisch en groen gebladerte siert hen

niet lang. Wanneer men slechts £6ne maand later de blikken laat

weiden over de oppervlakte van datzelfde woud , dan ontwaart men

,

in plaats van het schoone groen , niets anders dan het vale

,

bruinachtige grijs der rijp wordende bloerapluimen en korat men
nu nog eene maand later, dan valt het eene blad na het andere

af , de kaalheid neerat toe en weldra staat het Djati-woud in zijne

voormalige verzengde dorheid weder voor ons oog.

T\VAALFDE GEB1EI)

HOOGSTAMMIGE WOUDEN, DIE UIT VELERLEI
BOOMSOORTEN BESTAAN: DE EIGENLIJKE

SCHADUWRIJKE, TROPISCHE, OOR-
SPRONKELIJKE WOUDEN.

ONUER DE BOOMEN KOMT DE VOORRANG TOE AAN FICUSS00RTE.N EN

ANONACEeN , ONDER DE LIANEN AAN DE KLIMMENDE, STEKEL-

ACHTIGE ROTAN-SOORTEN EN IN HET KREUPELIIOUT BE-

SLAAN SCITAMlNEeN DE VOORNAAMSTE PLAATS.

Boomen
den ingeruimd. — De talrijke Vijgen- of *. Kiara-boomen met za-

mengestelde stammen en digte, neerwaarts hangende loofkroonen
,

zijn voornaraelijk vertegenwoordigd door devolgende soorten: Kiara
garoe: Ficus procera B*faw. , Kiara tapok, pajoenggede,

aer en boenoet: Ficus involucrata, consociata, sundaica
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en rubescens bi., Kiara karet m., kelelet*., Ficus elastica

Roxb., WSringin (of Tjeringin) : Ficus pisocarpa bi. en benja-

rainea l. , (Urostigma Miq). — Van de Anonaceae, die zich ken-

nicrken door fraaije, veelal geelachtige en welriekende bloemen,
worden hier de volgende boofdvormen aangetroffen : Tjempaka
poetib, goenoeng en boeloe: Michelia longifolia, montana bi ,

en velutina dc, Manglit betoel: Michelia pubinervia bi.,

Ki loengloeng (insgelijks Ki raadja en Ki gelatrang geheeten)

:

Aromadendron elegans bi. , waarvan de stam een zeer goed en

duurzaam hout oplevert, benevens Uvaria polysperma en Bura-
hol bi. . De laatstgenoemde boom (Burahol ,. , Kapal j.) , die veel-

vuldig wordt aangekweekt oni bet smakelijke, gelatineuse, goud-

gele vleesch, dat de groote zaadkorrels in de lederachlige vrucht

omhult, kenmerkt zich door zijne piramidale gestalte, vooral

zoo Jang hij Jong is; daarbij heeft hij borizontale, kransgewijs
gerigte takken en groeit hij ter hoogte van 60 a 70 voet. De
geelachtige vruchten zitten bosvormig nevens elkander en groeijen

aan korte stelen aan den slam zelven. (1) — Hoogstaramige boo-
men, behoorende tot de familie der Myrtaceae , als Baloeng-
dang

: Stravadium excelsum dg. en Poetoen (of Songgoni
lalaki)

: Barringtonia speciosa l., der Dilleniaceae, als Ki se-
gel

: Kapellenia multiflora Endi. , der Tiliaceae, als Sampora
s. : Columbia javanica bi., der Rubiaceae, als Angrit : Nauclea
lanceolata bi., der Terebinthaceae , als RSngas: Semecarpus Ana-
cardium l. hi. (2) en Ebenaccae, als Diospyros cauliflora Hasseit

worden in grooten getale met de vorigen , zoo mede met de vol-

genden nevens elkander aangetroffen; —aan hunne fraaije
, groote

bloemen merkt men op, tusschen de vroeger genoeraden, Apocyneae,
als Amproe badak ,.: Orchipeda foetida bi., en Bignoniaceae

,
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als Pompdrang: Calosanthes indica l., die ook later nog deblik-

ken des reizigers tot zich trekt door zijne zeer lange,peulachtige

doosvruchten , welke aan de twijgen hangen,— terwijl Rhamneae,
als Ki katjang (of Ki laoet) : Strombosia javanica bi. , Sapinda-

ceae, als Ramboetan oetan, ». Ki oi (of Tjerogol raonjet) \ Xero-

spermum Noronhianum bi , en Leguminosae , als Kajoe so no y.

,

Angsana *.: Pterocarpus indicus Wind. , door het zeer hard

duurzaara of fraai gevlamd hout, (1) dat hunne stammen ople-

veren, bij de inboorlingen zeer gezocht zijn.— Wordt
welf van dit geboomte door eene windvlaag geschud, dan ver-

neemt men hier en daar het ramraelen der zaden in de nolle

vruchten van Kampak (Kampis of Mara minjak): Hernandia

sonora l. ; vooral is zulks het geval in de zuidelijke streken van
Bantam. — Hoewel de familie der Myristiceae en Diplerocarpeae meer
bijzonder tot die planten behooren , welke de volgende zone ken-

merken , zoo worden zij toch reeds in zeker aantal in deze heete

zone aangetroffen; tot deze mogen gerekend worden Laka :

Myristica iners en laurina bi. en Kelapa tjoen: M. javanica bi.

Vier Palaglar-a. soorten : Dipterocarpus littoralis, gracilis, Has-

sellii en Spanoghei bi. , boonien, die zich onderscheiden door

hunne groote , dwars geribde bladeren en roodachtig-bruine vleu-

gelvruchten , worden in deze zone hier en elders, maar voorna-

melijk in Bantam aangetroffen en maken in zeker opzigt eene

uitzondering op de overige soorten van dit geslacht , waarvan
de hoogst groeijende en fraaiste soorten tot de volgende zone

behooren. — Ja , zelfs de Laurineae, die eigenaardig in no

veel grootere hoogte te huis behooren , hebben uit hun lievelings-

klimaat, uit de derde zone, eenige vertegenwoordigers naar het

heete land afwaarts gezonden, als Dehaasia microcarpa en cune-

ata Nees e. a. — Hiertoe zou men insgelijks eenige Amentaceae,

namelijk
, eiken , kunnen brengen ; Pasan laoet : Quercus littoralis

bi.
, komt mij echter zeer twijfelachtig voor , terwijl aan de andere

zijde het lage afwaarts dalen van sommige andere eikensoorten

als Q. sundaica slechts als eene uitzondering op den regel moet

or

(1) Kajoe : hout en Sono : vuur , dat wil zeggen : hout met vlammen.

»
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reus-

worden bcschouwd , dat geheel van plaalselijke omstandigheden

, ; wal bet reft de Q. encleisacarpa Khs., deze wijkt door haren

papieracbligen kelk,die de vrucht bijna geheel enalomsluit, zoo

zeer van alio andere soorten van dit geslacht af, dal zij gevoegelijk

als een afzonderlijk geslacht mag worden beschouwd. Ik vond dezen

boom , op Java , nergens dan aan de hellingen der bergen in de

nabijheid der zuider kust in Bantam en in Djampang koelon.

Het tropische woud , dat nit zoo vele verschillende boomsoorten

bestaat , verheft zijn loofgewelf allerwege niet even hoog
; gemiddeld

genomen bereikt het eene hoogte van 70 a 80 voet, doch enkele

reusachlige boomen reiken \ , ja , ^ gedeelte hooger. Ziet men
van een hooger gelegen standpunt op een dergelijk woud neder,

dan doen deze reuzen onder het geboomte zicb aan het oog voor

als de hoog gewelfde koepels van kerken , die zich verre verheffen

boven de daken der huizen in eene groote stad. Tot deze

aelitige boomen behoort eene soortuit de familie der Sapotaceae,

Djengkol : Mimusops acuminata bi. , benevens twee soorten uit

de reeds vroeger genoemde familien (Bignoniaceae en Sapindaceae)

,

namelijk, Ri badali : Spathodea gigantea bi.; deze boom verheft

zijne kroon zoo hoog boven den bodem des wouds, dat men ter

naauwernood in staat is zijne lange
, peulvormige doosvruchten en

bloemen, hoe groot en fraai gekleurd zij ook mogen zijn, met het

bloole oog te onderscheiden , wanneer men den blik opslaat naar
het loofgewelf , dat er mede gesierd is; wijders behoort hiertoe K

i

lengscr
: Irina glabra bi., waarvan de stam aan zijn voet uit straal-

vormig zamenloopende lijsten bestaat, die zich tot eene kolossale,

lioogrijzende zuil vereenigen , welker top gekroond is met een loofge-

welf, waarvan de oppervlakte eerst 120 voet boven den bodem met
bloemen is gesierd. Vele andere boomen , welke aan deze en aan de
volgende zone eigenaardig zijn en tot de verschillendste familien be-

hooren
, hebben een stam , die aan zijne voet in dergelijke straalvor-

mige lijsten uitloopt. Uithoofde zij ongeveer de dikte hebben van eene
slevige plank en in haar middengedeelte omtrent zoo ver van den
stam uitsteken — zoo breed zijn, — dat er eene schijf uitgesjie

den kan worden ter grootte van een gewoon wiel van een wagen

,

zoo bedienen de Javanen er zich gewoonlijk van om de schijfvor-
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mige raderen hunner Pedati's uit te vervaardigen. — Verre het

grootste aantal der genoerade boomen heeft zuilvormige stammen,
die, 50, 60, en de grootsten zelfs ter hoogte van 80 voet lijn-

regt oprijzen , alvorens zij zich in lakken verdeelen.

De vijgenboomen maken hierop echter eene uitzondering. Onder-
scheiden zich de andere boomen door de hoogte , welke zij berei-

ken of door de schoonheid hunner bloeraen , die het oog des reizigers

tot zich trekken , de raeesle Ficus-soorten daarentegen kenraerkun
zich by mindere hoogte door den grooten oravang , de buitenge-
woone digtheid van hun loofgewelf, de schoone, groene kleur
hunner bladeren, die de verkwikkendste lommer in het rond
verspreiden. Hunne kroon vormt als het ware een gewelf, dat
verre in het rond neerwaarts hangt , ja , menigwerf in bogen tot

nabij de aarde reikt ; onder een dergelijk groen dak rust de reizi-

ger het liefst uit om zijn maaltijd te doen met de spijzen, die

hij heeft medegevoerd. Dan ontsleken de Javanen vuren of legeren

zich tusschen de luchtwortelen
, die afwaarts hangen vandelange,

horizontale takken en bij honderden in den bodem zijn doorge-

drongen, waar zij even zoo vele nevenstammen hebben gevormd.
Zij strekken tot steun aan de takken en omgeven als zuilen-

gangen den hoofdstara , die op zijne beurt uit niets anders bestaat

dan uit verscheidene tientallen van dergelijke dooreengewarde
en zaamgevlochten nevenstammen. Op die wijze verkrijgt een
Ficus-stam eene middellijn van 20, 50, ja, menigwerf van ver-

scheidene honderd voet, hij vormt een vlechtwerk, een traliewerk,

dat de onderste , horizontaal uitgestrekte takken met den bodem
verbindt, in het midden openingen, als het ware deuren en ven-
sters heeft, waardoor men kan heenkruipen en in het rond met
zuilengangen is versierd, waar tusschen men zijn togt kan voort-

zettcn. — Het zijn vooral de stammen der Ficus elastica Roxb.

,

welke in dier voege uit een aantal in een gedraaide luchtwortelen
en nevenstammen zijn gevormd. Rusten jonge boomen van die
soort op duizend lijnregt gegroeide zuilen, welke bij eene middellijn
van den boom van 500 , ja , van een grooler aantal voeten , slechts

(1) Pedati: karren met twee raderen, die door battels worden getrokken.

23
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eene hoogte van 50 voet bereiken, waartusscben men been kan

wandclen en die slechts van boven door middel van horizonlaal

uitloopende , speekvormige takken met elkander zijn verbonden,

zoo zijn de stammen van oude boomen van deze soort gevormd

uit eene vereeniging van al deze zuilen, die als verbazend dikke

touwen zijn ineengedraaid; deze zaamgevloehtene stammen worden

hooger op allengs dunner, verkrijgen naar den top toe meer en meer

de gedaante eener zuil , zij verheffen zich zoo verbazend hoog en het

loofdak, hetwelk hen dekt, heeft zulk een grooten omvang , dat

ztj onder de kolossaalste boomen mogen gerangschikt worden.

Steeds groeit deze boom afzonderlijk in deze wouden , doch het

meest wordt hij in die van Zuid-Bantam aangetroffen ; overalwaar

hij zich verheft, doet hij den reiziger van verbazing stilstaan,

want hij vertoont niet slechts den zoo zonderlingen, als uit

honderden van verschillende stammen in elkander gedraaiden

vorm van den vijgenboom, maar hij bereikt tevens de kolossale

hoogte der llasamala of der Dipterocarpus-boomen. Zoo ver

men zonder ladders kan opklauteren tegen de dooreengebogene

zuilen of touwen, die zich hooger opwaarts tot een enkelen stam

vereenigen , ziet men allerwege dwars gerigte
, gapende wonden , of

de lidteekenen er van , die er met het hakmes in zijn gemaakt.

Want zelden gaat een Javaan voorbij een dergelijken boom, zonder

een geringen voorraad gom elastiek te verzamelen , deels tot eigen

gebruik, deels ten verkoop op de eerste markt, waar hij aan-

komt. Zoodra men een houw met het hakmes in den boom heeft

gedaan , vloeit er een stroom van dik , kleverig melksap uit , dat

overgaat in eene veerkrachtige gom , zoodra het eenige oogenblikken

aan den invloed der lucht is blootgesteld geworden ; aanvankelijk heeft

het een witachtigen, eenigzins in het vleeschkleurige overgaanden

tint, die allengs donkerder en eindelijk roodachlig bruin wordt.

Daaraan is het , dat de boom zijn naam (Poon-) Karet of Kelelet

ontleent. Is het verdikte sap nog kleverig , zit het nog aan den
boom zelven vast , dan worden kleine brokken er van aan een gevoegd,

waaruit knobbelachtige , rekbare touwen worden vervaardigd , die

men tot fakkelen bezigt bij het zoeken van vogelnestjes in deholen,
waarvan wij vroeger hebben gesproken.
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Nadat ik de alhier opgetelde hoomsoorten als physiognomische
hoofdvormen der schaduwrijke, tropische, oorspronkelijke wouden
dezer eerste zone op den voorgrond heb gesteld , zal het wel over-
bodig raogen beschouwd worden , den lezer aan het vroeger ver-
melde te herinneren, namelijk, dat de hier door mij ontworpene
algemeene tafereelen steeds abstracte beelden zijn. Ditzelfde geldt
voor alle schilderingen der verschillende zonen, welke onder
A zullen worden medegedeeld , en beeft zoowel betrekking op boo-
men en struiken, als op kruidachtige planten. Niet ligt toch zal
men in een of ander gedeelte van het woud, dat eene uitgestrekt-
heid heeft van een of van een half uur,a/ de opgenoerade booraen
aantreffen, maar hier zullen deze, elders weder andere soorten
de overhand hebben, ja , inenigwerf zal men zijnen togt mijlen
ver voortzetten

, zonder dat deze of gene der opgenoemde soorten
wordt gevonden, terwijl zij daarentegen in andere oorden van
hetzelfde physiognomische gebied veelvuldig worden aangetrofTen.

Naar het vroeger medegedeelde plan worden hier slechts geogra-
phisch-physiognomische typen geschetst, want de rijkdora der flora

van Java aan bloemdragende, phnnerogamische planten is zoo groot,

naar mijne schatting worden er 5500 verschillende soorten ge-
vonden (zie Noot 6), — dat men zich, algemeen genomen, verze-

kerd kan houden in een gedeelle van een Javasch woud , dat eene
middellijn heeft van eene halve mijl, wel is waar niet steeds en
niet op alle plaatsen de door mij opgenoemde soorten , maar daaren-
tegen een veel grooteren rijkdom , een veel grooter tal van soorten

aan te treffen, hetzij van boomen , struiken of lianen, dan het
aantal bedraagt dergenen, die ik heb opgeteld. — En wat betreft

de kruidachfige, benevens de pseudo-parasietplanlen , die op de
boomen groeijen

, dc Orchideen , varenkruiden , mossoorten , enz.

,

hiervan zal ik, betrekkelijk gesproken, nog een veel geringer aan-

tal opnoemen, uithoofde al deze gewassen, uit een physiognomisch
oogpunt beschouwd, eene groote overeenkomst met elkander hebben.

De volgende hoogstammige boomen mogen geacht worden in

deze zone eigenaardig in Oost-Java te huis behooren: Boeloe
ongko j. : Artocarpus venenosa Zoii. et.M. die eenscherp, melk-
achtig sap heeft en in de zuidelijke strekon van Pasoeroean wordt
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gevonden, — Wining (of Kemoenoeng) : Plcrocymbium javani-

cuni Bennett (Sterculiaceae) , — Kalak : Saccopetalum Horsfieldii

Bennett (Anonaceae), in Midden-Java ,
— Wenong: Tetrameles

nudillora r. Br. (Datisceae), een hooge boom, die door zijn vol-

slagen gemis aan bladeren, gedurende zijn bloeitijd, de blikken des

reizigers in Oost-Java lot zich trekt , want alsdan ontwaart hij

niets dan kale, kromme takken , die alien in groote, veelvuldig

verlakte bloempluimen eindigen — en bovenal de beruchte gift-

boom (Poon-) Oepas m . , Antjar j. 9 Antiaris toxiearia Lesch. (Ar-

tocarpeae) , die in bet zuidelijke gedeelte des eilands van Madioen

tot aan Banjoe wangi groeit , doch slecbts bier en daar geheel

afzonderlijk in de wouden voorkomt ; wat betreft den habitus van

zijn zuilvormigen stam, die aan zijn voet van straalvormige lijs-

ten is voorzien , ten dezen opzigte onderscheidt hij zich in geenen

deele van andere boomen , evenmin als zulks het geval is met be-

trekking lot zijne ronde loofkroon of zijne takken, die met eene

menigte varens en andere parasietplanten zijn bedekt; in

vroegeren tijd koesterde men allerlei overdrevene denkbeelden van

de giftige eigenschappen van het melkachtige sap van dezen boom,

terwijl er in tegendeel Artocarpeen en Strychneen op Java worden

gevonden, die een veel scherper, gifliger melksap bezitten dan

deze boom. (1)

Mogten sommige lezers, die met de innerlijke gesteldheid van

een tropisch oorspronkelijk woud nog niet bekend zijn, zich wel-

ligt voorstellen, dat zij zonder hinder tusschen de stammen der

vroeger opgetelde boomen zouden kunnen heenwandelen , zoo raad ik

hen aan , indien zij te eeniger tijd een dergelijk woud wenschen
te bezoeken, om eene voorhoede van minstens acht gbed gespierde

Javanen vooruit te zenden
; gewapend met hakmessen , moeten vier

hunner met al de kracht buns arms links en regis op het kreu-

pelhout inhakken , terwijl de vier anderen de afgekapte takken op
zijde werpen of met den voet vertreden , en de eersten aflossen

,

(1) Vergelijk over Antiaris toxiearia, Leschenault in de Ann. du Mus. d'hist. nat. t.

ui .
P ".

'
Ub
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'
en H°rsKeld in de Verhand. v. h. Batav. Genootsch. t. VII, en

Hlantae jav. rar.
, Pars I. p. S2, tab. XL11.
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zoodra zij door vermoeijenis genoodzaakt zijn dien arbeid te sta-

ken. Baant men zich op die wijze een pad door het wild ineen-

gegroeide kreupelhout van het woud , dan kan men in e'en uur
tijds, indien alles goed gaat, eenige duizend voet ver vooruit ko-

men — en heeft men tevens lijd in overvloed de bloemen der
afgekapte struiken te verzamelen of den kijker naar de toppen
der boomen te rigten, ten einde te zien welke in bloei staat.

Onder de struiken of kleinere boompjes, die het kreupelhout
vormen, onderscheiden zich verschillende soorten der geslachten

Guatteria, Bocagea en Polyalthia (Anonaceae), benevens Boem-
boelan: Premna-soorten. — Ki pangbara : Pavetta sylvatica bi.

en Poelasari: Alyxia stellata a. et s. , spreiden hier hunne bloe-

men ten toon, elders Unona discolor vhi., terwijl Sentok lantjan:
Cinnamomum camphoratum bi., zich door zijne glimmende bladeren

en zijn sterken aromatischen geur onmiddellijk laat herkennen
als een Laurinea. Op eene audere plaats verheft eene kleine palm
Poon anjawar: Pinanga javana bi., zijn bladerenscherm op een

10 a 15 voet hoog stammetje, of rijst het donkere, Arengachtige

loof van een Langkap-palra: Arenga obtusifolia Mart., boven het

digt ineengegroeide kreupelhout; de laalstgenoemde en de Wiroe-
(Licuala) palm, de kleinste dezer familie, verwijderen zich hoog-
stens 1 ali mijl van het strand. Een meer eigenaardig kenmerk
van het kreupelhout der tropische woudcn dan de vroeger genoemden
zijn de Seitamineen; mogen zij geene houtachlige, maar slechts

kruidachtige , saprijke planten zijn, zij veroorzaken den reiziger,

die zich snel een pad wenscht te banen in het woud, niet te min
veel meer moeile en bezwaar dan alle andere struikachtige ge-

wassen. Zij bereiken eene hoogte van acht a tvvaalf voet en meer,

verhelfen hunne Stengels groepsgewijs , digt nevens elkander en

vormen een woud in het woud , dat uitmunt door zijn rijkdom

aan groote bladeren en de schoonheid der bloemen, die nu eens

uit de aarde schijnen op terijzen, elders, tot sierlijke trossen ver-

eenigd
, aan de uileinden der Stengels voorkomen. Menigwerf staat

de reiziger stil en bewondert hij in opgetogenheid de kleurenpracht

der gele, oranje of scharlakeuroode bloemen. Het menisvuldisstO ' "*""»

etroffen Onje lewoeng ». : Alpinia hemisphac
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rica d. Dietr. , en Onj6 laka *. : A. pallida D. Dietr., Ladja *. : Alpi-

nia Blumci d. Dietz. , benevens Saba berern s. : Canna coccinea Ait.

en speciosa Ker. — Wilde Pisang, «• Tjoe oetan: Musa sp.,

groeit meerendeels in kleine groepen op dergelijke schaduwrijke

plekken van het woud, waar het lichte, witachtige groen zijner

groote , fladderende bladeren eenige afwisseling geeft aan den alge-

meenen toon. Hel groen der Pandan-bladeren gelijkt veel op dat

van den Pisang, doch is iets donkerder van tint; van dit geslacht

vinden wij hier en daar afzonderlijk in het woudPandan rampe:

Pandanus latifolius Rumph. , en Pandan tikar of *. SamakrPan-

danus Samak Hassk. Een aantal Urticeen-struiken worden meer

bijzonder aan den zoom dezer wouden, zeldzamer in hetvochtige,

binnenste gedeelte er van aangetroffen, die in de volgende zone

door andere soorlen in grooter aantal zijn vertegenwoordigd,doch

aldaar bij voorkeur in het schaduwrijkste gedeelte der wouden

groeijen; het zijn alien 4 a 6 voet hooge struiken, die allerwege

in het oog vallen door hunne sterk geaderde, aan de onderzijde ge-

woonlijk viltachtige, witkleurige of geheel wide bladeren. Tot die

soorten behooren in deze zone voornamelijk Boehmeria odontophylla

Miq. , B. sanguinea Hassk. en anderen, — de Rame of kepirit der

inboorlingen, die uit de vezelen van den bast dezer plant eene

soort van vlas bereiden, waarvan garen wordt gesponnen tot het

breijen van vischnetlen. (Zie Kultuur, bladz. 240.)

HJeinere sewa§gen en liaiien. Tcr plaatsc waar de slam-

men der vroeger genoemde struiken en boomen een plekje van

den bodem des wouds onhedekt laten, daar vindt men dikke bed-

dingen van eene menigte varenkruiden , waaronder men vooral de

groote Polypodium longissimum bl opmerkt; daar kruipt Da on
gending: Nepenthes phyllamphora WflW. , in het rond , in welks

bladbuizen (Gending, d. i., waterkruik), naar het zeggen der Java-

nen, — dat echler geheel en al onjuist is, — kleine kreeften zich

ophouden ; daar ontwikkelt zich Proet : Balanophora alutacea jungh.

,

op de wortelen der vijgenboomen , daar slrekken de houlachtige Sten-

gels van vele Cissus-soorlen , alvorens zij zich weder opheffen naar

de loppen van hetomringende geboomte, gedurende hunnen loop door

de beddingen van varens en kruidachtige planten , waar tusschen zij
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dikwerf honderd voet ver op den vochtigen bodem been kruipen, tot

matrix aan Pidemo j. : Rafflesia Patma, en aan Brugraansia Zippelii

bi . De laatstgenoemde werd ter hoogte van 1 a 1 \ duizend voet op Cis-

sus verrucosa steud, (tuberculata bi.) aangetroffen ; de eerste daaren-

tegen korat voor op de Stengels van Aroi kibarera ged6:Cissus

scariosa bi. , en wel bijzonder in de nabijheid der zuider kust. Bo-

taniei, die bet planlenrijk niet in zijn natuurlijken, levenden

toestand hebben onderzochl, inaar hunne kennis dienaangaande

slechts hebben geput uit de exemplaren door anderen afgesneden,

verzameld en gedroogd, gelijk onder anderen het geval is met

Dr. C. L. Blume, dergelijke botanici, zeg ik, hebben aan deze

planten (Rafflesiaceae r. Br .) ten onregte de benaming van Rhi-

zanlbeae gegeven, een naam , die gepaster zou zijn voor de Bala-

nophoreae. De genoemde, echte woekerplanten ontwikkelen zich

niet op de wortelen , maar op het benedenste , boutachtige gedeelte

van den Gissus-stengel , waar deze over den vochtigen bodem been-

kruipt, of zich niet hooger dan 5 a 4 voet boven den bodem

verheft, en worden menigwerf op een grooten afstand van den

wortel aangetroffen. De moederplant is tot heden slechts gevonden

op den neptunischen , vooral op den zandsteenbodem , van Soeka-

poera, in de Preanger-Regentschappen, tot aan Poeger, gelegen

in de nabijheid van het oostelijke uiteinde van Java. Nergens ech-

ter groeit de parasiet Pidemo op hare Stengels in zulken getale

als in vele centrale of zuidelijke streken van het kusteiland Noesa

kambangan, alwaar ik deze plant, bij gelegenheid dat ik dit

eiland in Mei (1847) bezocht, zoo menigvuldig aantrof, dat ik

geene schrede kon doen, zonder eenige individuen met den voet

te vertreden; de oude individuen verrotten even als paddestoelen

en gaan over in eene papachtige massa. DeCissus, die tot moeder-

plant strekle aan den Pidemo, is door mij nergens elders aange-

troffen dan op een zandsteenbodem en wel het menigvuldigst in

het centrale gedeelte van Noesa kambangan , namelijk , in die

streek , welke van het dorp Karang anjar zich uitstrekt tot aan

de monding der Kali-S£lokaton aan de zuider kust des eilands.

De rotsgrond bestaat aldaar uit grijzen of zwartachtig grijzen

zandsteen : L. n°. 1203, die, herhaaldelijk afgewissdd met klei-
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lagen , een laagsgewijs gebergte vormt , dat ecne aanmerkelijke

dikle heeft , van het westen naar het oosten is gerigt en onder

een hoek van 40 a 45 graden naar het zuiden helt. Slechts aan

de noorder kust heeft het eiland Noesa kambangan smalle, steil

afgebrokene kalksteenbanken , doch overigens bestaat het eiland

in zijne gansche breedte , althans voor drie vierde gedeelte, uit

zandsteengebergte. Op de afgebrokene koppen van dit zandsteen-

gebergte , dat met aardlagen en wouden is bedekt ,
daarop is het

dat de Cissus groeit en in geenen deele op kalksteen ,
gelijk zeer

ten onregte door Dr. C. L. Blume wordt beweerd. Zijne ruwe

Stengels, die allerwege vol reten zijn , raenigwerf eene dikte

vcrkrijgen van eene dij en van binnen hoi zijn, slingerden zich

aldaar als ontzaggelijke touwen in duizende bogten over den bo-

dem; al deze touwen, zoo wel de dikke als de dunne, meer

wortelachtige deelen , waren over hunne gansche uitgeslrektheid

,

zoo ver zi) op den bodem lagen , met Pidemo als met kleine
: ,

plat-

gedrukte koolknoppen bedekt , die ik in alle graden van ontwik-

keling aantrof , terwijl de bovenste , bladeren dragende ranken der

liane menigwerf 100 voet boven den grond van de toppen der

boomen afwaarts hingen. Geene enkele maal heeft het mij mogen

gelukken een exemplaar met geopende bloemen aan te treffen,

hoevvel ik oude, doode individuen in menigte vond. Alle bloemen

hadden een nolle gedaante en waren zeer digt gesloten, zoodat

de vleezige bloembladeren niet konden geopend worden zonder

ze te beschadigen.

De buitenste, drooge, papierachtig dorre, eenigzins glimmende

bladeren hadden eene bruine kleur; al de binnenste, vleezige

perigonium-bladeren waren Week , wilachlig ; later echter verkrij-

gen zij een meer vleeschkleurigen tint , doch niet voor zij begon-

neu uit te droogen en te verwelken werden zij roodachtig bruin.

Slechts de binnenzijde van de meest btnnenwaarls staande perigo-

nium-bladeren was bruinachtig bloedrood, uilgcnomen eene meer

helder gekleurde ronde plek in het midden van het dekkende ge-

deelte der holle, welke eene bleek roode kleur behield. De zuil,

met hare aanhangsels, had eene isabelkleur, die eenigzins in het

oranje gelc overginir , de helmknoppen warew geelachtig wit en
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het vleesch Week, witachtig geel gekleurd. Geen Javaan was in

staat inij een bloeijenden Cissus te verschaffen , op welks ranken

Pidemo groeiden. Naar hun beweren ontwikkelde zich de parasiet-

plant niet, dan nadat de bloemen en vruchlen van den Cissus

reeds waren afgevallen en vergaan. Welligt moet zulks hieraan

worden toegesehreven , dat de Pidemo zich op bepaalde tijden des

jaars ontwikkelt, terwijl de Cissus gedurende andere maanden bloeit.

Bedekken de opgenoemde struiken en kleinere gewassen allerwege

den bodem des wouds en de ruimte tusschen de stammen, waar
zij een ondoordringbaar kreupelhout vormen , zoo onlwaart men
hoog boven zich, tot zelfs in het eigenlijkeloofgewelf, ranken van

lianen , die zich in alle rigtingen van den eenen boom naar den

anderen uitstrekken, en waaraan bladerenbossen en bloeijende

guirlandes afwaarls hangen. Hier verheflen zich de ranken van

Aroi kedjoeg (of landoek) : Cissus thyrsiflora bl, van Ki koe-

poe koepoe: Bauhinia purpurea l. en corymbosa Roxb., ter dikte

van een arm lijnregt als de stam zelf waarlegen zij opklimmen;

elders verbinden zij den eenen boam met den anderen in eene

schuine rigting of met bogen , als waren het even zoo vele touwen

voor koordendansers gespannen; — elders klimt Rinoemanoek
s. : Piper arborescens Roxb ., ja, eene Orchidea: Erythrorchis allis-

sima bi. , menigwerf honderd voet hoog tegen de slammen der boo-

men opwaarts,en in de kerven van hunne schors wortelen klimmende

Tjariang s. : Aglaonema simplex 131. en andere Aroideen, wier

stenarelen zich om het ffeboomle slingeren. Onlwaart men hier^uuuuuv ^'"S
klimmende Uvarien , als Kalak: Uvaria javana Dunai. ? rufa m. en

anderen, die de stammen omstrengelen , bespeurt men elders Cissus

mutabilis bi. en andere kleine Cissus-soorten , die in eene spiraal-

vormige lijn er om been groeijen, op andere plekken spreiden

klimmende Asclepiadeen hunne fraaije bloemen ten toon, wier

prachtige kleuren de reiziger dikwerf op zulk eene hoogte boven

zich onlwaart , dat hij ze ter naauwernood kan bereiken. Nu eens

zijn het Kembang rintjik: Olostemma lacunosum Bi , Acan-

thostemma Hasseltii en puberum bi. , dan weder Aroi ki kandel :

Hoya macrophylla bi.; doch het menigvuldigst treft Aroi ki

lampaan: Hoya coronaria B!.,het oog, wier gekleurde bloem-
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kroonen het groen des wouds versieren. Als vorsten en heerschers

onder de lianen komen de Rotan-soovten ( *. Oe) voor
f
wier ranken

,

met geduchte doornen gewapend , zich menigwerf vele honderd

voet ver door het woudgeboomte uitstrekken , zich nu her- dan der-

waarts slingeren, hier laag nabij den bodem , elders hoogtusschen

de stammen voortkruipen, om in de toppen der booraen hunne

palraachtige bladerenschermen in de zonnestralen te spiegelen,

terwijl men somtijds gedurende een halven dag le vergeefs naar

de plaats zoekt, waar zij in het digt dooreengevlochtene kreupel-

hout van het woud hunne wortelen verbergen. Bijna alien worden

zij door de inboorlingen als touwen gebezigd ; vooral is zulks het

geval met Oe perlas : Ceratolobus glauceseens bl, Oe selang

(of pela): Daemonorops accedens bl, Oekorot: Calamus viminalis

Wiiia. ,enOe oraas: Calamus equestris wnid. Een sterk touw le-

vert Oe sampang: Calamus rhomboideus bi.; de slengel van Oe
seel : Daemonorops melanochaetes bi. , daarentegen vormt zeer lange

en dunne touwen. — Slechts die Rotan-soorten heb ik hier opge-

noemd , die het meest in de wouden der heete zone worden aan-

getroffen ; wat echter betrefL hunne verticale verbreiding , deze is

zeer groot , lerwijl vele soorten tot op eene hoogte van 5000 voet

aan de hellingen van kegelbergen voorkomen.

Booniparasieten. Was de last der struiken en klimplanten

reeds zwaar, die zich aan de takken en stammen hechten, deze

met hunne bladeren zoodanig omkleeden , dat niets meer van hunne

oppervlakte zigtbaar is, die last wordt nog vergroot door eene

menigle varenkruiden
, ja, zelfs door een aantal Orchideen. Wei

behoort verre weg het meerendeel der mossoorten, der Orchideen

en varens, die als pseudoparasieten op boomen groeijen, wier

twijgen zij met groene kussens en ruigte bedekken, tot de voch-

ti^e wouden der beide volgende zonen , waarin wolkennevel wordt

neergeploft, welke dergelijke gewassen den weligsten groei doet

verkrijgen, maar zelfs in deze heete zone worden er reeds vele

soorten van aangetroffen. Onder dat aantal moet eene eersle plaats

worden ingeruimd aan de fraaije Orchidea Bonibo terbang, j.

Tapok djalak: Phalaenopsis amabilis bl, benevens de varenkrui-

den Acrostichum nummularifolium Swam, en Niphobolus elonga-
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tus bi> uithoofde zij tot de zeer algemeen verbreide parasieten

behooren. Bedekken de twee laatstgenoemden met hunne bladeren

(frondes), die bij honderden digt nevens elkander staan en eene

donkere, blaauwachtig groene kleur hebben , een groot gedeelte der

takken, waaraan zij zicb hebben gehecht, er worden twee andere

varens aangetroffen, die, wel is waar, afzonderlijk groeijen, zich

bij voorkeur ontwikkelen op die gedeelten waar stammen en takken

zich verdeelen, — op de oksels,-— maardie door hunne zonderlinge

gestalte, door hunne kleur en grootte des te raeer onze opmerking

verdienen en gerangschikt mogen worden onder die planten van

deze familie, welke tot de meest karakteristieke vormen derecrste

zone behooren. Een dezer varens is Polypodimn Gaudichaudii Dory.

,

die zich door de geelbruine kleur van het onvruchtbare gedeelte

van zijn loof onderscheidt; de andere is Platycerium biforme di.,

welke insgelijks in dorre, schaduwlooze wouden voorkomt en

door den heldergroenen tint van zijn loof, dat slechts aan de

onderzijde van het vruchlbare gedeelte eene bruine kleur heeft

,

al aanstonds de blikken des reizigers tot zich trekt, want zijne

groote, diep gekerfde bladeren hangen als zoo vele groene lappen

van die plaatsen afwaarts, alwaar de stammen zich vorksgewijs

verdeelen.

Zelden onlwaart men een dier in het binnenste dezer wouden.

De groote dieren kunnen zich hier niet vrij bewegen, want het

kreupelhout is te digt ineengegroeid. Hierbij moet nog in aanmer-

king worden genomen, dat het meerendeel der groote dieren, die

wel niet door het aantal van soorten, maar door het tal van indi-

vidnni eene voorname plaals bekleeden in het dierenrijk van Java,

voornamelijk graseiemle dieren zijn, die bij voorkeur zich ophou-

den in de omstreken der oorspronkelijke wrouden , of in de graswil-

dernissen zelven, waarheen de roofdieren, die zich met bun vleesch

voeden, hen jfolgen. Zelfs de paauw, die op zijne beurt den tijger

volgt, — vroeger hebben wij ons gevoelen nopens de vermoedelijke

oorzaak er van aan den lezer medegedeeld, — wordt hier slechts

zelden gezien. Dit is tevens de reden, dat het binnenste der scha-

duwrijke, oorspronkelijke wouden, waar eene menigte lianen

en bladeren, maar bijna geen enkele grashalm wordt gevonden,



Eerste sooe. 564 Twaalfde gebied.

tamelijk stil en verlaten is. Hier en daar bespeurt men een eek-

hoorntje, dat zonder geruisch over de takken heensnelt of ver-

neemt men van tijd tot tijd de klapwiekende vlugt eener duif : Co-

luiiiba aromatica e. a., die nit een vijgenboora opstijgt. — Slechts

de grijze aap Monjet: Gercopilhecus cynomolgus Geoff., maakt

hierop eene uitzondering. Gaarne voedt hij zich met de vruchleii

van vijgen- en van vele andere boomen en uit dien hoofde be-

zoekt hij niet slechts de oorspronkelijke wouden van deze, maar

zelfs die der volgende zone, ja, hij wordt tot op eene hoogte van

5000 voet even menigvuldig in deze wouden aangetroffen als men hem
in de Rhizophora-bosehjes aan bet strand der zee ziet rondstappen

om krabben en mosselen te verzamelen, die bij de eb op bet strand

zijn blijven liggen, ten einde zich daarmede te voeden. Hij houdt

veel van gezelschap, de eenzaamheid is hem een gruwel en uit

dien hoofde ziet men hen steeds in kleine troepen van 10 a UO

stuks bijeen. Menigmaal heeft men hier gelegenheid om zich te

verlustigen in de zonderlinge sprongen dezer lustige apen , die ook

hier in deze wildernissen in geenen deele schuw zijn; zoo ziet

men de wijfjes met hare jongen, die zich stevig aan de borst der

moeder klemmen, in bet geboomte rondspringen , of, zonder

zich in het minst te bekreunen om de starende blikken des reizi-

gers, zich schommelen aan takken , die in eene horizontal of schuine

rigting ver overhangen over den spiegel eener beek.

Des avonds echter wordt meer leven en beweging in het woud
bespeiml dan des daags. Heeft men zijne hut doen opslaan aan

den zoom van het woud of aan de grens waar het eene gebied

in het andere overgaat , dan ziet men clken avond stiptelijk op

denselfden tijd een groote zwerm kleine, groen gevederde pape-

gaaijcn , Psitlacus vernalis Lath., terug keeren, die men aan bun

luid, levendig gekrijsch reeds in de vertehoort naderen, en die zich

steeds op denzelfden boom nederzetten , dien zij den jtorigen avond

hebben verlaten. Hun gekrijsch en gekweel duurt onophoudelijk

voort, van tijd tot tijd fladderen zij in kleine zwermen rondom
hunnen boom, totdat het laatste avondrood van den hemel is

verbleekt. De lezer weet het, onder de evennachtslijn volgt de

duisternis snel op de helderheid vau den dag. Dan verstomt bet
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gekweel dier kleine rumoermakers. Zij rustcn nu nit ,hiei aanden

zoom van het woud , van waar de gansche zwenn den volgcnden

morgen bij het eersle krieken van den dageraad wegijlt om de nabij

gelegene veldcn te bereiken , waar zij zich ophouden , totdat

weder een nieuwe avond zijne schaduwen spreidt.

Is nu de avond nog lager gedaald, dan begint het groole,

zoogenaamde vlicgende cckhoorntje : Pteromys elegans Man., zijne

nachtelijke togten; met uitgespreide vleugelhuid, doch overigens

onbewegelijk gelijk een papieren draak , zweeft het door de luchl

van den eenen boom naar den anderen , op welks middengedeelle

het gewoonlijk aankomt, wannecr het van den top des vorigen

zijne vlugt heeft aangevangen. Vlug klaulert het diertje tegenden

slam van dezen nieuwen boom op, ten einde zijn togt op gelijke

wijze als vroeger voort te zetten. Dan begint insgelijks Pteropus

amplexicaudatus Geoff., die geheel eenzaam leeft, zich te bewe-

gen, raaar vooral zijn het de vlugten Kalong's: Pteropus edulis

l., wier gekrijsch en klapwiekende vlugt op veleplaatsen van het

woud wordt vernomen. Dan kan men zich vooraf verzekerd hou-

den, dat men weldra een vruchtdragenden vijgen- of eenGenitri-

boom : Elaeocarpus angustifolius bi., zal aantreffen, op wier ronde,

violetblaauwe vruchten de Kalong's bijzonder gesleld zijn. Detak-

ken van een dergelijken fraaijen , grooten boom (behoorende tot

de familie der Tiliaceae) wemelen alsdan van groote, zwarle

ligchamen, van zoogenaamde vliegende honden, die vandeplaats,

waar zij des daags gewoonlijk bun verblijf honden, — wijhebben

haar reeds vroeger leeren kennen op bladz. 244, — enwelkemij-

len, ja, halve dagreizen van bier verwijderd is , herwaarls zijn

gekomen , ten einde zich alhier te vergasten.

PtatUsetijhe besvhomvint/. Naar mij door Javanen werd

verhaald, groeit aan de zuider kust van het neveneiland van

Java, van Noesa kambangan , «eene kleine struikachtige plant

met afgescheidene geslachtsdeelen (derhalve een ? dioecisch gewas)

,

die overigens nergens ter wereld wordt gevonden. Zij komtalleen

voor op den schedel van twee kleine rotseilanden , die zich in

den vorm van torens uit den boezem der zee verheflen; hare

kruinen kan men slechts bij zeer stille zee bereiken door raiddel
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van ladders, die in Praoe's zijn geplaatst. Op de eenerots, de

mannelijke rots : Bandong lalaki
, groeit de mannelijke bloem , op

de andere, de vrouwelijke rots : Bandong perampoean , wordt de

vrouwelijke Moem gevonden
; gene Kgt op een afstand van 15

,

deze op een afstand van 12 roeden (Toempak) van de zuiderkust

des eilands. » — Toen de vorsten van Java nog eene onbeperkte

heerschappij voerden , was het ieder op doodstraf verboden deze

plant te plukken ; niemand mogt haar dragen dan de Keizer,

Soesoehoenan , van Soerakerta (Solo). Maar ook hij droeg haar

slechts eenmaal gedurende zijn gansche leven , namelijk, op den

dag zijner krooning, bij de heilige plegtigheid, waardoor hij tot

Keizer werd verheven. Een gezantschap, bestaande uit eenige

rijksgrooten met een talrijk gevolg , begaf zich uit de residentiestad

Solo naar Noesa kanibangan , waar een beambte woonde , wiens eenige

bezigheid hierin bestond
f
— maar die ook niets anders mogt verrig-

ten, — om gindsche rotsen lebestijgen, de heilige bloemte plukken

en die over te reiken aan het gezantschap , dat hem in Praoe's der-

waarts geleidde. Widjojo koesoemo is de naam dezer zeldzame

bloem. Met den Stengel in eene geringe hoeveelheid vochtige aarde

gestoken, werd zij op een zilveren schaal, waarover een kostbaar

verhemelle zijne schaduw wierp, naar de hoofdstad gevoerd ; ter

wederzijde reed een aantal gewapenden, en de plegtige stoet werd

voorafgegaan en gevolgd door leden van het gezantschap, waarvoor

de bevolking der verschillende oorden, waar langs deze plegtsta-

tige optogt trok, zich vol eerbied op de knieen wierp.

De heer D. C. Noordziek , Ass.-Resident van Tjelatjap , heeft de

vriendelijkheid gehad mij verscheidene in bloei staande exemplaren

dezer plant (in Mei, 1847) gedurende mijn verblijf aldaar te ver-

schaffen door lusscbenkomst van een vertrouwden Javaan , — den

aangestelden plukker der Widjojo koesoemo (1) gedurende de voor-

malige, Keizerlijke regeringl — Zij zijn onderzocht en bestemd

geworden door den beer W. H. de Vriese. Zie daaromtrent Noot 7.

(1) Widjojo koesoemo j. betockent «de ies overtreflendc bloem »; Bandong m. wil
zeggen : dam.
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De plaat Goenoeng*-Lamongan, welke tegenover den titel van dit

werk wordt gevonden, slelt voor een gezigt op den vulkaan van dezennaam,

gelijk liij zich vertoonde aan het oog des reizigers , die zich op den 5Jcn Ju]ij f

1838, des namiddags ten 4 ure op den hoog rijzenden, westelijken oever

van de Ranoe-Lamongan bevond. Te dier plaatse , waar destijds slechts een

Bamboeshuisje stond , wordt thans een steenen Pasanggrahan gevonden. De

top des kegelbergs wordt van daar bijna regtstreeks in het oosten waargeno-

men. Heinde en verre is de voet des vulkaans omringd door digle, schaduw-

rijke wouden, die zich uitstrekken lot aan den oever van het kleine meer,

waarin zich de heldergrijze , zelfs witachtige stammen spiegelen. De beneden-

zoom van dit woud bestaat voornamelijk uit Acacia-boomen : Albizzia procera

en stipulata Benlh., waar deze ter hoogte van 5 A 600 voet boven den spiegel

der zee aan bebouwde streken, of aan struik- en Alang-wildernisscn grenst.

Als zeker mogen wij het beschouwen , dat de bijl bier nimmer eenige ver-

woesting heeft aangerigt, zoodat zij in den eigenlijken zin des woords mogen

aanspraak maken op de benaming van oorspronkelijke wouden. Hoog en zuilvormig

verheffen zich dan ook hier de stammen van dit geboomte, gelijk niet in alle streken

op Java wordt waargenomen , terwijl hunne loppen zijn gekroond met een

schermvorraig loofdak, dat zich meer in de breedte uitstrekt dan zulks bij

andere boomen het geval is. Op dezen benedensten Acacia-gordel volgen liooger

opwaarts vijgenboomen , die de overhand hebben in het woud , doch hiervan

kunnen wij van ons standpunt niets onderscheidenlijk waarnemen, want wij

zien slechts in de verte op het bladerengewelf van het woud, dat zich aan

de helling des kegelbergs verheft. Gelijk de eeuwig durende sneeuw aan het

plantenrijk eene grens slelt in oorden , welke op eene hoogere breedte, of

lusschen de keerkringen op zevenmaal grootere hoogte boven den spiegel der

zee zijn gelegen , zoo wordt het hooger klimmen van het woud hier verhiuderd

door het vulkanische zand. Onder een brullend geloei slijgen asch- en damp-

zuilen uit den krater des vulkaans opwaarts en eene verbazende massa zand,

benevens duizenden van steenbrokken wTorden te gelijker tijd mede uitge-

slingerd en rollen aan alle zijden des bergs langs de hellingen benedenwaarts.

De uitbarstingen herhalen zich na tusschenpoozen van een kwartier, hoogstens

van een half uur en nieuwe puinmassa's worden zonder ophouden voor het oog

des beschouwers uit den vulkaan opgebraakt, als ware het om hem den

slrijd tusschen den plantengroei, die steeds hooger en hooger trach top te klim-

men, ten einde den berg met een groen kleed te overdekken, en de mechanisch

werkende, vernielende krachlen met duidelijke trekkeu af te malen. I'ithoofde

de oppervlakte des kegels niet geheel en al effen is, deze op soinmige plaatsen

lager gelegen is dan elders , er groeven of voren in gevonden worden , welken weg
de afwaarts rollende steenbrokken gewoonlijk volgen , zoo verheft zich het woud
op het hooger rijzende gedeelte als in lange strooken, tanden, daar tusschen >
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vcnlcr bcrgopwaarls en cindigt liet tcr hoogte van ongeveer 2000 voet met

ecn zoom, die, wel is waar, ovcral scherp uitkomt op het woesle gedeelte

des bcrgtops, maar die echter zeer ongelijk van hoogte en als het ware gekerfd

is. (Over den aard der uitgeworpenc stoffen en het koloriet, helwelk zij aan

den berg geven, vergelijkc de lezer bladz. 1118—1125 der IIde afdeeling.) Een

buitcngewoon fraai konlrast vorml het groene woud met de heldere , geelachtige

kleur van het dorre gedeelte der helling, dat er onmiddellijk aan grenst, zoomede

met den hooger rijzenden , zwarlkleurigen top des vulkaans , welke zich door

nog meerdere woeslheid onderscheidt, met de rookzuil, die hem kroont,endie

dreigend nederblikt op het schoone groene land.

Op den voorgrond verheflen zich nog eenige waaijerpalmen : Corypha Gebang

Man. ; zij strekken den beschouwcr tot een bewijs, dat hij zich bevindt tcr

plaatse waar ter wederzijde van hem een verschillend gebied gelegen is. Zet

hij zijnen togt van hier voort in de rigling der zuider kust, over Lemadjang

naar Poeger, dan neemt de digtheid van het oorspronkelijke woud allengs af,

het aantal waaijerpalmen daarentegen wordt steeds grooter, want in de

nabijheid der kust, op den met Alang alang bedekten bodem, vormen zij een

afzonderlijk gebied.



TWEEDE PLANTENZONE.

DE GEMATIGDE LUCIITSTREEK VAN 2000 TOT 4500 VOET

BOVEN DEN SPIEGEL DER ZEE.

#aru nitgctftrcfcthctb.

Wat betreft de vlakke uitgestreklheid dcs bodems dezer zone,
deze is reeds zoodanig verminderd , dat zij naauwelijks noO
het vijftigste gedeelte uitniaakt van de uitgebreidheid der eersle

zone. Met uitzondering der zadels tusscben twee vulkanen gelegen,

welke zicb in bun middengedeelte menigwerf vlak uilbreiden, en
de vlakke booglanden tusschen vulkanen en bunne voorbcrgen

,

moet al de bodem, welke in Midden- en in Oost-Java tot deze
zone behoort, gerangscbikt worden onder de hellingen der vul-

kaniscbe kegelbergen, die de lezer afgeteekend vindt op de boogie-

kaart n°. II in de 1
st0 afdeeling van dit werk. Hieruit volgt, dat

aldaar in deze zone slecbts een sterk bellende bodem wordt aan-

getroffen, die eebler bedekl is met ecne zeer vrucbtbare vulka-

nisebe aarde, ontslaan ten gevolge van verweering. Slecbts in

West-Java, namelijk, in de Preanger-Regenlschappen , bezit ook
bet neptunisebe gebergte in deze zone nog eene aanmerkelijke

uitgestrektbeid; in de distriklen Djampang en Tjikondang van

Tjandjoer, zoo mede in eenige zuidelijke dislrikten vanBandong,
verbeffen zicb de neptunisebe bergen ter hoogte van 5000 voet,ja,

hooger en , boewel zij zicb aldaar niet in eene volkoraen horizon-

tale rigting uitbreiden, zoo vormen zij ecbter tamelijk vlakke

2 i



Tweede zone. 370 Uitseatraklheid.

streken, die binnen eene uilgestrektheid van verscheidene mijlcn

slechts cen geringen graad van helling hebben. Overal elders op

Java, behalve in de zoo even genoemde Preanger-Rcgentschappen,

rijzen slechts enkele toppen of jukken der zuidelijke neptunische

geberglen hooger dan 2000 voet, en deze bezitten slechts eene

gerinffe uiteestrektheid ; ook in West-Java behooren alle andere
t)
u,11,Dw v" vO

streken in deze zone tot de hellingen dcrvulkanische kegelbergen,

waartusschen slechts cen enkel groot plateau, een gevuld meer-

bckken — bet plateau van Bandong — wordt gevonden, dal ter

hoogte van 21 a 2200 voet ligt. Voor zoo verre bet zich horizontaal

uitslrekt, bedraagt zijne breedle, in de rigting van bet noorden

naar bet zuiden , 10 a 12 en zijne lengte, van bet oosten naar

het westen gerekend, 20 minulcn en, indien bet westelijke ge-

deelte — het distrikt Rongga — er bij wordt gerekend, dan moet

zijne lengte op 28 a 50 minuten worden gesteld. Wat betreft de

dalbodem van Garoet, deze rijst slechts in zijn zuidelijk gedeelte

boven 2000 voeL Vulkanische, deels vlakke hooglanden , uitniun-

tend door vruchtbaarheid, omringen echter in dit gedeelte van

Java ter hoogte van 5700 a 4500 voet den zuidelijken voet der

bergen G.-Malawar, Wajang en Pepandajan, de eenige plateaux

op Java, welke in deze zone zulk eene aanmerkelijke uitgestrekt-

heid bezitten. Zij zijn beschaduwd door wouden, die reeds sedert

vele eeuwen hunne vermolmde zelfstandigheden hebben verrnengd

met de vrucbtbaarste vulkanische aanle. Men werpe een blik op

de hooglanden en plateaux van Pengalengan en Tjikatjang, af-

gebeeld op de hoogle-kaart n°. IX. Hierloe beboort insgelijks de

zuidelijke voorlrap van den G.-Tangkoeban praoe : Lembang, le

worden gerekend.

lUimntogvuphi^chc gchtts*

Te rekenen van de benedcnsle lot aan de bovenste grens dezer

zone vermindert de drueexng der lucht 27, 84 Par. lijnen,

dat is, de kwikzuil daalt in den barometer van 512,00 tot op
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284,16'"; van hct zeestrand tot aan dc bovensle grens bedraagt de

vermindering 51,84'". Wat betreft den tijd, waarop de barometer

bet maximum en minimum teekent, dc grootte van het dagelijkscbe

verschil, zoo mede de jaarlijksche afwijkingen, ten dezen opzigle

worden tot aan de bovensle grens dezer zone geene veranderingen

waargenomen, die in aanmerking verdienen te komen. De onre-

gelmatige afwijkingen in de drukking der lucht, welke binnen

een kort lijdsbeslek plaats grijpen en die ontstaan ten gevolge van

de steeds afvvisselende mate van vocbtigheid des dampkrings, van de

vorming van hydrometeoren , of wauneer twee lucbtstroomen, die in

eene tegenovergestelde rigting waaijen , elkander ontmoetcn en beur-

tclings de overhand verkrijgen, deze afwijkingen zijn in deze zone

talrijker dan in de vorige,docb bedragen zelden meer dan 6ene lijn.

De tbmpbratuur der lucht daalt van 18,85 tot 15,00° R.

(25,7 tot 18,7° C, of 74,5 lot 65,7° F. ; op eene verticale uitgestrekt-

heid van 2500 voet heeft er derhalvc eene vermindering plaats van

5,85 graden R. — Te rekenen van het slrand der zee tot aan de

bovensle grens dezer zone, derhalve voor eene luchtlaag, die eene

loodregte hoogte heeft van 4500 voet, bedraagt deze vermindering 7

graden R. — Het verschil tusschen de temperaluur van den dag

en van den nacht is even groot, op de bergvlakten daarentegen is

zulks grooler dan in de vorige zone, terwijl het tijdstip, waarop het

dagelijksche maximum der warmte invalt , algemeen genomen in

deze zone iets vroeger mas gesteld worden dan in de vorige. DeO^* *""0

veranderingen in de temperaluur gedurende den loop des dags

worden menigvuldiger, hebben sneller plaats naar gelang men
hooger slijgt en men de werkplaats der wolken meer en nicer

nadcrt, de regen wordt sterker en de eleetrieke verschijnselen,

welke er mede gepaard gaan, verkrijgen meerdere intensiteit.

Bijna elken namiddag woeden aan de hellingen der bergen de

hevigsle onweders. (Zie lager.)

vochtigheid der lucht. De invloed , welke de warmtegraad

en de vochtigheid der lucht uitoefenen op het karakter der plant-

bekleeding, is veel grooter dan die, welke de drukking des damp-

krings daarop te weeg brengt. Zulks is van dien aard , dat door de

vochtigheid des dampkrings aan de physiognomic van meer dan
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een gebied, ja, van eene gansche zone een bijzonder karakter

wordt bijgezet; hierdoor ontstaat bet ruige bekleedsel, hetwelkhet

geboomle van de wouden der derde zone alom bedekt, gevormd door

de pseudo-parasietplanten , als korstmossen, blad- en loofmossen,

varensoorten en Orchideen, weshalve de vochtigheidstoestand der

lucht in eene hooge mate onze aandacht verdient. Moeijelijk is

hel echter zulks in breede trekken te schilderen, die algemeen van

toepassing mogen geacht worden.

Vooreerst client bier te worden aangemerkt, dat de meteorolo-

gische verscbijnselen op Java in de 2de , 5de en 4d « zone, op eene

hoogte van 2, 4^-, 1\ en 10 duizend voet tot heden niet gedurende

een zoo langen tijd en met die metbodieke naauwkeurigheid zijn

waargenomen als zulks in de nabijheid der kust van dit eiland ,

te Weltevreden , is gescbied door den beer P. J. Maier (zie Noot 1) —
ik heb, wel is waar, op de verscbillende hoogten , door ons vroeger

vermeld, psychrometer-waarnemingen gedaan, docb deze werden

,

wat betreft afzonderlijke plantsen tot de beide middenste zonen

beboorende, hoogstens gedurende eenige maanden voortgezet, en,

wat belreft de bovenste zone, slecbts gedurende eenige weinige

weken gedaan, dewijl ik tot bet doen van geologische en andere

onderzoekingeu gedurig van plaats raoest veranderen; ten andere

is ait de waarnemingen, die ik in verscbillende jaargetijden op

die plaatsen beb gedaan , welke herbaaldelijk door rnij werden

bezocht, ten duidelijksle gebleken, dat er aldaar eene groote afwis-

seling hestaat in de mate van vocbligbeid des dampkrings, gel ij

k

onder anderen bet geval was op den G.-Mandala wangi in de maan-

den January, April, Julij en October. Was bet mogelijk uit derge-

lijke waarnemingen , die, wel is waar, slecbts gedurende korten tijd

voortgezet, echter in verschillende jaargetijden herbaald werden,

de gemiddelde drukking der lucht in de verschillende zonen bij

benadering te berekenen , uithoofde er een geringer verschil beslaat

in de jaarlijkscbe veranderingen van de drukking der lucht ; mogt

bet doenlijk zijn om de gemiddelde temperatuur aan de grenzen

der verscbillende zonen bij benadering te bepalen, uithoofde de

standvastige warmte des bodems mij daarbij ter bulpe kwam;

veel moeijelijker is bet uit dergelijke afgebrokene waarnemingen
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een gemiddeld bedrag te verkrijgen nopens de mate vair vochtigheid

der lucht. Dit heefl niet slechts zijn oorsprong 1°. in de groote

afwisseling, welke daarin op verschillende lijden wordt opgemerkt

,

maar zulks hangt buitendien in eene zeer hooge male af 2°. van

de plantbekleeding des bodems en 5° van de plaatselijke Kgging

der streek , alwaar de waarneming geschiedt. Wat de bekleeding

des bodems betrcft, ten dezen opzigte blijkt uit de ge.lane waar-

nemingen op eene onwraakbare wijze, dat kale, slecbts met gras

begroeide bcrgen of bergvlakten, bij voorbeeld, het plateau van

Dieng, dat ter hoogle van 6500 voet is gelegen, de bergstreken

des G.-Merapi en Merbaboe, welke in de zone van 4^ a 1\ duizend

voet liggen , in dezelfde maanden drooger zijn dan de bergvlakten

en bergbellingen , welke op eene gelijke hoogte worden gevonden

,

doch die met schaduwrijke oorspronkelijke wouden zijn bedekt, zoo

als , bij voorbeeld, bet geval is met de plateaux en gcberglen ten

zuiden en ten zuidwesten van Bandong in de Preanger-Regent-

schappen. Wat de plaatselijke ligging betreft, zoo leert de onder-

vinding, dat in dergelijke oorden, die, even als het geval is met

Buitenzorg, gelegen zijn aan den voet van hooge, met wouden

bedekte bergbellingen, tot waarloe zich de noordelijke alluviaal-

vlakte uilstrekt zonder ergens te worden afgebroken , dat , zeg ik

,

in dergelijke oorden een veel vochtiger klimaat heerscht en dat

aldaar eene grootere hoeveelheid regcn valt. De reden biervan is

deze: al de dampen, welke boven den spiegel zijn gerezen der rijst-

velden, die deze wijd uitgestrekte vlakte bedekken, worden door den

zeewind gestuwd tegen den voet dier bergen, zij stijgen opwaar(s

langs de koelere bergbellingen, verdikken zich en vormen wolken.

En ten 4°. moet hierbij in het oog worden gebouden, dat gansch

Oost-Java over het algemeen een veel drooger klimaat bezil dan het

westelijke hoogland , alwaar de bodem op gelijke hoogle als in

Oost-Java eene veel grootere uitgestrektheid, meer massa (volumen)

bezit en meer met wouden bedekt is, en dit is voornamelijk het

geval in de Preanger-Regentschappen, (Vergelijk hiermede de l
ste

afdeeling, hoogte-kaart n^, I, IXenX.) De grootere droogte , welke

Oost-Java kenmerkt boven het westelijke gedeelte des eilands,laat

zich reeds bespeuren van het gebergte Dieng af, neeml steeds toe,
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naar gelang men vcrder oostwaarts komt en bereikt haar toppunt

in dat gedeelte, hetwelk zich oostwaarts uitslrekt van Kediri; dit

verschijnsel staat in een naauw, genetisch verband— a met de bij-

zondere gedaante des lands, met den smallen, geisoleerden kegel-

vorm der bergen en de grootere uilgestrektheid , welke het lage

vlakland aldaar bezit, — b met de zandige hoedanigheid des bo-

dems, want wijd uitgestrekte landstreken zijn aldaar met vulka-

nisch zand overstelpt geworden en — c met de plantbekleeding des

bodems , de bijzondere hoedaniglieid der wouden, die de berghellingen

heschadivwen. Wat belreft het laatste punt , ten dezen opzigte mag

als zeker worden aangenomen, dat de kultuur een aaumerkelijkcn,

ja, een grooten invloed heeft uitgeoefend op het klimaat, hetwelk

drooger is geworden door het vellen der vroeger aanwezige wouden

;

doch de oorspronkelijke aldaar door de natuur ontwikkelde planten,

woudboomen , die een wederkeerigen invloed op het klimaat nit-

oefenen, wraren de zoodanigen, welke een droogen bodem , een droog

klimaat beminnen, dat strekken kan om hunnen wasdom le bevor-

deren , doch waaraan zij van hunne zijde geene grootere mate van

vochtigheid kunnen mededeelen. Ik bedoel de Casuarina-wouden

,

die zulk een scherp konlrast vormen met de vochtige,schaduwrijke

loofwouden der Soenda-landen en welke alle bergen van Oost-

Java bedekken. (De lezer vergelijke hiermede de Hde afdeeling,

bladz. 949.)

Ten einde tot eene voldoende kennis nopens de mate van voch-

tigheid des dampkrings op Java le geraken , is bet volstrekt nood-

zakelijk : 1°. dat waarnemingen ten dezen opzigte op eene en

dezelfde plaals minstens gedurende &en jaar worden voortgezet,

ten einde op die wijze in staat le geraken om , — al is het ook

dan nog slechts bij benadering, — de veranderingen te leeren

kennen , welke in de verschillende maanden des jaars plaals grij-

pen met betrekking lot de mate van vochtigheid in den dampkring

aanwezig en de hoegrootheid der afwijkingen le bepalen; — 2<\

dat er niet slechts onderscheid wordt gemaakt tusschen Oost- en

West-Java, maar 5\ insgelijks tusschen verschillende oorden in

doze beide groote afdeelingen van het eiland gelegen, en zulks

naar gelang zij al of met met oorspronkelijke wouden bedekt zijn,
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in het binnenste van Java liggen en beschut zijn tegen den in-

vloed van den zeewind of van den west-moesson, of wel met de

hellingen der bergen, waaraan zij gelegen zijn, zich blootgeslcld

zien aan de voile kracht der toestroomende vochlige luchllagen.

Dit geldt zoo zeer voor alle zonen des eilands, dat de betrekke-

lijke vochtigheid des dampkrings, welke te Batavia aan de noor-

derkust is waargenonien, — zij bedraagt aldaar 84,25, gelijk wij

reeds vroeger op bladz. 219 hebben gezien, — niet van toepassing

is voor die deelen der zuider kust, welke onder denzelfden men-

diaan liggen, — dat is, voor de drooge Alang-velden, die aldaar

worden gevonden en waarop veel droogere liicbtlagen rusten.

Hoewel in het algemeen mag worden aangenomen, dat de voch-

tigheid des dampkrings afneemt, naar mate zijne temperatuur

daalt, dat derhalve de droogte der lucht vermeerdcrt, naar ge-

lang men zich in eene vertieale rigting van de oppervlakte der

aarde verwijdert, dat wil zeggen, naar gelang men hooger boven

den spiegel der zee opstijgt, — even als zulks het geval is, naar

mate men de polen der aarde meer nadert, — zoo doet zich

echter op Java deze grootere droogte der lucht in hare algemeene

beteekenis eerst duidelijk en onmiskenbaar bcspeuren in de vierde

zone boven de 7 a 8000 voet, terwijl in de tweede en derde

zone nog talrijke uilzonderingen, helzij van plaalselijken of tij-

delljken aard, worden waargenonien. Uilhoofde hier slechtswordt

gehandeld van de betrekkelijke vochtigheid des dampkrings, dat

is, van de hoeveelheid waterdamp, welke de lucht bij een be-

paalden graad van temperatuur bezit, vergeleken met de hoeveel-

heid, die zij bij eene gelijke temperatuur bevatten lean, wanneer

zij er mede verzadigd is, en deze hoeveelheid, veel grooter is in

een dampkring, die een warmtegraad bezit van 22,0° R., dan bij

eene temperatuur van 15,0
3

I\. ,
(I) — is gene er mede verza-

digd, dan kan zij in 100 volumina lucht 5,51 volumina water-

damp bevatten, deze daarentegen slechts 2,50 vol., of, in deelen

gewigt uitgedrukt, dan kan gene in 1 kubiek meter lucht 56,59

(1) De oerstsjenoemde temperatuur wordt gevonden aan de kust van Java , waar de

drukkiua der lucht 336,0 en de laatst^enoemde nan de hovenste grens dozer tweede zone

,

waar de luchtdrukking 284,16 iijnen bedraagt.
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grammen, deze slechts 15,70 grammen walerdamp ophouden,

—

zoo volgt hieruil, dat de absolute hoeveelheid waterdamp* welke

de lucht kan bevatten, afnccmt paar gelang men hooger in den

dampkring opklimt. de droogte derhalve, in absoluten zin genomen,

vermeerdert. Gewoonlijk wordt insgelijks de betrekkelijke mate

van vochtigheid des dampkrings, waarbij men bet verscbil van

temperatuur in aanmerking neemt, op grootere boogte geringer

gevonden dan aan de kusten, al is zulks ntet inimer, bij voor-

beeld, niel bet geval in de wolkennevelen, in de vochtige oorspron-

kelijke wouden van de derde zone, alvvaar de lucht in tegendeel

menigwerf ten voile met waterdamp is verzadigd. Uilhoofde de

absolute hoeveelheid waterdamp, aanwezig in den dampkring,

steeds geringer wordt, naar gelang zijne temperatuur daalt, de

lucht der zonen, welke men bij bet beklimmen der bergen be-

reikt, koeler wordt, uilhoofde de ongezondheid van het tropische

klimaat aan de kusten des eilands voornamelijk moet worden toe-

geschreven aan de groole hoeveelheid waterdamp, welke de lucht

aldaar bevat, die, vereenigd met de groote hilte, dien verzwak-

kenden invloed uitoefent op het ligchaamsgestel der Europeers,

waardoor leverziekten , diarrhoeen en koortsen ontstaan, zoo mag

het als eene uilgemaakte waarheid worden beschouwd, dat,alge-

meen genomen, het klimaat op Java voor Europeers gezonder

wordt, naar mate men hooger in het gebergte opklimt. Ten

einde bet alhier vermelde nader toe te lichten, zal ik een aantal

waarnemingen mededeelen; om echter het vergelijkcnde overzigt

gemakkelijker te maken, heb ik het doelmatig geacht deze waar-

nemingen te vereenigen met die , welke betrekking hebben op de

volgende zone, waarheen ik den lezer verwijs.

BIGENDOMMELIJEHEBSN VAN HST KLIBIAAT DEZER ZONE. Ill

den aanvang van de beschrijving der vorige zone heb ik de opmer-

king gemaakt , dat de noordwestewind van den regenmoesson

zijne voile kracht niet hooger doet gevoelen dan uiterlijk ter

hoogtc van 15000 voet, en dat de land- en zeewind slechts onge-

veer de belft dier boogte bereikt. (1) Gewoonlijk zelfs oefent de

(l) Op bladz. 22'*
, regel 9 van omlcren en op bladz. "22'6

, regel 10 van boven is eeno
drukfoat ingcslopen

; men leze 2500 en 5000 in plants van 1500 en 3000.



Tweede zone. 577 Klimaal

west-moesson zijne voile kracht niet nit ter hooglevan 5000 voet,

waait hij aldaar slechls van tijd tot tijd, lerwijl raenigwerf gedu-

rende verscheidene dagen of weken de zuidoost-passaat de overhand

verkrijgt. Uilhoofde de laatstgenoemde wind in de hoogere lucht-

lagen niet slechts van Java , maar van dezen aardgordel in het

algemeen het gansche jaar door hestendig waait, zoo volgt daaruit

,

dat de passaat-wind reeds in de bovenste helft dezer zone de over-

hand hegint le verkrijgen en dat tevens het onderscheid lusschen

de jaargetijden — tusschen den zoogenaamden droocren- en den&VIIUUUIUV11 UlVVft

regenmoesson — steeds geringer wordt, naar mate men hooger

stijgt. De dacjelijksche afwisselingen, die plaats grijpen in den

dampkring dezer zone , de veranderingen , welke zich elken dag

en elken nacht op nieuw herhalen , worden daarentegen des te

grooter, ja, dit is zelfs in de volgende zone in nog ruimeremate
het geval. Zij behooren tot de eigendommelijkheden van het kli-

raaat dezer zone, welks voornaamsle verschijnselen wij hiernader

in oogenschouw zullen nemen. — De opmerking zoo even door

mij medegedeeld, dat, namelijk, de west- (of noordwest-) raoesson-

wind zijn invloed niet hooger doet gevoelen dan tot op eene hoogte

van 5000 voet, steunt op de uitkomslen, verkregen door middel

van talrijke waarnemingen en mag, als gemiddeld resultaat bc-

schouwd, volkomen juist worden geacht. Op dezen algemeenen

regel komen echter uitzonderingen voor. Wanneer in h<H diep-

land een zeer hevige westewind waait , dan deelt zich de invloed

van de oostwaarts stroomende heweging der lucht menigwerf
mede aan lagen des dampkrings, die zich hooger dan 5000 voet

boven den spiegel der zee bevinden, ja, aan de werfwaarts of

noordwestwaarts gekeerde hellingen der kegelhergen stijgt de

vochtige luchtstroom in eene schuine rigting somtijds zoo hoog,

dat hij de overhand verkrijgt boven den zuidoost-passaat en zelfs

nog over de kruin van 9 a 9i duizcnd voet hooge bergen blaast.

Nadat hij de toppen dezer bergen gedurende een halven, hoog-

stens gedurende een ganschen dag in een dikken nevel heeft ge-

huld, maakt hij weder plaats voor den oostewind met helderen

hemel , welken wind hij op deze hoogte slechts zelden en dan

slechls gedurende een korten tijd kan verdringen. Deze kortston-
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dige afwijkingen daargelaten , die slechts gedurende enkele dagen

des jaars plaats grijpen, ziet men overigens de dampwolkeu der

vulkanen door den oostewiud bestendig naar het weslen voort-

stuwen. (Op dit verschijnsel zullen wij in de volgende zone nader

terugkomen.) Uitgestrekte hoogvlakten, gelijk dat van Bandong,

hctwelk meer dan 2000 voet boven den spiegel der zee rijst, en

het daaraan grenzende plateau van Pengalengan, dat meer dan

4000 voet daar boven gelegen is, kunnen een grooten
,
plaatse-

lijken invloed uiloefenen op de hoogte, waarop de wolken in den

dampkring zweven, door den verhoogden graadvanwarmte, welke

zich op dezelven onlwikkelt en die zij uitstralen. Gedurende de

rcgenachligslc maanden des jaars heb ikte Pengalengan den wesle-

Hjken luchtstroom , die de zwaarste regenwolken voortstuwde,

vseken lang op eene hoogte van H a 7 duizend voet zien waaijen.

Uithoofde de hoogte der omliggende bergen , wier toppen tot in de

wolkenlaag reikten, mij bekend was, zag ik mij in staat gcsteld de

hoogte te bepalen , waarop de wolken in den dampkring werden

gehouden. Onder de eigendommelijkheden van bet klimaat der

tweede zone verdienen vooral de navolgenden te worden vermeld.

De tijd van den dag, waarop de warmle haven hoocj-

sten graad bereikt, is in deze zone aan groolere verandering

onderhevig dan het geval is in de eerste zone, maar hij valt alge-

meen genomen vroeger in dan het geval is in de laatstgenoemde.

Het tijdstip , waarop zulks geschiedt , hangt af van het vroeger ver-

zadigen der lucht met waterdamp , — van het vormen van wolken.

De gansche hoeveelheid waterdamp, welke met de loodregt oprijzende

luchtslroomen uit de onder water staande rijstvelden der heetevlak-

ten opstijgt, wordt door de heerschende winden, — denzeewind,

den oostpassaat-wind, — tegen de koelere hellingen der bergen

gedreven, waar deze dampen zich sneller tot wolken en nevel ver-

dikken, vooral indien deze berghellingen op zich zelven reeds

vochtig, dat is, met wouden bedekt zijn, dan het geval is in de

even hooge luchtlagen , welke op de heete vlakten rusten. Uit dien

hoofde zijn de hellingen dezer bergen ter hoogte van 4 a 7 duizend

voet gewoonlijk reeds omstreeks 12, 11 ,
ja, soratijds van 10 ure

af in digte wolken gehuld, terwijl daarentegen de omringende

lo.
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luchtlagcn nog heldcr zijn of er boven dc groote vlaktcn slechts

enkele wolken (cumuli) in het luchtruim zweven en langzaara met
den wind worden voortgestuwd. Voortdurend echter stijgen nieuwe
massa's walerdamp uit deze vlakten en uit de nabij zijnde zee

opwaarts, de hoogere luchtlagen worden steeds over eene grootere

uitgeslrektheid met waterdamp verzadigd, de wolken, die op de

vroeger genoemde hoogte aanvankelijk slechts aan de berghellingen

hingen, alwaar haar benedenvlak met scherp geteekende grens op

de donkerkleurige wouden uitkwam, smelten langzamerhand meer
en meer te zamen en vormen eindelijk een aaneengeschakeld wol-

kendak, waardoor geen enkele zonnestraal meer kan heendringen.

Naar gelang de hemel op die wijzeiets vroeger of later met wolken
wordt overtogen, valt de hoogste warmlegraad des daags vroeger

of later in. Somtijds bereikt de temperatuur haar maximum reeds

omstreeks 11 of 10 ure, neemt zij, te rekenen van dien tijd,

niet meer toe, ja, zij vermindert veeleer, wanneer het wolkendak
zich niet verdeelt, of wanneer enkele gedeelten der wolken zich

ontlasten door slortregens, vergezeld van onweder. Op andere dagen

vereenigen zich de wolken niet tot een onafgebroken gewelf, de

hemel blijft daarentegen helder en de temperatuur bereikt haar

maximum eerst later, ongeveer ten 5, ja, somtijds eerst ten 4 ure;

het aantal dergelijke dagen is echter geringer in de nabijheid van

bergen, dan het geval is in de luchtlagen, die zich boven wijd uit-

gestrekte vlakten bevinden. Wil men het maximum van de warmle
des daags leeren kennen, zoo behoort men zijne waarnemingen
niet immer op helzclfde uur te doen; naar gelang de hemel
vroeger of later is bewolkt, moet de stand des thermometers van

10 tot 4 ure gestadig gadegeslagen en aanteekening worden ge-

houden van het hoogste punt, dat hij bereikt. Het volgende voor-

beeld zal dit duidelijk maken.
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Het maximum der temperatuur werd waargenomen :

PLAATS

WAAR.

DE
HET UUR, WAAROP ZULKS GESCHIEDDE.

MAAND.

Te

Batavia. (1)

Augustus.

Februarij.

Te Salatiga

gelegen

ter hoogle van

1814 voet.

February

Maart.

Te Medini, ter

boogte van

3400 voet, aan

de benedenste

woudgrens
van de n. n. w.

helling des

G.-Oengaran.

April.

Mei.

Dien?.

(Op het 6300
voet hooge

pleteau van)

Junij

Maart.

September.

October.

Uit eene vergelijking der verschillende tijdstippen, in boven-

slaande tabel opgeteekend, waarop het maximum van de tempe-

ratuur des daags inviel volgt: 1°. dat op eene en dezelfde plaats

de hoogste warmtegraad, welke de dampkring des daags bereikt,

gedurende de regenachtige maanden zich opeen vroeger tijdstip doet

(1) De maand Augustus is hier genomen als type van het drooge, de maand February

als type van het regenachtige jaargetijde.
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gevoelen dan in die maanden, gedurende vvelke de hemel op hel

meerendeel der dagen tot aan den avond helder blijft; 2°. dat het

later invallen van het maximum op dezelfde plaats een duidelijk

bewijs is van de toenemende helderheid der dagen, naar gelang

men zich verder verwijdert van de bij uitstekregenaclitige maand

February en men de droogste maand des jaars, namely k, Sep-

tember meer nadert. Gedurende dien tijd vereenigen de wolken

zich eerst op een later uur van den dag tot een enkel gewelf , of

wel dit heeft volstrekt niet plaats, en 5°. dat het tijdstip van het

maximum nu vroeger, dan later invalt en des le ongelijkmatiger

in de verschillende dagen verdeeld is, naar gelang men hooger

stijgt, ten gevolge van de grootere veranderlijkheid, die beslaat

omtrent den tijd waarop de hemel op eenige dagen met wolken

wordt overdekt, tervvijl de lucht op andere dagen geheel helder

blijft.

«°# Het snel verdikken van den waterdamp mag als deoorzaak

worden beschouwd van de meerdere hevigheid der onweders in

deze zone; menigwerf gebeurt het, dat zij eensklaps ontstaan

en plotseling de temperatuur verlagen, zoodat de ther-

mometer somtijds in een half uur, ja, binnen een kwartier uur

tijds van 21,8 tot op 17,3° R. daalt. Geen windje brengt den

dampkring in beweging, de zon schijnt nog op de plaats, alwaar

de waarneming wordt gcdaan; men ziet echter, dat enkele

wolken allengs zwarter worden, steeds lager in bogen naar het

aardrijk afdalen, men hoort een geruisch, dat van de zijde van

het gebergte met iederen oogenblik meer en meer nadert, het is

de lucht, die door den vallenden regen zijwaarts wordt gedrukt ,

—

een windvlaag, die het onweder vooraf gaat, — afgewaaide blade-

ren van vruchtboomen en bundels stroo of Alang alang, door

den wind van de daken der huizen gereten, vliegen wild door-

een in de lucht, de duisternis neemt meer en meer toe en de

gansche natuur, die korte oogenblikken te voren nog zoo slil en

rustig was, schijnt thans lot een woest oproer overgegaan te zijn,

dieren en menschen vlugten in allerijl door de straten, ten einde

eene schuilplaats in hunne hulten te zoeken, terwiji het oor wordt
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verdoofd cloor het ffeluid dcr hevigsle donderslagen en bliksem-£^ll*tu. w* *.wi»D»«w ^^..^v,*^^

schichten, die den dampkring allerwegc doorklieven en het oog door

him hel licht verblinden. De regent valt met groote druppels in

stroomen neder , en het plotseling dalen der lemperatuur brengt

een huiveringachtig gevoel te weeg. — Te Salatiga (zie vroeger)

nam ik dit snel dalen der temperatnur waar, binnen een half

uur ttjds, ten gevolge van hevige regenstroomen die zich

omstreeks den middag (I) onllastten, op 12 dagen van de

maand February, 1845, en bedroeg zulks gemiddeld 5,4° R;

de grootsle dating , welke binnen een kwartier uur tijds werd

waargenomen , beliep 4,5° R; de thermometer daalde, namelijk,

van 21,8 op 17,3° R. Eerst 1 a 2 uren later, nadat de hevig-

heid van den regen eenigzins bcdaard was, steeg de thermometer

weder \, hoogslens 1 graad, doch klom in den loop van den

dag niet weder tot de hoogte, die hij aanvankelijk had bereikt.

In de maand Maart verminderde de hevigheid der middagregens

,

de daling der temperatuur verminderde insgelijks , en werden nog

slechts op 4 verschillende dagen dezer maand waargenomen. (Het

is waarschijnlijk te achten, dat zulks in de volgende maanden nog

meer afnam.)

Uithoofde bijna de gansche hoeveelheid waterdamp, welke uit

de zee, benevens uit de waterspiegels der heete laaglanden in gas-

vormigen toestand opstijgt , zich meerendeels in de zone van 4 a

7 duizend en , bij een zeer vochtigen dampkring gedurende den

regenmoesson , reeds op eene geringere hoogte ophoopt , van waar

deze dampen in verdikten toestand als regen weder nederdalen

,

zoo volgt hieruit , — en de ervaring leert ons, dat zulks op Java

overal het geval is, — dat in de tweede zone beneden de grens

der wolken , dat is, op eene hoogte van 2 a 4000 voet, vooral

aan den voet van bergen , die met zware wouden zijn bedekt,

maar bovenal aan den noordelijken voet dier bergen, waartegen

de vochtige zeewind waait , de meeste en de zwaartste regen valt.

(1) De thermometer king natuurlijk niet in den regen , maar was beschut door het
uitstckende dak van een huis.
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Uithoofde de waterdamp met de loodregte slroomen der verhille

lucht boven de vlakten oprijst, welkc zicb gewoonlijk echler niet

hooger kunnen verheffen dan 6,7, hoogslens 8 duizend voet

,

ahvaar de loodregte strooming in de veel koudere en dunnere

lucht opboudt , in welke zone de drooge zuidoost-passaat het gansche

jaar door met hevigheid waait, zoo hoopt zich de waterdamp bij

voorkeur op in die zonen der lucht, welke beneden 7000 voet zijn

gelegen , alwaar de lucht weldra er mede verzadigd wordt. Dan

wordt de damp als nevel nedergeplofd en gaat over is wolken. De

waterblaasjes, waaruit de wolken beslaan, hebben bij een bepaalden

warmtegraad der lucht, waarin zij zweven , cene zekere specifieke

zwaarle, ten gevolge waarvan zij niet lager kunnen dalen dan lot

ongeveer 4000 voet , doch evenmin hooger kunnen slijgen dan tot

eene lioogte van uilerlijk 8000 voet, behalve in die gevallen,

waarin zij door sterke luchtstroomen mede worden voortgestuwd.

Met andere woorden, zij hebben eene gelijke specifieke zwaarle,

eene gelijke diglheid als de luchtlagen , waarin zij als nevel zijn

gevormd geworden, uithoofde zij met deze lucht zijn gevuld ; het

builengewoon diinne omkleedsel, waaruit deze blaasjes beslaan,

heeft zulk een gering gewigt, dat het ligtelijk in den dampkring

blijft zweven en naauwelijks in aanmerking komt. Het gebeurt

echter, dat de nevel schijnbaar zwaarder is dan de luchl, wanneer

hij nederdaalt op den vlakken bodem der dalen
, ja , zelfs nevel-

vallen doet onlstaan (ziet Noot 2), maar ook dan kunnen de damp-

blaasjes slechts eene gelijke zwaarte en gelijke diglheid bczitlen

als de luchl, waarin zij zweven, welke ten gevolge der nachleHjke

uilstraling in de nabijheid van de oppervlakle des bodems in eene

hooge mate bekoelt en verdikt en derhalve specifiek zwaarder ge-

worden is. — Waaruit de cirri-wolken bestaan , behoeft bier

niet te worden verklaard, zulks behoort niet tot het onder-

zoek, waarmede wij ons thans onledig houden. In onze beschou-

wing wyenschte ik den gang der natuur te volgen, den lezer

alhier slechls op die oorzaken te wijzen, welke het ophoopen van

waterdamp, het vormen van wolken in de derde zone van 4~a7|
duizend voet bevorderen, van waar de nedergeplofte damp (nevel),

zoodra hij nog meer is verdikt geworden, weder lager afdaalt
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en in onze tweede zone van 2 tot 4±- duizend voet meer dan

elders in den vorni van regen nederstroomt. In de derde zone

regent het zeldzamer dan in de tweede, nieltegenstaande zij bijna

voortdurend in digte wolken is gehuld , terwijl zulks nog in

mindere mate het geval is in de vierde zone, alwaar hoogstens

van tijd tot tijd een fijne nevelregen valt.

Een ander gevolg van het vornien van wolken , die zich omstreeks

den middag steeds meer en meer aan de hellingen der bergen

zamenpakken en, te rekenen van 12 ure, gewoonlijk een aaneenge-

sehakekl gewelf vormen , is de grootere mate van vochtigheid en

de geringere graad van warmte, welke, in een betrekkelijken

zin gesproken, de bergen aan de iveslzijde bezitten, uithoofde zij

aan die zijde op bewolkte dagen , beneden het dak door de wolken

gevormd, derhalve beneden 7500 voet, niet door de zon beschenen

kunnen worden, die echler gedurende de voormiddaguren de

oostzijde der bergen door hare stralen verwarmde. — Slechts de

hoogste bergzonen , welke zich boven het gewelf der wolken ver-

heffen, worden insgelijks aan de westzijde door de zon beschenen.

(Vergelijk hieromtrent de IIde afdeeling , bladz. 522.)

8o # Nieltegenstaande het vormen van het wolkendak in bergach-

tige streken, die hooger dan 2000 voet rijzen, algemeen genomen

op een vroeger uur geschiedt dan in de eerste zone, ten gevolge

waarvan de warmte des bodems gedurende het overige gedeelte

van den dag niet kan toenemen, zoo is het verschil tusschen

de temperatuur van den dag en van den nacht hier,althans

in de benedenhelft dezer zone , minstens even groot als in de eerste

zone, ja, in de vlakke, niet met wouden bedekte bergstreken is

zulks grooter dan ginds het geval is. Wordt aan de oppervlakte

des bodems, die eene zekere uitgestrektheid bezit of een plateau-

vorm heeft verkregen, in de zuivere lucht der streken ter hoogte

van 2 a 5000 voet gedurende de vooriniddaguren door de zonne-

slralen een hoogere graad van warmte medegedeeld , de uitstra-

ling van warmte is gedurende de bijna altijd heldere, onbewolkle

nachten des le aanmerkelijker , de morgens zijn zeer koel en het

verschil tusschen de temperatuur van den dag en van den nacht is

,

ten gevolge daarvan, in deze tweede zone, menigwerf grooter dan
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in de eerste zone. Bij het beoordeelen van hel klimaat eener

landslreek behoort men niet slechts acht te geven op de gemid-

delde maandelijksche of jaarlijksche hocgroolheid der temperaluur,

maar moet insgelijks in aanraerking worden genomen het verschil

,

dat tusschen den warmtegraad van dag en nacht in een en het-

zelfde etmaal bestaat ; dit wordt vooral gevorderd, indien het onder-

zoek geschiedt met het oog op den invloed, welke het klimaat

onaangename gevocl, hetwelk het klimaat op

uiloefent op het ligchaamsgeslel der bewoners dier landstreek , op

het behagelijke of

het menschelijke ligchaam le weeg brengt. Uit dit oogpunt be-

schouwd, is het van veel gewigt de verhouding le kennen , waarin

de temperaluur van dag en nacht lot elkander staan. Ten einde

dit punt nader toe te lichlen , heb ik uit de door mij gedane

waarneminixen de navoljrende gemiddelde resullaleu ffctrokken :

c . ""

Verschil van
Grootsle warmte Laagste tempe- tempeiratuur

PLAATS, WAAR •
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Q op het
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Batavia, 1838. Januarij. 23,4 18.2 19,4 6,4 4,0

(Welievrcden.) J 847. April. 24,6 24.1 18,5 18,7 5,6 5,4

Velte, horizoutale 1848. Julij. 24,2 23.3 17.4 18,5 6.0 4,8

alluviaalbodem. 1837. October. 25,0 24,7 17,7 18,8 7,0 5,9

Jogjakarta; boogte Haart. 28,4 25,7 16,8 18.2 9,8 7,5

296 voet. April. 28,4 26,0 16.4 17,7 10,7 8,3

Zaclit glooijcnde 1836. Met. 27,5 27,0 17.7 18,0 9,8 9,0

vlakle.met droogcn Ju 11 lj. 28.0 26.2 14,6 1 6.5 13,4 9.7

zandbodem. July. 28,8 27,6 14,6 15,8 13,4 11,8

Saiatiga, ter boodle

van 1814 voet. \t QAK j

February. 22,4 21.0 15,0 15.9 6,4 5,0

Boom loos,
JL V/Ttt*«

Maart. 23,6 21,7
|

14.8 16,0 8,5 5,7

vlak hooglaml.

1

(1) Het minimum der temperatuur gedurende het etmaal , dat is , de grootste koude
van den nacht kort v66r zonsopgang , werd steeds in de vrije lucht waargenomen

t
waarbij

de thermometer niet was geplaatst onder het uitstekende dak eener woniug, raaar tot

dat einde elken morgen ten 5 ure aan een stok werd opgchangen. De opgaven nopensde

25
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Medini, ter hoogle

van 3400 voet. De

benedengrcns

der wouden aan de

noord-noordwes-
1845.

telijke helling van

den G.-Oengaran.

Plateau Pengalen-

gan, ter Iioogte van

4400 voet.

Eene openc pick

lusschcn

oorspronkclijke

wouden.

April

Mei.

J u d i
j

1847

Plateau Dieng,

ter hoodie

van 6300 voet.

Boomlooze

grasvlakte.

1840.

1838.

1845.

Januarij

G.-Mandala wangi,

ter hoogte van

9300 voet.

Tusscheu gevelde

wouden op den (1839.

top des kegelbergs.

1843.

1838.

1842.

Maart.

Julij.

September.

G.-Slamat , ter

hoogte van 10530
voet, op de kale

zandvlakte nevens

den krater.

January

April.

Julij.

Julij.

1847 Junij

Grootste warmte
op bet

middaguur.

— i—

'
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19.3

19,7

20.0

14.8

1 3.7

10,0

12.2

12,4

13,3

10,2

10,4

18,0

18,9

18,9

19,8 17,2

13,5

12,6

14,1

12.3

11,6

9,9

8,9

Laagste tcmi -

ratunr kort voor
zonsopgaug.

3*5
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11.3

10.8

10,2

7,1

4,4

0,5

4,0

5.2

5.7

2,8

1,3

0,4

1
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13,5

12,8

13,1

H,2

7,3

1,3

7,6

6,7

4,2

0,0
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Verschil vau
temperatuur
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temperatuur zijn gedaan in graden en tiendedeelcn van graden
,
volgens de schaal van

Reaumur. De waarnemingen
,
gedaan op den G.-Mandala wangi en den G.-Slamat, zijn

niet gedurende eene voile maand voortgezet, maar omvatten van iedere maand slechts

den tijd van 5 a. 8 dagen, en van de maand Januarij slechts een enkelen dag. Alle

getallen , voor welke het teeken — niet staat, beteekenen de graden boven het nulpunt.
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Uit dit vergelijkend overzigt blijkt, 1°. dat bet verschil tus-

schen de temperatuur van dag en nacht hel groolsl isinzandige,

niet met wouden bedekte slreken van het heelc diepland en binncn

het verloop van 6en etmaal kan klimmcn lot 15,4° R. — 2°. dat

het verschil in de tweede en derde zone op opene, niet met

wouden bedekte plekken minstens even groot is als in de niet

zandige alluviaal-vlakle van Batavia en , op de horizontals hoog-

vlakten dezer zone, zelfs grooter is en wel voornamelijk gedurende

de heldere, drooge maandcn des jaars na stille nachten, ja, bet

verschil klimt alsdan hooger dan ooit wordt waargenomen in de

vlakke dieplanden; in bet Dieng-gebergle bedroeg bet eenmaal

15,8° R. — 3a Op grootere boogte boven 6000 voet sebijnt het

verschil tusschen de temperatuur van dag en nacht weder af le

ncmen, helgeen ongetwijfeld moet worden loegeschreven aan den

geringen omvang der bergloppen, aan het steeds kleiner worden

der massa van den fasten bodem en het afwezen van warmte

uitstraiende vlakten. De gedane waarncmingen in dcze hoog ge-

legene zone op Java zijn echter le gering in getal ora, op grond

van het daaruit verkregen resullaat, uilspraak omtrenl dit punt

le kunnen doen. (1)

4o. Ten gevolge van deze grootere, nachtelijke verkoeling des

bodems en der luclillagen, welke er het naaslbij zijn gelegen,

ontstaal de nevcl, die alle vlakke, horizontal uilgebreide enniet

met geboomte beschaduwde slreken dezer zone gedurende de

tweede helft van den nacht tot aan- of korten tijd na zonsop-

gang bedekt. Naar gelang dcze grasvlaklcn, deze ten deele met

Sawah's en andcre bel)ouwde velden bedekte plateaux, gedurende

den loop des dags veel slerker door de zonneslralen worden

vervvarmd dan de sleile hcllingen van bergen — waar de luclil-

lagen in eene voortdurende beweging worden gehouden , uithoofde

steeds koelere luchlmassa's langs de hcllingen afdalen en de plaats

(1) ttet jaarlijksche verschil tusschen de hoogste en de laagste temperatuur, welke te

Batavia door een genomen (doch niet op denzcifdon dag) word hespeurd, bedraagt , volgens

P, J. Maier, gedurende den loop van drie jarcn gemiddeld 8,6° R. — De door mij opge-

gevene 2;etallen liebben betrekking op liet verschil op c<>n en dmselfden <]a<j.
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vervangcn der meer vcrwarmde lucht, die opwaarts stijgt in den

dampkring — is de bekoeling grooter, welke de oppervlakte dezer

liorizonlale streken des naebls ondergaat. De waterdamp, die ge-

durende den loop des dags in grootere hoeveelheid door de sterk

verhitte lucht in gasvormigen toestand boven deze plateaux werd

opgehouden, dan het gevai was aan de hellingen der bergen,

wordt in den vorm van nevel neergeploft en blijft alsdan in de

nabijheid des bodems op de vlakte liggen, uilhoofde hij niet kan

ontwijken; want de streek, alwaar hij wordt waargenomen, is

horizontaal of kelelvormig en aan alle zijden door randgebergten

ingesloten. De vereischten tot het doen ontstaan van dit nevelbe-

kleedsel zijn een zuivere dampkring, waaringeene wolken aanwezig

zijn en volkomene windstille; ten gevolge biervan wordt dit ver-

schijnsel menigvuldiger waargenomen gedurende de drooge maan-

den des jaars , dan gedurende den tijd dat de west-moesson heerscht,

dewijl alsdan het verschil tussehen de temperatuur van dag en

nacht geringer is en de bodera door warmte-uitstraling, gedurende

den nacht, niet in die mate kan bekoeld worden als het geval is

van Julij tot aan September (Zie lager 7 : Bandong.)

5°. Win den. Aan de bovensle grens van deze, zoo mede in

de volgende zone is het, alwaar de luchtstroomen, die in eene

tegenovergeslelde rigting worden voortbewogen, met elkander in

aanraking komen ; dit verschijnsel laat zich gemakkelijker waar-

nemen in het binnenste des lands, wanneer men zich op zekere

hoogle boven den spiegel der zee bevindt, aan de rigting waarin

de versrhillende, boven elkander liggende wolkenlagen drijven,

dan zulks kan geschieden in de groote vlakten van het diep-

land. Gedurende het heerschen van den west-moesson laten zich

in den dampkring menigwerf 5, ja, 4 onderscheidene wolkenlagen

duidelijk waarnemen, die in verschillende rigtingen worden voort-

gestuwd, uitgenomen de bovenste, welke gewoonlijk stil staat

Uit dien hoofde zag ik mij dikwerf genoodzaakt in mijn dagboek op

te leekenen : 1°. den benedenwind, die aan de oppervlakte des

bodems woei, alwaar ik mij bevond; 2°. den middenwind, die de

groote, zaamgepakte wolken voortstuwde ; 5<\ den bovenwind, die
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eene hoogere wolkenlaag, kleinere cumuli of cirro-cumuli in be-

weging bragt en eindelijk 4°. eene nog hoogere cirri-Iaag, welke,

zoo het scheen, niet in beweging gebragt werd. (Zie over dezeop

verschillende hoogte in tegenovergeslelde rigting voortbewogene

luchtstroomen lager: Pengalengan.)

Algemeen genomen waaijen op Java slechts drie verschillende

winden: 1°. de land- en zeewind, die zich voornamelijk doet ge*

voelen aan de kusten en in de daaraan grenzende groote vlakten,

waar bij gevolg — gedurende den droogen moesson — inzon-

derheid de noorde- en zuidewind (of noord-noordoosle- en zuid-

zuidwestewind) waaijen; SK de noordwest-moesson , die van Octo-

ber tot aan Maart en 5°. de zuidoost-passaat, welke gedurende

de overige maanden des jaars heerscht en in de streken boven

6000 voet zich gedurende het gansche jaar doet gevoelen. Hierop

komen echter menigvuldige afwijkingen voor, die geboren worden

uit de verschillende ligging van bergen en vlakten ten opzigte van

elkander en de hoedanigheid der oppervlakte in de verschillende

gedeelten des eilands; ja, hierdoor ontstaan zelfs in zekere oor-

den winden, die, hoewel zij bijna bestendig waaijen, echter hun-

nen invloed binnen zeer enge grenzen doen gevoelen. Vele streken

,

vooral dezulken, welke aan alle zijden door bergen zij n ingeslolen,

gelijk het geval is met het plateau van Bandong, kenmerken zich

door bijna voortdurend heerschende windstille , lerwijl in andere

oorden de rigting van den wind door de plaatselijke ligging van

bergen en van hunne hellingen wordt veranderd. De luchtstroomen

stuiten tegen de helling, zij glijden zijwaarts, of de wind wordt

gedwongen door de enge ruimle, die tusschen twee nabij elkan-

der liggende bergen overblijft, met meerdere hevigheid dan elders

le blazcn, terwijl in andere oorden windstille herhaaldelijk af-

wisselt met zeer onregelmatig waaijende winden, die nuuit deze,

dan uit gene hemelstreek komen. — Ik zal hier twee voorbeelden

van plaatselijke winden aanhalen.

lo. De zuidewind , die op het plateau van Pengalengan, vooral

van December tot aan February, des daags bijna bestendig waait

en slechts nu en dan afwisselt met een luchtslroom, welke uit
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eenc legenover gestelde rigting komt, namelijk, met den noorde-

wind; deze is zijn oofsprong verschuldigd aan het groote , 2000

voet lager liggende plateau van Bandong, hetwelk noordwaarts

van hel eerstgenoemde wordt gevonden en voortdurend, insgelijks

gedurende den nacht, een hoogeren graad van warmte bezit dan

het plateau van Pengalengan, dat een zoo veel hooger gelegen

bergtrap vormL De koudere luchtlaag van Pengalengan daalt af-

waarls langs de terrasvormige helling tusschen debeide plateaux,

in het midden der bergen G.-Tiloe en G.-Malawar, en verkrijgt

steeds nieuwcn toevcer van de met wouden bedekte omstreken,

ten gevolge waarvan dezc zuidewind ontstaat. De zuidewind vormt

den benedenwind te Pengalengan; hij waait aan de oppervlakte

des bodcms en verheft zich niet hooger dan 500 voet. Somtijds

wordt hij in een noordewind veranderd, waait derhalve in eene

tegenovergeslelde rigting en drijft aan zijne bovenste grens enkele

cumulus-wolken, die hij aan den hooger volgenden luchtstroom

heeft ontnoraen, in eene zuidelijke rigting voort. Boven dezen on-

dersten wind no. 1 hespeurt men gedurende de vroeger genoemde

maanden te Pengalengan 2°. den west-moessonwind, dien ik

als een oniiitputtelijken wolkenstroom gedurende verscheidene

weken boven den vroeger genoemden wind , ter hoogte van

5 a 6, of 6} duizend voet, over het plateau naar het oosten

heb zien voortstuwen. Menigwerf daalt hij tot op het pla-

teau neder en hult dan alles in nevel en regen; 5^. nog hooger

in den dampkring drijven afzonderlijke wolken, die men slechls

hier en daar kan waarnemen door de opene plekken — de ven-

slers — in de IWeede wolkenlnag; het zijn los gcrclene deelcn

dezer laag, die naar het weslen, derhalve door den oost-passaat

worden voorlgcstuwd, en 4°. boven deze alien zweven, hoog in

den helderen dampkring, cirri-wolken , die vooral des avonds

,

doch ook des morgens Imitengewoon fraaije polaarstrepen vormen,

waarvan er somtijds een 10 a 12 tal in eene evenwijdige rigting

nevens elkander wordt gezien. Zijn de winden slerk, waar-
door de wolken rainstens in drie verschillende rigtingen — la-

gen — worden voortbewogen , dan levcrt zulks een hoogst merk-
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waardig schouwspel op; zij worden in volkomen tegenovergcslelde

riglingcn, ja , somlijds in vliegende vaart de eene boven de an-

dere laag been gestuwd, even als voorwerpen, die over clkandcr

heen worden gescboven. De weslelijke luchtslroom n°. 2 stijgt

slechts gedurende de regenachtigste maanden lot dergelijkelioogtc;

icderen nacht was hij te Pengalengan verdwenen. Had de barometer

gedurende den loop van den dag buitengewoon boog geslaan,dan

ontwaarde men menigmaal des avonds, dat deregenwolkcnslroom

,

die met ijlende vaart van bet westen naar bet oosten werd voort-

gedreven, zicb verbazend snel oplosle, cirreus werd en reeds in

bet midden van den zigtbaren bemel gebeel verdween. Als door

een tooverslag ontstonden dan, booger dan de verdwenen laag regen-

wolken, zoogenaamde scbapenwolkjes, cirro-cumuli, die de rigling

van den westewind met volgden en, door den belderen zonneglans

bescbenen, nog duidelijk uitkwamen op bet zuivere blaauw des

bemels, lang nadat bet avondrood op de lagere cumulus-wolken

in het grijs van bet nachlelijk duisler was overgegaan. Begon ook

de goudgele kleur dier cirro-cumuli te verbleeken, dan ontwaarde

men eene nog hooger liggende laag van eigenlijk zoogenaamde

cirri, welke in den glans der zonneslralen blonken en gewoonlijk

in lange rijen van bet zuiden naar bet noorden waren gerigt. Het

was derhalve duidelijk, dat de lucblstroomen , na bet ondergaan

der zon , tot slilsland waren gekomen. De wolken losten zicb op

in de drooge lucbt, uilhoofde zij geen nicuwen tocvoer van vocb-

tigheid verkregen, zij rczen booger opwaarts, namen eene andere

gedaante aan en vertoonden zicb weder aan bet oog als cirro-cumuli

en cirri, die onbewegelijk op bonne plaals blcvcn zweven. Andere

wolken, die laag op de wouden rustlen, verdwenen ingeltjks, —
zij gingen over in daauw en de scbitlercnde sterren verlicht-

len gedurende een belderen nacbt bet boogland tot aan den vol-

genden morgen, — om na het verscbijnen der zon aan den oos-

ler trans diezelfde atmospberiscbe verscbijnselcn audermaal te

vertooncn.

Verscbeidene lucbt- en wolkenslroomen, die in verscbiliende

rigtingen boven elkander worden voorlgesluwd, bemcrkt men

insgelijks gedurende de dro^gc maandeh des jaars aan de verscliil-
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lende rigting, waarin tie zaamgepakte wolken drijven. Oogenschijnlijk

is de oost-passaat alsdan in 2 lagen afgedeekl, want men ontwaart
1°. eene benedenste laag dikke wolken, die naar het uoordwesten
wordt gedreven en 2<>. eene bovenste laag, bestaande uit kleinere,

witkleurige
, zaamgepakte wolken, die naar het zuidwesten trekken;

beide worden dan als het ware over elkander heen geschoven. Dik-

werf laat zich het aanwezen van dergelijke hoogere luchtstroomen

en de rigling, waarin zij worden voortgestuwd, slechts waarnemen
aan de hooge bergtoppen — wanneer er geene wolken in raede-

gevoerd worden — en verkrijgt men op die wijze tevens een
doorslaand bewijs, dat deze bergtoppen een geringeren graad van
warmte bezillen dan dc omringende lucht. Men ontwaart alsdan,
bij voorbeeld, aan de kruin van den G.-Tiloe eene horizon tale wolk,
de eenigste, die men aan den ganschen hemel kan bespeuren en
welke jnist dik genoeg is ora den bergtop voor het oog des be-

schouwers te verbergen. Pijhnel ijlt zij naar het noordwesten

,

dock zij verandert niet van phials; in den met waterdamp bezwan-
gerden luchtslroom, die zich op deze hoogte voortbeweegt, wordt
zij aan den top des bergs door nedcrploffing onophoudelijk opnieuw
gevormd, terwijl zij, op een geringen afstand van den bergtop voort-
gestuwd zijnde, reeds weder in de droogere lucht wordt opgelost.

2°. Be zuidzeewind in de opene ruimten tusschen de vulhaan
van Oost-Java. Voornamelijk gedurende de drooge maanden des
jaars, van den voormiddag tot laat in den avond, waait er over de
lage viakten of vlakke bergzadels tusschen den G.-Lawoe en den
Wilis, den Wilis en den Keloet, benevens den Ardjoeno, den Ar-
djoeno en den Tengger, den Tengger en den Raon — waait er,
zeg ik, een sterke wind, dien men gevoegelijkst zuidzeewind zou'
mogen noemen

, uilhoofde bij ook tusschen die vulkanen met hcvig-
heid waait, aan wier noordelijke zijde ,— gdijk onder anderen het
geval is ten noorden van den G.-Ajang en den Raon, alwaar de
zee van Madoera wordt gevonden, — of geene of slechts viakten
van geringe uitgebreidheid zijn gelegen, aan wier verhitting of
verdunning der luchllagen, welke zich daarboven bevinden, het
derwaarts stroomen der koudere zeelucht uit het zuiden zou mo-en
toegeschreven worden. Hier ligt derhalve het duidelijkc bewijs m
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opgesloten, dat de oppervlakte der ondiepe Javasche zee warmer

is dan de groote Indische oceaan, welke znidwaarts van Java

gelegen is, van waar de koudereluchllagen, welke op dezerusten,

naar de meer verdunde luchtboven de Javasche zee been stroomen;

ter plaatse waar deze luchlstroomen tusschen twee kegelbergen

doorgaan, langs wier hellingen zij zijwaarts glijden naar de ge-

opende ruimte in het midden tusschen de beide bergcn, doen zij

zich sterker gevoelen , even als het geval is met den stroom eener

beek of rivier, die met sterker vaart door een naauw gedeelte der

bedding heenbruist. Beklimt men de helling van een dezer kegel-

bergen, bij voorbeeld, van den G.-Kawi of Ardjoeno, ofdaaltmen

er langs afwaarts (vergelijk de II
de afdeeling, bladz. 754, 760,

948), dan kan men zich een duidelijk denkbeeld vormen van de

wijze waarop luchtstroomen, verschillend van digtheid (die groo-

teren of geringeren warmlegraad bezitten, meer of minder met

waterdamp verzadigd zijn) , over elkander heenglijden, zonderzich

met elkander te vermengen, want men behoeft van den Pasang-

grahan-Kali brantes nabij Malang, die 1400 voet hoog ligt,slechts

600 voet hooger bergopwaarts te klimmen om geen hinder meer

te ondervinden van den zuidewind, welke ter eerstgenoemde plaats

voorldurend waail; zet men zijn togt nog verder bergopwaarts

voort, dan komt men in eene streek, waar eene volkomene wind-

stilte heerscht, terwijl op de kruin des bergs een gestadige, zachte,

zuidoostewind waait.

De verklaring der algemeene passaat-winden behoort niet indit

werk te huis, dat slechls bestemd is tol het mededeelen van waar-

nemingen. Wenscht men zich nader te onderrigten omtrent het

ontstaan dezer winden , zoo sla men hierover na Dove's onderzoe-

kingen of Muncke's verhandeling over den wind in Gehler's Phys.

Lex, X. 2, bladz. 2001, enz. Evenmin kan hier de vraag worden

behandeld in hoe verre de wet, waarnaar volgens Dove het draaijen

der winden plaats heeft, de bovenste of aequatoriaalstroom en de

benedenste of polaarstroom , zij overeen te brengen met de waar-

genomene feiten op Java , — ik bedoel den vochtigen noordweste-

wind , welke gedurende den regenmoesson van October totMaart

in de benedenste slreken des dampkrings heerscht en den gelijk-
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Ujdig er mede waaijenden zuidoostewind, welke gedurende liet

gansche jaar in de zone der hooge bertoppen de overhand heeft.

De opgenoemde winden, welke in bet binnenste des lands

waaijen, gaan alien, zonder uilzondering, des nachts in volkomen

windstiltc over 9 of zij docn zich althans met minder hevigheid ge-

voclen; zelfs de zuidoost-passaat, welks ontslaan aan algemeen

wcrkende oorzaken meet worden toegeschreven, die zich over zulk

eene groole uitgestrektheid des aardbols doet gevoelen, waait des

nachts zelden met gelijke hevigheid als des daags, ja, hij gaat

des nachts gewoonlijk in volkomen windstilte over. Dit is insge-

lijks bet geval met den westewind, — den regemvolkenstroom,

ook deze waait niet gedurende de meeste nachlen. Geen wolkje

blijft des nachts in den dampkring ziglbaar. Slechts de zeewind

neenit van middernaeht tot aan den morgen in kracht toe. Om-

streeks dezen tijd is bet, ja, menigwerf reeds van 6 of 7 lire des

avonds, dat langs de hellingen van alle hooge bergen , die aan den

noorder kanl vrij afdalen in de uitgeslrekte alluviaal-vlakten, voortdu-

rend een zachtetur/^/ van detoppen bergafivaarls waait. Ilieruit blijkt,

dat de koudere lucbllagen des nachts, gedurende welken tijd geene

verticale luchtstroomen meer opwaarls stijgen, van boven naar

beneden afdalen. Het mag daarenboven waarsclnjnlijk worden

geachl, dat dit afdalen van koudere luchlslroomen langs slcile

herghellingcn zeer veel toebrengt ora den warnilegraad te vermin-

deren en de nevelen te doen ontstaan, welke den bodem bedekken

van dergelijke vlakke streken als Bandong, Dieng, enz. , die aan

alle zijden door hooge bergen zijn oingeven.

Ook bier laat zich duidelijk onlvvaren, dat de oorsprong der

luchtstroomen moet worden gezocht in de verwarming der aartie

door de zon en in de verscbillende male van valbaarhcid ten dezen

opzigle van zee en d

des lands, die ongelijk van hoogte en verschillend van hoedanig-

heid zijn. In alle zonen van Java volgen op de meeste dagen

windstille en heldere nachten.

««>. Een ander gevolg van den geringcu afstand waarop do

streken, tot deze zone behoorende, van de grens der wolken zijn

gelcgcn, is dc groole verandcrlijkheid waaraan de lucht
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onderhevig is, wal betrcft de mate van warmte of voch-

tigheid er in aanwezig; heiiiaaldelijk worden ten dezen opzigte

gedurende den loop van eenen enkelen dag afwisselingen waargeno-

men, hetgeen in de derde en vierde zone in eene nog hoogere

mate het geval is. Reeds vroeger hebben wij melding gemaakt

van het snelle dalen der temperaluur na bet plaats grijpen van

onwe£rregens en van de groolere nachlelijke koude; maar zelfs

dan, wanneer geene onwe£rsbuijen zich ontlasten, stijgt en daalt

de thermometer op eenen en denzelfden dag herhaaldelijk, hetzij

wanneer wolken hare schaduwen op dat gedeelte der aarde werpen

,

of de zon weder door het vroeger zaamgepakte wolkendak breekt,

hetzij dat een sterke windvlaag zich verheft of Jiierop later eene

volkomene windstilte volgt. — Somtijds gebeurt het, dat een uiterste

toestand der weersgesteldheid in de zone van 5 a 5000 voet dagen, ja,

weken lang blijft aanhouden, wanneer een der beide over elkander

heenglijdende luchtstroomen den anderen heeft verdrongen. Heeft de

benedenste, vochtige, westelijke luchtstroom de overhand, dan

begint het, bij voorbeeld, te Lembang, welke plaats boven Ban-

dong en ter hoogte van 5880 voet ligt , reeds ten 1 1 ure te

regenen; deze regen houdt den ganschen dag aan tot omstreeks

den avond, waarbij vooral gedurende de maanden Maart en April,—
dat tijdperk van overgang tusschen twee verschillende jaargetij-

den, — des middags en des namiddags de hevigste donderbuijen

zich ontlasten. Het knallen der donderslagen verdooft den waar-

nemer, die zich in het midden van eleclrieke wolken bevindt.

Deze onweders ontlasten zich op het 1720 voet lager gelegene

plateau van Bandong eerst ten 1 ure, derhalve 2 uren later.

Verkrijgt eindelijk de bovenste, drooge, ooslelijke luchlstroom ile

overhand, nadat deze onweerregens gedurende 5 tot 8 dagen

hebben aangehouden, dan volgt er gedurende dagen en nachten

het helderste, droogste weder, gedurende welke bijna geen regen

valt, niettegenstaande te gelijker tijd, in het diepland te Batavia,

de somberste regenwolken door den vveslewind over de vlakte

worden heengesluwd. Gedurende dil tijdperk, in den regenmoes-

son, is de lucht in alle zonen het doorzigligst, het helderst, na-

melijk, in de openingen tusschen de wolken, waardoor men een
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herael gewaar wordt, die mel het donkersle blaauw is geverwd,

of korte oogenblikken nadat de lucht zich door regen heeft ontlast

van de dampen er in aanwezig. Gedurende de drooge maanden
desjaars daarentegen is de lucht veel minder doorziglig; zij ver-

De snelle verandering, welke in

den dampkring ten opzigte van zijn vochtigheidstoestandsomtijds

op een en denzelfden dag plaats grijpt, zal b. v. uit den volgenden

psychrometerstand blijken, waargenomen te Pengalengan, den
jsten Maart, 1847.

loont zich alsdan weikleurig.

MAART.

1

2.

HET UUR

VAN DEN DAG

6 ure, kort

voor

zonsopgang.

2.

6 ure, kort

na
zonsondergang.

6 ure, kort

voor

zonsopgang.

PSYCHROMETER.

Droog.

13,3

17,3

14,3

13,8

Bevochtigd

10,6

15,0

14,0

13,8

Degemiddeldelucht-

drukking op nul gra-

den gereduceerd , be-

droeg op dezen dag
285,49 Parijsch.lijnen.

De betrekkelijke vochligheid der lucht , die des morgens slechts

68 ten honderd had bedragen
, was derhalve des avonds van

denzelfden dag reeds tot 96 gestegen, terwijl de lucht op den
daarop volgenden morgen geheel en al met waterdairp (= 100)
was verzadigd.

*o. Die streken, — dalen , hoogvlakten, — welke in het bin-

nenste gedeelte des eilands gelegen en menigwerf aan alle zijden
door hooge bergen omringd zijn genieten een zeer bestendig

klimaat, waarvan de regelmatigheid der dagelijks zich herha-
lende meteorologische verschijnselen de verwondei ing des heschou-

wers in eene hooge mate wekt. Een dergclijk oord zal ikkiezen,
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ten einde den dagelijkschen gang der veranderingen en

verschijnselen in den dampkring te malen. — Wij bevinden

ons in Augustus (1843) te Negara wangi, ter hoogte van 5770

voet aan de zuidelijke helling der noordelijke keten van Bandong,

van vvaar wij onze blikken kunnen laten weiden over bet gansche

21 a 2200 voet hooge plateau van Bandong, met zijne omringende

gebergten , wier zacht glooijende bellingen zich lot 5, ja, bijna

8000 voet hooge toppen verheffen. Zij sluiten bet plateau aan alle

zijden in. Het is een heldere avond, alle slerren fonkelen aan

den hemel en de blanke stralen der maan veiiicbten het plateau.

Geen luchtlogtje, hoe gering ook, wordt men gewaar, geen

spoor van nevel laat zich ontdekken. Stil verstrijkt de nacht. Op

den daaraanvolgenden morgen rigten wij onze blikken andermaal

naar het lager gelegene plateau en wij zouden wanen daar be-

neden ons in de diepte de oppervlakle van een uitgestrekt meer

te aanschouwem Het geheele plateau is met een nevelkleed over-

togen, waarvan de oppervlakte aanvankelijk eene witachtig-grijze

kleur heeft , die echter in een verblindend wit overgaat , zoodra

de opgaande zon hare stralen daarop nederschiet. Na de helderste

(koudste) nachten vertoont deze kleur hare groolste witheid, is

de nevel het digtst en llgt hij , tot aan den voet der bergen , over

het gansche plateau uitgestrekt, dat eene lengte heeft van 7, en

eene breedte van 3 geographische mijlen. Alsdan verheffen zich

slechts zeer weinige boomen der dorpsboscbjes, wier hoogte loch 50 a

70 voet bedraagt > met limine toppen hier en daar boven de nevel-

laag; zij vertoonen zich als zwarte punten, als het ware klippen

,

die boven den spiegel van een meer uits token. Na minder heldere

nachten dekt de nevel slechts het zuidelijkste,laagslegedeelte van

het plateau , dat aan den voet des G.-Malawar grenst , als met

een enkel dak, terwijl het hoogste, noordelijkste gedeelte der vlakte

slechts met afzonderlijke nevelstrooken is bekleed , waardoor zich

de donkerkleurige dorpsboscbjes allerwege laten bespeuren. Het

tijdstip van het ontstaan dezer nevelen liet zich waarnemen bij

helderen maneschijn; het had plaats ten 2^, 5, 51 ure en wel

het eerst in de zuidelijkste , laagsle streken , doch de laag bedekte
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reeds ten 4 ure het plateau in zijne gansche uitgestrektheid. Aan-

vankelijk is deze nevellaag aan de oppervlakte volkomen effen;

zij schijnt een wit kleed, dat over den bodem is uitgespreid. Een

half uur na zonsopgang begint zij in golven op terijzen, in baren

been en weder bewogen te worden en vormt zij eindelijk cumu-

lus-wolken. Hoe meer dit nevelkleed door de zonnestralen wordt

verwarmd, des le meer zet het zich uit, rijst het hooger opwaarts,

doch wordt tevens in eene zijwaartsche rigting in steeds talrijkere

stukken gereten ; er worden hier en daar opene, vrije ruimten daarin

gevormd , die zich aan het oog voordoen als donkere vlekken

,

waardoor men de oppervlakte van het plateau kan bespeuren. Hoe

hooger de nevel opstijgt , des le grooter is bet aantal bolvormige

wolken , dat hij doet ontstaan , welke gewoonlijk reeds omstreeks

8 ure in eene slreep van aaneengeschakelde wolken worden her-

schapen ; deze wolkenstrook zweeft vrij in den dampkring ter

hoogte van ongeveer 500 voet boven het plateau , waarvan de zon

nu verschillende plaatsen beschijnt. De dampkring wordt door geen

windje in beweging gebragt , er heerscht eene volkomene wind-

stilte ; door den toenemenden warmtegraad des bodems ontstaan

echter luchtstroomen , welke in eene loodregte rigting opstijgen en

hoewel zij niet voelbaar zijn , zoo lalen zij zich toch bespeuren

aan het hooger stijgen van gindsche strook van aaneengeschakelde

wolken , die zich steeds meer en meer oplost en , in den regel

,

tusschen 8£ en 9 ure geheel en al verdwijnt. Nu daarentegen wor-

den wolken zigtbaar aan de berghellingen , die het plateau om-
ringen en die lot aan dit uur, even als overigens met bet gansche

lucbtruim het geval is , cfecn spoor van wolken vertoonden. Op den

donkeren tint, welken de oorspronkelijke wouden dezer hellingen

hebben, ontwaarl men dan enkele , kleine wolkjes, die zoo plol-

seling ontstaan, ter plaalse waar een oogenblik te voren niets der-

gelijks was te zien , dat men ze aanvankelijk voor opstijgende

vulkanische dampwolken, fumarolen houdt; maar weldra vermeer-

dert haar aantal zoodanig, zij ontstaan alien op zulk eene bepaalde

en tevens gelijke hoogte aan de hellingen der bergen , zij vormen
zulke evenwijdig en horizontal nevens elkander gerigte slrooken,
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dat men zijnc dwaling weklra inzict. Men onlwaarl, hoe zij in

omvang en in aantal loenemen, zich vereenigen en eindelijk om-

st reeks 10 a 10^ ure eene cumulo-stratus-wolk vormen, waarvan

de benedenrand met scherpe grens uitkomt op de hellingen der

bergen, terwijl de bovenrand daarentegen voorldurend in beweging

is
, golfvormig rijst en daalt , ja , menigwerf zich lot torens ver-

heft. Deze wolken omlmllen nu de hellingen van alle bergen op

eene bepaalde hoogte, vormen een gordel om dezelven , terwijl te

gelijker tijd het overige gedeelle van den dampkring,en voorname-

lijk datgene, hctwelk zich boven het midden van het warmte-

uitslralende plateau bevindt , nog geheel en al van wolken is

bevrijd. Zijn de bergen hoog, dan verheffen zich hunne toppen

als eilanden boven dezen wolkengordel , die, algemeen genomen,

de derde plantenzone van 4i tot 1\ duizend voet, waaraan ik

uitnemendheid den naam van uolkenzone zou wenschen te

geven , in hare gansche uitgestrektheid omvat. Uit den aard der

zaak laat het zich begrijpen , dat het benedenvlak van dezen wol-

kcngordel steeds meer effen is, met scherpere grens aan de helling

is afgeteekend, dan het geval is met het bovenvlak, hetwelk door

de zon wordt beschenen ; de hoogte echter , waarop beide zich be-

vinden , wordt gewijzigd naar gelang de gebergten al ofnietkaal,

of met digte, oorspronkelijke wouden bedeU, van uitgestrekte

hoogvlakten omringd zijn of niet, en naar male het drooge jaar-

getijde of de regenmoesson hecrscht. In de eerstgenoemde gevallen

stijgen beide grenzen (derhalve de gansche gordel, de kring-

vormige hank van wolken rondom de bergen) hooger opwaarts,

de benedengrens rijst echter zelden hooger dan tot
y

6j a 6 duizend

voet , — terwijl zij in de laatstgenoemde gevallen lager dalen

,

ja , menigwerf reikt de benedengrens niet hooger dan 5000 voet.

Be dikte der bank is even veranderlijk en hangt mede af van de

straks genoemde omstandigheden. Vorml zij aan bergen , die van

geboomte ontbloot zijn
,
gedurende ijle drooge maanden des jaars

slechts eene dunne laag van 5 a 700 voet dikte, zoo omvat zij

gediyende het heerschen van den west-moesson, wanneer vochtige

luchtslroomen heinde en verre over het diepland heenwaaijen,

menigwerf de gansche derde zone en bezit alsdan , in eene verticale
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rigting, eene dikte van 5000 voet. Gemiddeld genomen mag hare

dikte worden geschat op 1500 voet.

Waait des morgens in de nabijheid der kust een zachle land-

wind, die omstreeks 9 of 10 ure door den zeewind wordt ver-

vangen, — welke natuurlijkerwijze eene tegenovergeslelde rigting

heeft, — in het binnenste des eilands heerscht gedurende dien

tijd eene volkoraene windslilte, namelijk, teBandong, welke streek

thans het onderwerp onzer beschouwing uitmaakt. Eerst ten 10

of 11 ure bespeurt men hier zeer zachte, onbeslendige horizon-

tale luchtstroomen. Kaar gelang de zon hare stralen meer

loodregt op den bodem nederschiet, aan dezen een hoogere

graad van hitle wordt medegedeeld, de verdamping toeneemt

van het water der rijstvelden, waarvan het grootste gedeelte

der bebouwde vlakte is bedekt, in gelijke male vermeerdert

het aantal cumulus-wolken in den dampkring; zij zwevcn

vrij in de lucht en schijnen iets hooger in den dampkring

te worden gevormd dan gindsche wolken, die aan de berghellingen

hangen. Niet van elders worden zij derwaarts gestuwd;zij worden

gevormd, ter plaatse waar zij den beschouwer in het oog vallen,

namelijk, uit den waterdamp, welke met de loodregt opstijgende

luchtstroomen wordt medegevoerd en aldaar tot nevel verdikt. Is

de dag zeer droog, gel ijk dikwerf het geval is, dan worden geene

andere wolken gevormd dan die, welke aan de bergen hangen,

benevens de verslrooide en geheel afzonderlijk in de lucht zwe-

vende cumuli. — Blijft hier, boven de cenlraal-vlakle van Bandong,

de lucht zoo helder, laten er zich slechts afzonderlijke wolken in

waarnemen ; aan de noordelijke zijde der bergen G.-Salak, Gede,

Tangkoeban praoe, waartegen de zeewind allj dampen aansluwt,

welke aan die zijde opstegen uit de rijk bewaterde, noordelijke allu-

viaal-vlakte , daar vereenigen zij zich gewoonlijk reeds ten 12 ure

tot een gewelf van cumulus-wolken, waarin groote, opene tusschen-

ruimten worden waargenomon, die omstreeks 1 ure allengs kleiner

worden en ten 2 ure geheel en ai verdwijnen; dan wordt nergens in

het gansche wolkendak eene opening meer bespeurd; in de nabijheid

van het gebergle wordt die wolkenlaag steeds digter en donkerder,

de electrieke spanning wordt grooter, totdat ten 5 of 4 ure, en
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aan de berghellingcn reeds leu 2 ure, de roilende donder verkon-

digl, dat hcl wolkendak rich ontlast. Dan slort, bij voorbeeld, te

Buil'enzorg bijna dag aan dag onweersregeD in stroomen neder,

terwijl bier, in de centraal-vlakle van Bandong, geen enkele druppel

valt De drijvende cumuli worden, wel is waar, tegen 2 a 3 ure

ook hier talrijker in den dampkring, de wolken aan de berg-

hellingen worden dikker, somberder, hangen lager naar beneden,

maar er heefl geene ontlading plaats , er valt geen regen
,
of

slechls van tijd lot Ujd wordt in de veile het dreunen verno-

men van een donderslag, die langs een met diglc wooden bedektcn

bei-lop roll. De verhilte lucbt, die zicb boven het plateau bevindt,

bezit nog slechts eene zeer geringe mate van doorzigligheid, zy is

witachtig-weikleurig , Iroebel. Zonder dat zich bijna gedorende den

gansehen dag een windje roert, blijft de lucht voorldurend even

bolder - Naauwelijks is de zon beneden den horizon gedaald -

de koude neemt nu hand over hand en mcrkbaar toe - zoo be-

speurl men met verwondering, dat alle wolken, die in het lucht-

ruim zweefden, zijn verdnenen; rigt men den blik naar de sombere

wolken die de toppen en de bovensle helft van alle bergeninhet

rond sedert 12 ure in haren boezeni verborgen, dan ziet men

met klimmende veibazing, dat zij iederen oogenblikkleiner worden,

steeds meer en meer ineenkrimpen en dat, voor nog het laatsle

avondrood is verbleekt, geen spoor meer van baar voonuahg aan-

wezen is te ontdekken. Niet het geringste toglje van den wind

laat zich gevoelen, geen nevel kan men op het plateau bespenren

als door een tooverslag zijn die uitgestrekle wolkenmassa s uit

de lucht en aan de beigheUingen verdwenen. Was de verloopen

UttB „. droog , dan is aulas reeds kort na zonsondergang bet

,eval gewoonlijk echter heeft dit vttr middernaeht plaats De

Lcht blijft volkomen helder en slil. Geen spoor van nevel laat

zich bemerken. Wordt nu het plateau door een helderen manesehnn

verlicht, zoo ontwaart men, dat, omstreeks 5 ure
,
en wel het eerst

op de laagsle plaatsen, eene ncvellaag onistaat, die, r

¥„ een aanvang heeft genomen, zich builengewoon snel ml-

In-eidl en binnen een tijdsverloop van minder dan eeu uur het

das zeer

oodra hare

vorming

2«
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7 mijlen lange plateau in zijne geheele uitgcslrektheid he-

dekt. — Rijst nu de zon boven den horizon, dan beschiint zij,

even als gisteren op denzelfden tijd, wederom een nevelmeer, dat
later op nieuvv als damp of gasvormig in de hiclit opstijgt om
dezelfde verschijnselen als op den vorigen dag no°- eens le ver-

toonen. Maar wat werd er den vorigen avond van de wolken, die

men aan de berghellingen onlwaarde? — Zij werden lot dauw

,

welke het bladerengewelf der woudcn bevochtigt en dezelfde ver-

anderingen van drupvormig, vloeibaar water in gasvormigen vva-

terdarap, in novel, wolken, en andermaal in water met alle

overige verschijnselen, welke gisteren daarmede gepaard gingen,
ook nu weder ondergaat.

Dat de wolken langs de bergen afdalen te gelijker tijd met de
luchl, die na het ondergaan der zon meer en meer bekoelt, daar-
aan mag niet worden gedacht, want nimmer ontwaarl men een
bewijs, dat de nevel op dergelijke wijze nederdaalt; in waterdamp
kunnen die wolken bij het toenemen der nachtclijke koude niet

opgelost worden, daarenboven verdwijnen zij reeds onmiddellijk
na het ondergaan der zon, en de nevellaag vormt zich op het
plateau eerst eenige uren na middernacht; — zij inoeten derhalve
in dauw zijn overgegaan , en tracht men den volgenden
zich een pad te banen in de wouden dier zone, dan vindt men
inderdaad zulk een rijken overvloed er van op den bodem en op het
bladerengewelf, dat men geene tien schreden kan doen, zonder
door en door nat te zijn geworden.

Is de oppervlakle van het plateau, benevens de het naast er aan-
grenzende luchtlagen door de warmteuitstraling zoo zeer bekoeld,
dat de verzadiging dezer laatsten met de hoeveelheid water-
damp, die zij bevatten, plaats grijpt, - dit wordt gewoonlijk
eerst ten 21 a 31 ure waargenomcn, — dan vormt zich het
nevelkleed, waardoor de verdere uilslraling naar boven wordt
belet, terwijl de toeslroomende aardwarmte den nevel

morgen

hindert geheel en al in dauw over te gaan. — Op hooger ge-
legene plateaux, zoo als dat van Dieng, wordt de bodem menig-
werf dermate bekoeld, dat de gansche nevelmassa niet slechts tot

#
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daaw wordt nedergeploft , maar menigwerf tot rijp bevriest. (1)

Dat de almosphecr in deze en in de navolgcnde zoneeene groole

hoeveclheid waterdamp bevat, zulks laat zich bovendien waarne-

men aan de breking der licbtstralen bij hct op- en omlergaan der

zon, want menigwerf bespeurt men ook bij den helderslen,

blaauwsten dampkring de schoonst gekleurde lichtverhevelingen.

Wanneer de ver verwijderde zoom der aarde, waar boven de zon

opstijgt, of waaronder zij daalt, docb die voor den bescbouwer

niet ziglbaar is, uilhoofd^ hij verre buneden zijn horizon ligt,

wanneer, zeg ik, die zoom zeer oneffen is, hetzij door steile berg-

toppen of zaamgepakle wolken, dan werpcn deze toppen ofbullen

even zoo vele schaduwcn in den dampkring, die echter als zoo-

danig niet ziglbaar zijn, maar zich veeleer aan bet oog voordoen

als een znivcre, blaauwe hemel. De ruimlen echler, welke tussehen

die schaduwen zijn gelegen en waardoor bet zonnelichtheenschiet,

vertoonen zich als gekleurde slralen, waarvan het smalle beneden-

einde, even als van eene omgekeerde piramide, rust op den zigt-

baren horizon — den zoom der bergen — en die zich van daar

uitstrekken tot in het zenith des hemels, waarbij zij even als bet

noorderlicht naar boven allengs breeder en tevens bleeker van kleur

worden. Haar roodachtig geel licht vormt alsdan een verrukkend

kontrast met de donkerblaauwe stralen van den helderen hemel,

waarmede zij afvvisselen; zij leveren steeds een bewijs van de

groote gehalte aan waterdamp en? fijne nevel in de lucht aanwe-

zig, waarin de zonnestraal in de kleur van het morgenrood wordt

gebroken.

Zoo wel in de verschillende maanden desjaars als op de versehil-

lendste hoogte boven den spiegel der zee, van de kust des eilands

tot op bergtoppen, die zich 10- duizend voel daar boven verheflen

,

bevond ik mij gedurende den avondstond van 6 tot 8 ure zoo menig-

werf in de vrije lucht en tallooze malen rigtte ik des morgens mijne

blikken naar die streek des hemels, waar de zon boven den hori-

(1) De thermo- en psychrometerwaarnemingen , welke dit punt toeiichten, behooren niet

te dezer plaatse.
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zon zou oprijzen. Niramer echter heb ik eene helderheid in den
darapkring mogen waarnemen, die of sterk genoeg was of door
hare rigting en gedaante met grond zou hebben kunnen doen
zeggen

: ik heb ooit op Java het zodiakallicht aanschouwd.

llxtlttmr.

uniTBORCBWAssEM dbr iNBooRLiKGGR. De dorpen der Ja-
vanen

,
met vele van de vruchtboomen, welke dezelven beschaduwen

en die wij bij het beschouwen der vorige zone reeds hebben leercn
kennen

,
rijzen in de meeste streken des eilands tot op eene hoogte

van 2500, ja, in vele gedeelten tot op eene hoogte van 5000 voet
aan de berghellingen opwaarls; op de zeer gunstig gelegene , zacht
glooijende of vlakke hooglanden tusschen de vulkanen en hunne
voorgeberglen

,
of op de verbindingszadels van twee nevens elkander

liggende vulkanen worden er hier en daar op nog groolere hoogte
aangelroflen. Hoe hooger men in het gebergte opklimt, op des te
grooteren afstand zijn zij van elkander vervvijderd , komen zij

zeldzamer voor, wordt het tal hunner hutten geringer en missen
zij den eenen vruchtboom na den anderen. (Zie lager : beschrij-
ving van het landschap Goenoeng-Soembing.) In de hoogst gelegene
dorpsboschjes worden nog aangetroffen de Nangka-, Doeren-,
Kemiri- en Pangi-boom (Artoearpus in legri folia , Durio zihelhi-
dus, Aleurites moluccana en Pangium edule)

, die veeluldig nog ter
hoogte van 3000 voet voorkomen

; ook daar nog om.ingt de Pisa n g-
struik (Musa pnradisiaca) de hutten en hoort men het fladderen
zijner grootc bladercn, ja, de kleine Papaja-l.oom (Carica Papaya)
wordt zelfs nog hooger gevonden. De Kokos- en Pinang-palm volgt
den Javaan zelden hooger dan tot op 2000, uiterlijk 2i duizend
voet boven den spiegel der zee, ongeveer op gelijke hoogte als
ryst met goed gevolg in Sawah's kan worden aangebouwd, welke
laatstgenoemden

,
slechts bij wijze van uitzondering op denregel,

hier en daar aan gunslig gelegene dalhollingen rich trapsgewijzc
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tot op eene hoogte van 5000 voet verheiTen. Weelderig groeit

hier ecliter nog onder de veldgewassen de Djagon (Zea Mays),

welke bij vele arnie bergbewoners de plaals van rijsl vcrvangt,

terwijl onder de palmen de Areng-boom (Arenga saccharifera)

m . Areng of Ano, j. Aren, s. Kawoeng, Batt. Parkot, eigenlLjk regt

in deze zone te huis behoort , alwaar de grootste boeveelheid zoo-

genaamde Javasche suiker ait zijn sap wordt gekookt. — In de

bergacbtige streken ,
gelcgen ter boogte van 2£ a 5^-duizend voet,

welke tot de navolgendc zes distrikten — Oedjoeng broeng koelon

en wetan, Rongga, Tjilokotot, Radja mandala en Tjiea — van

bet regentschap Bandong behooren , waren in 1842 tot bet berei-

den van Areng-suiker werkzaam 440 huisgezinnen of 1S585 per-

sonen, op 159 kookplaatsen , voorzien van 534 groote ijzeren

pannen. Er groeiden in die streken 20779 Areng-palmen,waar van

er 5203 uitrustten en derhalve geen sapleverden; 12927 begonnen

sap te leveren , terwijl 4649 sterkwerden afgetapt. Uit de gansche

massa sap werd 1970 Pikol, a 12a pond , suiker gekookt , waarvoor

de regering bij het aflevercn in bet pakbuis /*1,B0 a l,90betaalde.

Het transport wordt vergoed op gelijken voet als zulks voor het

vervoer van koffij gescbiedt. (Zie lager.) Menigwerf van onder

tot boven bedekt met varenkruiden en Orcbideen , voornamelijk

met Vanda suaveolens bi. , verheft zich de korte stam der Areng-

palmen in de nabijheid der hutten en dorpjes; steeds groeit hij

lijnregt, verlicaal opwaarls en laat zich reeds in de verte herken-

nen aan de geringe boogte , die bij bereikt , zoo mede aan het

donkerblaauwe groen zijner opwaarls gerigte schermbladeren. De

Areng-palm wordt nog ter boogie van 4000 voet, ja, nog hooger

gevonden, waar bijna ailc andere vrurhtboomen worden gemist.

Het sap wordl afgetapt, zoodra de vruchlknoppen begiunen te

zwellen. De neerwaarts bangende steel der bloem-ofvruchltrossen

wordt alsdan afgesneden en het afdruipende sap in eene Bamboes-

buis opgevangen. Ongeveer 4 of 6 urcn nadat het sap is afgetapt,

begint bet le gislen en wordt , hoewel zulks zelden op Java bet

geval is, veclvuldig op Soemalra en voornamelijk in de Batta-

landen als palmwijn gedronken; bet is ceii aangename ,
zuuracbtig

zocte drank, die door de groote boeveelheid koolznur, welke er
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zich uit ontwikkelt, een zeer verfrisschenden smaak heeft, doch,

in te groole hoevcelheid gebruikt , een bedwelmenden invloed uit-

oefent Hij mag eerder met Champagnewijn dan met bier wor-

den vergeleken. In dien toestand wordt hij in het Maleisch en

Battasch Toeak , in het Javasch en Soendasch Legen (1) geheeten ; na

12 uren te hebben gestaan , wordt hij zuur, De zwarte op paar-

dehaar gelijkende , zeer sterke vezelstof , welke zich bevindt

tusschen den stam en het benedenste, schedevormige gedeelte der

bladstelen : Idjoe door de Maleiers , Injoek door de Soendanezen

,

Doek door de Javanen geheeten , wordt gebezigd tot het bedckken

der hutten ; de weeke Byssusachtige stof, welke aan dehinnenzijde

der bladsteelscheden wordt gevonden — de Maleiers noemen haar

Rabok , de Soendanezen Kawoel , de Battaers Loeloek
, gebruikl

men als tonder of als zvvam om vuur te slaan.

De dorpen en hutten verkrijgen allengs een kaler, een meer

noordsch uiterlijk, naar gelang zij hooger in het gebergte gelegen

zijn. Worden zij door de stralen der zon getroffen, dan bespeurt

men reeds op een groolen afstand haar nederig Alang alang-dak

,

dat eindelijk door geen enkelen der vruchtboomen, diewij vroeger

hebben leeren kennen , meer wordt beschaduwd. In de plaats daar-

van ontmoeten wij hier in deze zone eenige andere, kleinere

kultuurgewassen , welke in de lagere slreken slechts zelden worden

aangelroffen, waarvan het geringe loofdak immer slechts eene

hoogst karige vergoeding schenkt voor het weelderige groen der

vruchlboomen , ondcr wier verkwikkende schaduwen de hutten

in de vorige zone rusten. Tot deze soorten behoort Katjang
iriss. : Cajanus indicus sP r. (Cylisus Cajan L.) , een slanke , roede-

vormig groeijende struik met gele bloemen , welke eenige overeen-

komst heeft met een jongen wilgenboom ; hij wordt op akkers

aangekweekt en levert een zaad, dat gerooslerd door de inboor-

lingen met rijst wordt gegelen. — Wijders Djarak, s. Keliki:

Ricinus communis l., een laag groeijende boom, die nog in

streken boven 6000 voeL wordt aangetroflen en aan de Javasche

bergbewoners lampolie — de bekende Ricinus-olie der apothccars

[\) Do Ghinezcn op Java noomcn hem Tjoc
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oplevert, welke uit zijn fiju gestampt zaad wordt gekookt.

Aardappelen, KSnlang of Oebi wolan da : Solanum tuberosum

l. , worden in deze zone op vele plaatsen geteeld ; zij leveren zcer

smakelijke knollen, die ecliter door de Javanen zelden worden

genulligd , maar met tuinvruchten en groenlen van verschillende

soort, als kool, salade , spinasie, erwten, rapen, sellerij, venkel,

mostaard, arlichokken, uijen ,
prij (Allium Porrum l.) en anderen

meerendeels worden verkocht ten gebruike der Europeers, die in

het laagland gevestigd zijn. — Er wordt ter naauwernood eene

enkele residentie op Java aangetroffen , waar men ter boogte van

5 a 4000 voet niet een of meer dergelijke tuinen , met Europesche

groenlen bepoot , in de nabijheid der talrijke Pasanggrahan's

aantreft, die bijna alien in deze zone liggen;deze groenten gedijen

hier meerendeels zeer goed, mils men zorg drage, dat cr steeds

nieuw zaad uit Europa worde gebezigd ; bierop maakl bloemkool

eene uitzondering , want deze wil hier niet goed tieren. Langs de

tuinbedden plant men strooken met aardbczien, Fragaria vesca L.

,

die het gansche jaar door een overvloed van vrucbten dragen. In

de heggenkweektmenrozen, Kembang ajer mawar wolanda:

Rosa cenlifolia l. , doch veelvuldiger de zoogenaamde Persische

roos, R. damascena L, die voortdurend bloeijen en aan deze

koele oorden een liefelijk en voor bet oog van den Europeer zoo

behagelijk uiterlijk schenken. Ter zijde van de paden, die deze

tuinen doorsnijden ,
plant men perzikenboomen, Amygdalus Per-

sica l. , die 20 a 50 voet boog groeit en even als de rozenboomen,

aardbezien en andere uit Europa alhier ingevoerde gewassen

uithoofde van de beslcndige warmte, die bier heerscht en bet

gemis aan winter — bet gansche jaar door met bloemen en

vrucbten beladen zijn. Tevens raogen zij de eenige der zoogenaamde

Europesche vruchlboomen worden gebeeten, «ier vrucbten hier

tot rijpbeid komen, hoewel zij nooit zoo zoet en smakelijk zijn

als in Europa. (Vergelijk over de physiognomic van dergelijke

tuinen de H* afdeeling, bladz. 408.) ~ Worden de genoenule

groenlen gewoonlijk voor rekening van Europeers aangekweekt,

er zijn echter verscheidene soorlen , voornamelijk kool ,
uijen en
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knollook , die insgelijks door inboorlingen aangckweekt worden
,

hetzij tot eigen verbruik, hetzij om een gedeelte er van aan de

markt van het diepland te brengen of tot ruilwaar le bezigen

voor andere voortbrengselen. Uijen : Bawang, en knoflook :Bram-

bang (Allium Cepa en sativum l.) , worden op smalle bedden aan-

gekweekt , die voornamclijk door geitenmest vrucbtbaar worden

gemaakt. Hot aaukweeken dezer beide groentesoorlen , benevens

de tabaksteelt vormen zeer dikwerf den eenigen tak van kultuur

der kleine, bier en daar ter hoogte van 4 a 4^ duizend voet

verstrooid Hggende dorpen. In eenige weinige streken van Java,

zoo als te Tjikatjang, le Kopeng aan den G.-Merbaboe , wordt ter

hoogte van ongeveer 4000 voet tarwe : Triticum vulgare vai. (Tri-

ticum aestivum L), verbouwd ; uit het meel, dat Meruit wordt

verkregen , bakt men te Salatiga en te Samarang uitmuntend brood.

RULTUUEPLAKTEN, WBLKB PRODUCTEN LZVEREN VOOR DE

buropbsche markt. In deze zone worden slechts thee, Teh : Thea

Bohea en viridis l., benevens koffij, Kopi: Coffea arabicaL. , aan-

geplant. — De tlieestruik gcdijt op Java het best ter hoogte van

5 a 4000 voet (niet lager), en geeft aan de bergvlakten of zacht

glooijende hellingen, die tot het aanplanten van die struik worden

gebezigd, een eigendommelijk en kaal uiterlijk, uilhoofde deze

overigens van alle geboomte zijn ontbloot en de bedoelde kleine

slruiken in zulke regte rijen en op regelmatige afstanden van

elkander op den bruinkleurigen , zeer zuiver gehouden bodem zijn

geplant. De ondervinding heeft geleerd , dat de Javasche thee in den

liandel minder gezoeht is dan de Chinesche thee. Vraagt men naar

de oorzaak, waaraan deze minder goede hoedaniglicid moet worden

toegeschrcven, dan schijnt het, dat deze gcdeellelijk moet worden ge-

zoeht in het onderscheid van bodem, doch dat zulks hoofdzakelijk

gelegen is in bet klimaat. In Japan en in China, zelfs in het zuidelijke

gedeelte van het laatstgenoemde land heeft er eene aanmerkelijke jaar-

lijksche afwisseling van lemperatuur plaats, heerscht er eene soort

van winter en zomer, en is het klimaat aldaar, algemeen genomen, veel

drooger; op Java daarentegen is de theestruik bloolgesleld aan den

invloed 1\ van een veel vochligeren dampkring dan in de boven-
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genoemde landen , en 2<\ heeft hij bier liet gansdie jaar doorccne

nicer gclijkmalige warmte le verduren, die, wel is waar.iederen

dag en nacht geregeld rijst en daalt, maar geene jaarlijksche ver-

andering van eenig belang ondergaat. Deze omstandigheden kunnen

zeer wel eene mindcre onlwikkeling der vlugtig-olieachtige bcsland-

deelen in de bladeren ten gevolge bebben. — Des te beterdaaren-

tegen gedijt de Uofffijstruifc op Java, alwaar hij , namelijk , in de

zone, die thans bet onderwerp onzer beschouwing oitmaakt, een

ander vadeiiand scbijnt te hebben gevonden. Te regl zou deze zone

derhalve de zone der koffijkulluur geheeten mages worden, —
waarvan de boogste grens levens de bcncdensle grenslijn der

wolken uitniaakt, — op gelijke wijze als de eerste zone zou niogen

genoenid worden: de zone der suikerriet- en indi^o-kulluur;betzij

men de beide laatsten bescbouwe nit bet oogpunt van bet voordeel,

lietwelk zij aan den handel scbenken door bet product, dat zij

oplevercn, of dat men bet oog sla op de uilgcstrektbeid van den

bodem des eilands, die tot bel aankweeken dier gewassen wordt

gebezigd, in beiderlei opzigten verdient de eerste plaats aan de

koflijslruik te worden ingeruimd. Wel is waar, de aangeplante

koflijslruik komt reeds ter hoogte van 1500 a 2000 voet voor, ja,

liij wordt gevonden in zeer lage, zelfs zandige, beete vlakten

,

gelijk onder anderen bet geval is in de vlakte van Kediri, welke

slechls ter boogie van 200 voet boven den spiegel der zee gelegen

is (vergelijk de Hde afdeeling, bladz. 662, 669 en 1189), maar

bij voorkeur groeit en gedijt hij bet weligst aan de bellingcn der

vulkaniscbe kegelbergen, ter boogie van 5 a 4000 voet en nogiels

liooger; bier, aan de benedengrens der oorspronkelijke wouden,

vormt hij een gordel om de bergen, die zicb allerwege op gelijke

boogie voortzel, doch hcrbaaldelijk bier endaar word I afgebroken,

of tusschen de oorspronkelijke wouden, die in de lengte-kloven

lager bergafwaarts reiken, in de gedaante van strooken op de

vlakke scbedels der ribben booger tegen de bergen opklimt.

Uier is het, dat op Java zljn lievelings-, zijn paradijs-klimaat

wordt gevonden. Hij neemt steeds de plaats in van de voormalige,

oorspronkelijke wouden dezcr zone, welke vroeger reeds grootc



Twcetli! zone. 410 Kultuur.

verwoestingen door de bijl hebben geleden en nog dagelijks

ondergaan, ten einde door koflijstruiken te worden vervangen.

Vele millioenen boomen werden allengs geveld en het is niet aan

den minslen twijfel onderhevig, dat de wouden in deze tweede

zone op Java sleeds meer en meer worden gedund, in aantal

afnemen, ja, dat eenige der minder algemeen verbreide boomsoor-

ten zoo niet geheel en al verdwijnen, eindelijk echter slechts zelden

meer zullen gevonden worden. — Menigwerf wordt bij hetvellen

van wouden een gedeelte der* woudboomen gespaard, ten einde

lommer te verspreiden over de koflijslruiken, die vervolgens op re-

gelmatige afstanden worden aangeplant lusscben de hooge, zuilvor-

mig oprijzende en de gevelde, op den bodem liggende stammen, die

spoedig verraolmen; deze zoogenaamde boschkofllj schenkl den bota-

nieus eene uilmunlende gelegenbeid om de verscbillendesoorten der

hooge woudboomen en hunnen habitus te leeren kennen, want men
kan op den zuiver gehouden bodem tusscben hunne stammen, die

op een afstand van 150 a 100 voet van elkander slaan,gemakkelijk

rondwandelen. Gewoonlijk echter wordt het gansche woud geveld

en vervolgens, te gel Lj k met de koflijstruiken, kleine, doch snel

opgroeijende boomen aangeplant in rijen, die elkander kruisen,en

op een afstand van 10 a 12 voet van elkander slaan — dc beide

rijen van verschillende boomsoorten staan derhalve slechts op de

helft van dien afstand van elkander,-— welk geboomte uitsluitend

is bestemd om schaduw te verspreiden over de koflijstruiken

,

waarvan bij gevolg ieder afzonderlijke struik in het midden van

vier schaduwboomen siaat. Hiertoe bedienl men zich veelal van

Bintinoe: Visenia indica Haatt. (syn. V. umbellata sPr. en Ried-

leia odorata dc), die sneller groeit dan eenige andere schaduw-

boom; somtijds bezigt men daartoe Bebesaran ged6 : Morus

indica l , die bovendien ter zijde van wegen en in afzonderlijke

kvveekerijen wordt gevonden, in die slreken alwaar hunne bladeren

worden gebezigd tot het voeden van zijdewormen (zie Noot 8)

;

meer dan alle andere soorten echter wordt tot dat einde gebruikt

de Dadap-boom: Erythrina indica l. en Dadap doeri; E. secun-

diflora Brot., benevens verschillende andere soorten van dit se-
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slacht. Dergelijke koflijluinen worden Dadap-kofpj geheeten , ter onder-

scheiding van de boschkollij en van den Pager- koffij, dat is, haagkolfij,

welke binnen de omheining der dorpen wordt geplant. Ter verdui-

delijking van de verhouding, waarin de verschillende soorten van

koffijaanplantingen tot elkander staan, nioge bet volgende dienen.

Bandong, het boogst gelegene van de Preanger-Regentschappen

,

telde, in 1842, in 17 distrikten 198000 bewoners, vcrdeeld in

58861 familien en 811 dorpen; er werden verder 11985paarden,

48855 bufiels, 2404 koeijen, 455 scbapen en 2110 geiten ge-

vonden. Er waren 16178 bouw grond (een bouw heeft 500 D roeden)

met koflij beplant; bierop groeiden 15 millioen 516 duizend koffij-

boomen, waarvan de eene helft Dadap- en de andere belft boscb-

koffij was; bierbij behooren nog te worden gevoegd 15 millioen

110 duizend Pager-koffijhoomen, zoodat het gezamenlijke aantal

bedraagt 50 millioen 426 duizend koffijstruiken, waaronder 9

millioen 890 duizend jonge boomen, die nog geene vrucbten ople-

verden, en 20 millioen 556 duizend vruchtdragende boomen werden

geteld. In gemeld jaar leverden zij te zamen op 150 duizend 49

Pikol koflijboonen, hetgeen gemiddeld genomen een Pikol geeft op

176 koffij boomen. Elk huisgezhi moest 1041 boomen onderbouden

en leverde gemiddeld 4^ Pikol (ieder Pikol weegt 125 pond) per

jaar, waarvoor bij het afleveren in bet pakbuis /5,75 per Pikol

werd betaald. Voor bet transport naar bet pakbuis werd voor ieder

zoogenaamd frer^-pikol, dat op 225 pond wordt gerekcnd, vijf

cents voor elken paal afstands betaald.

De invoering der kolfijkultuur heeft aan het eiland Java eene

nieuwe, eigenaardige schoonheid bijgezet. In plaats van bet kale,

eentoonige uilerlijk te bezitten eener theeplanlaadje, vertoonl een

koffijtuin zich aan bet oog des bescbouwers als een welig, groen

wroud, dat verlevendigd wordt door insekten, vogelen en een aanlal

kleine viervoetige , dieren. Zindelijk gehoudene . Hjnregle wegen

doorsnijden deze plantaadjen en zijn ter wederzijde bescbaduwd

door het bolder bllnkende, donkergroene loof der koflijboompjes,

die op regelmatige afstanden in rijen zijn geplant, en die, zoo

lang zij nog jong zijn, rael hunne nederwaarls bangende twijgen
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cen piramidalen vorra liebbcn, en eene boogte van 6 a 10 voet berei-

ken. Zij dragen zulk een weelderig loofgewelf, de zijwaarls groeijende

twijgen der verschillende boomen naderen elkander zoo vannabij,

dat zij den bodem met de donkerste schaduwen bedekken, waar de

wilde baan (eene grootere en scboonere soort dan die, welke op bet

lagereland wordt gevonden), Gallus Bankiva Temm. , ijleail eene schuil-

plaats zoekt, wanneer men hem somtijds verrast op een der wegen

,

welke de plantaadje doorsnijden ; vooral in de boscbkoffij is bet , dat

men hem veelvuldig aantreft. Weldra staan de koffijboomen in

Uoei; — dan sehijnen hunne twijgen te buigen onder den last

van sneeuwvlokken , zoo verblindend wit, zoo zuiver is de kleur

bunner bloemen, welke bet schoonste kontrasl vormen met het

donkerkleurige, blinkende loof, dat zij bedekken. Een 50 a40lal

voeten boven de koffijboompjes breiden zich deluchtige, ijle loofkroo-

nen nil der Dadap-boomen , tusschen wier lichler groene bladeren

eene menigte bloemen door hare levcndig roode kleur fonkelt; koint

men een korlen tijd later , dan zijn de koffijboomen met vrucbten be-

laden, welke , naar gelang zij rijper worden , allengs eene meer karmo-

zijn roode kleur verkrijgen, die aan de dorpbewoners dra het teeken

geeft, dat de tijd gekomen is om de vrucht le plukken. Dan wordt

bet tooneel — het koffijboscb — regl levcndig, want een tal van

kinderen en volwassenen van beiderlei kunne houdt zich bezig om

de roode bessen van de takken te stroopen. Met gevulde korven

ijlen zij bergafwaarts naar de benedengrens van den kollijtuin,

waar de Pasanggraban en in de nabijbeid er van de droogschuren

en de droogplaatsen worden gevonden.

Omtrent dezen tijd ziet men menigwerf op de wegen , welke

de koffijplantaadje lijnregt en kruislings doorsnijden, de zonder-

linge, witachtige uitwerpselen van een dier, die uit niels anders

bestaan dan uit zaamgeklcefde, doeh overigens gave koffijboonen.

Het zijn de uitwerpselen van een slank
,
grijsklcurig roofdier

met langen staart , dat veel overeenkomst hecft met een mar-

ter, — van den 31oesang : Paradoxurus 3Iusanga f. Cuv., bij

de bergbewoners als hoenderdief befaamd, maar die daarenbo-

ven ook op vrucbten en vooral op wilde palmen van verschib
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lcnde soort aast; boven elke soort van deigelijk vocdsel geeft

liij dc voorkcur aan de vrucht van den koflijboom, die hij bij

het rijpen er van gaarne bczoekt. Het vleezige, saprijke hulsel

der vrucht is voor het dier eene lekkernij ; de onverteerde kern

werpt hij later weder uit, welke, naar de verzekcring der Java-

nen, de lekkersle koffij oplevert, helgeen waarschijnlijk hicraan

moet worden toegeschreven , dat het dier de rijpsle vruchlen

nultigde. Hij aast daarenboven op vogelen en insekten , is vrolijk

van aard en vooral , zoo lang hij jong is, zcer vlug en gemakkelijk

in zijne bewegingen; zonder moeile laal hij zich temmen. Heeft het

dier zijn vollen wasdora bereikt , dan is het grooter en vecl langer dan

eene kat en wordl in deze zone allerwege in grooten getale aan*

getroflen. Wandeit men nu des avonds laat door het steeds

stiller wordende kollijbosch , dan ziet men het dierlje sointijds

tusschen het geboomte rondspringen , vvaar het door de Javancn

het meest wordt gevangen. Het zuigt de eijeren uit van wild en

tam gevogelle, waarop het zeer verlekkerd is en maakt eene

menigte wilde lioenders lot zijne prooi. Gevangen zijnde, kan

men het weken lang met Tisang voeden; het wordt weldra

zoo tam, dat men het los in den Pasanggrahan kan laten

rondloopen, ja, het volgl dengenen, die het voedt, vooral indien

het van tijd tot lijd op een hoenderei wordl onlhaald, op zijne

wandeling even gelrouw als een hond en laat zich zonder moeite

grijpen en streelen.

Zoo lang de koffijstruik nog jong is en vrnchten draagt, bereikt

hij eene hooglc van 12 a 15 voet, zoodat dc Javanen zich van

ladders moeten bedienen om de boonen van de bovenste takken tc

plukken; een oude koffijtuin daarcntegen, die voor 20 jaren go-

plant is en waarvan men de boomen in het wild heeft lalcn

opgroeijen, sedert zij geene vruchlen meer gaven , verdicnt le regt

den naam van woiui. De Dadap-'.ioomen, die vroeger tusschen de

struiken stonden, zijn reeds sedert lang vcrmolmd en gehcel vcr-

dwenen, terwijl de slam men der kofnjboomen aan bun benedeneinde

de dikJe hebben verkregen van i,ja, somtijds van | voet en zich

gcmeenlijk jO voet en hooger vcrheflen; de bovenste takken zijn
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roedevormig gegroeid en voor een gedeelte steil opwaarls gerigt,

terwijl de zijwaarts groeijende takken als touwen vast ineenge-

kronkeld zijn en tot op den bodein afwaarls hangen. Zijzijnvan

hunnen voet tot aan den top met mos , Usneen en Orchideen

beladen, bezittcn een builengewonen rijkdom aan takken, bla-

deren en hout, maar reeds sedert verscheidene jaren brengen

zij geene enkele vrucht raeer voort.

De bodem, waarop alle koffijtuinen in deze zone groeijen, is

uit verweerd vulkanisch gesteente ontstaan, — verweerde lava,

wier bestanddeelen groolcndeels zijn digte veldspaath (felsit) en

glazige veldspaath. Yolgens Liebig, I.e. bladz. 115, bestaat de

veldspaath uit Kieselaarde 65,9, — Thonaarde 17,8, — en Kali

16,5. — Dezelfde beroenide scheikundige zegt, dat koffijboonen

5,19 p. c. asch opleveren, wclke beslaat uit Kali 42,11, — Na-

tron 11,07 — Magnesia 9,01, — Kalk 5,58 — en Phosphorzuur

11,24, — derhalve voor verre het grootste gedeelte uit kali. Uit-

hoofde bij de koiujkultuur alle deelen der plant in het land, in

den bodem blijven , waar zij zijn gegroeid, met uitzondering van

de vrucht, de boon, die jaarlijksch in eene verbazingwekkende

hoeveelheid wordl uitgevoerd, zoo laat het zich bevroeden, dat de

bodem eindelijk uitgeput moet worden; dat dezelfde grond, die

vroeger zeer vruchtbaar was, na verloop van een aantal jaren wel

voedsel kan opleveren tot het bevorderen van den wasdom van het

hout en van de bladeren der koffijstruiken, maar geene koffij-

vruchlen meer kan voortbrengen, dewijl het minerale hoofdbesland-

deel der koffijboonen, de alkali, in zulk eene groote hoeveelheid

daaraan onlnomcn, dock niet weder daaraan hergeven is geworden.

Uit dien hoofde is het volstrekt noodzakelijk de koffijtuinen menig-

werf le verleggen , van plaals te doen verwissclen ; indien cr geene

voldoende uitg strektheid van grond daartoe voorhanden is, be-

hoort men de oude, onvruchlbaie koffijplantaadjen met alkali le

bcmeslen, derhalve er asch op te brengen, men moet dus branden—
niet slechts de oude koffijboomen, maar insgelijhs de ivoudboomen

en al het onnufle hout, dat er op slaat, moet worden verbrand, om
met de kali, die in de asch aanwezig is, den bodem weder ge-
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schikt te maken ora vruchten voort le brengen en hem metjon^e

koflijstruikeri te kunnen beplanten. De alkali, welkc in het hout

aanwezig is, keert, wel is waar, ook zonder dat het verbrand

wordt, later weder in den bodem lerug, namelijk, door het ver-

raolmen van het hout, ten gevolge waarvan de daarin voorliandene

koolstof als koolzuur vrij wordt en op nieuw in den dampfertng

overgaat; maar deze omzelling geschiedt zeer langzaam, voorna-

melijk indien men de oude koflijboomen niet omhakt , maar
men die laat voortgroeijen , totdat zij sterven. Door het branden

wordt de terugkcer van de alkali in den bodem bespoedigd. Wat
betreft de overige bestanddeelen der koflijboonen, als koolstof en

organische , slikslofhoudende verbindingen, deze behoeven wij bier

niet in aanmerking te nemen, uilhoofde het onderzoek, door de

latere scheikundingen (Boussingault, Liebig) in het werk gesteld,

het bewijs heeft gelcverd, dat de planten niet slechts hunne kool-

stof, maar insgelijks hunne slikstof voor het grootste gedeelte uit

den dampkring trekken, waarin steeds ammoniak aanwczi* is.

De planter behoeft derhalve , met het oog op eene vereischte be-

mesling des bodems , slechts te trachlen om aan den grond leru"

te geven de onverbrandbare, minerale zelfstandigheden der planten,

vvelke deze er aan ontnomen hebben en die hij in hunne asch

weder terug vindl.

Ten einde ons le overluigen hoe aanzienlijk de hoeveelheid

minerale bestanddeelen des bodems van Java is, welke jaarlijks

van daar wordt uitgevoerd, behoeven wij ons slechts te bepalen

tot het vroeger aangehaalde voorbeeld, namelijk, tot het regent-

schap Bandong, helwelk in het jaar 1842 niet minder dan J 50

duizend Pikol koflijboonen (a 125 pond per Pikol) opleverde. Deze he-

vallen, naar de medegedeelde analyse van Liebig, nagenoeg520 dui-

zend pond asch, waarin 42,11 p. c. kali en 11,07 natron aanwezig was,

en die derhalve voor meer dan de helft nil kali en natron beslond.

Stellen wij, om ronde getallen te bezigen , de hoeveelheid kali

en natron op 50 p. c. en nemen wij aan , dat Bandong 20 jaren

lang elk jaar eene gelijke hoeveelheid koflij hebbe uitgevoerd, dan

zal binnen het gemelde tijdpcrk aan den bodem van voornoemd
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regenlschap niet minder dan 41600 Pikol kali en natron zijn

ontnomen gcworden , en wel hoofdzakelijk kali, terwijl de geza-

menlijke hoeveelheid der aan den bodem onlleende en uitgcvoerde

mincralc bestanddeelen het dubbel er van bedraagt. Uilboofdc

nu de steeds voortgaande verweering der lava-rotsen niet zoo snel

gescbiedt , dat daardoor in denzelfden tijd aan den bodem de

daaruit getrokkene hoeveelheid kali kan worden terug gegeven , zoo

volgl bieruit noodzakelijkerwijze, dat de bodem, wat belreft de

koflijkultuur, onvruchtbaar moot worden, indien bet verlies niet

op ccne andere wijze wordt hersteld. — Van het vleezige, saprijke

hulsel der koflijboonen is mij geene analyse bekend; er moet

bierbij ecbler worden gevoegd, dat deze bolster, dit hulsel, niet wordt

uilgcvoerd, maar in het gebergte achler blijft. De koifijvrucht

wordt op Java, nad;it zij is ingeoogst, gewoonlijk op de volgende

wijze behandeld; zij wordt, namelijk, nevens den naastbij slaanden

Pasanggrahan, in de nabijbeid van de plaals waar zij groeidc,

gedroogd en ontbolsterd. Op enkele plaalsen , waar koffijpelmolens

staan, is de zoogenaamde West-Indisebe bebandeling ingevoerd,

waarbij men op de volgende wijze te werk gaal : nadat de vrucht

in water is geweekt gevvorden en het vleezige ombulsel begint tc

gisten, wordt zij in den molen gepeld. In dergelijke opeengewor-

pene hoopen kofiijvriichten, welke aan bet gisten zijn, onlwikkelt

zich ecn hooge hiltegraad. Te Lembang was de warmle (op den

28 stftn
Julij , 1848) in een dergelijken hoop, die twee dagen had ge-

staan, des avonds tot op 58,5° R. geslegen , terwijl de temperatuur

der gislende koffij vrucht, die , met eene groote hoeveelhcid water ver-

mengd, zich bevond in een grooten bak, bedroeg 20,0 — die van

de lucht ll>,0 en van het water cencr nabij zijnde beek, welke tot

bet besproeijen der koflijvrucht werd gebezigd, 14,6° R. De hilte-

graad, welke zich in dien hoop had onlwikkeld, was derhalve
23i graad hooger dan die der lucht.

Het aanleggen van koffljtuinen aan de hellingen der Javasche

kegelbergen, in de nabijbeid der oorspronkelijke wouden. derhalve

in die streken, waar niemaml voortdurend verblijf houdl, ofalwaar

slcchts bier en daar een enkel zeerklein dorpje wordt aangetroflen,
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heeft aanleiding gegeven tot het oprigten van Pasanggrahan's, die

nu eens in het midden van koffijtuinen worden gevonden , dan \ve-

der •— en zulks is met het meerendeel het geval — aan de bene*

dengrens er van, ter hoogte van 2i- a 5± duizend voct, worden aan-

getroffen. Het zijn eenzaam liggende huizen , van Bamboes of van

planken gebouwd, alwaar de beambten bij de kultuur, — Con-

troleurs, Residenten en Inspecteurs der kulturen, — voor 6en of

twee dagen hun intrek nemen bij het doen hunnerinspectie-reizen,

doch die overigens onbewoond zijn. Aan personen, die uit anderen

hoofde op reis zijn, verlccnt de resident de vergunning om er

gebruik van le maken. Het naastbij wonende distriktshoofd draagt

alsdan zorg, dat het noodige huisraad niet onlbreke , helgeen trou-

wens uit niets anders bestaat dan uit eenige matrassen, tafels

en sloelen , terwijl de kok, die icder reiziger op Java bij zicli

heeft, zich bij de bewoners van het naastbij gelegene dorp tegen

billijke belaling voorziet van de noodige levensraiddelen als rijst,

hoenders, eenden, vruchten, enz. Op die wijze wordt de vroeger

ledig staande Pasanggrahan binnen weinigeuren in een bewoonbaar

huis herschapen; het vergezigt, hetwelk men van daar geniet over

het wijd uitgestrekte laagland , dat zich als het ware voor de blik-

ken des beschouwers ontrolt, de romantische omstreken , het koele

klimaat, dat men aldaar geniet, boeit menigen reiziger aan deze

plaatsen, terwijl de nabijheid der oorspronkelijke wouden, die van

de bovenste grens der koffijtuinen zich uitstrekken tot aan de toppen

van het gebergte zonder ergens te worden afgebroken, den bota-

nicus doen uitroepen : «laat ons hier onze hutten opslaan!» De

vroeger vermclde tuinen, met Europesche groenlen en bloemen

beplant, worden gewoonlijk in de nabijheid van dergelijke Pasang-

grahan's aangetroffen, van waar ook de entomoloog de besle ge-

legenheid vindt om zijne toglen aan te vangen. De zoogenaamde

boschkoffij is bovenal rijk aan Coleopteren. Aldaar vindt men Ife-

gasoma atlas, die zich kenmerkt door den levendigen, groenachtigen

glans zijner zwarte kleur en door de groolle, die hij bereikt

;

deze is de grootste kever op Java. De rottende, menigwerf rcus-

achtige boomstammen, welke in dergelijke boschkoffij luinen aller-

wege op den bodem verstrooid liggen, wemelen van eene menigte
27
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andere kevers, waaronder eenigzins liooger bergopwaarts ler

hoogle van 4 a 4^ duizend voet eene voorname plaats moet wor-

den ingeruirad aan de zwart en geel gevlekte, langeklanderkever,

Eatracheles Tcmminckii Reimv , zoo wel ora zijne fraaije kleur

als ora bet groote aantal , waarin hlj wordt aangelroffen.

De plaat Goenoeng-Soembing stelt voor een gezigt op cene bebouwde

landstrcek, gelegen in het hinnenste des eilands, in Midden-Java, en welinde

residentie Kadoe. De beschouwer bevindt zich te Magelang , aan de oostzijde van

het Progo-dal, in den tuin des Residents, die een aantal standbeelden heeft ver-

zameld en aldaar heeft doen plaalsen, welke herkomslig zijn uit den lijd,toen

onder de Ilindoe-kolonislen op Java algemeen de Brahma-godsdienst werd bele-

den. Dergelijke standbeelden , gehouwen uit poreuse, Irachielische lava van

blaauwachtig grijze kleur, voorslellende Genesa, Doerga, den stier, den leeuw,

enz., worden in de nabijheid der tempelruinen en in vele andere oordendezer

residentie verslrooid in het rond gevonden. De vlakke streek, waarin deze tuin

op eerie hoogle van 1180 voet boven den spiegel der zee is gelegen, daalt

terrasvormig en tamelijk steil in het dal der Kali-Progo en zet zich aan de

overzijde der rivier, aan de westelijke zijde van dit dal, wederom op gelijke

hoogte voort.

De diepte van het dal, hetwelk ongelwijfeld door uitspoeling is gevormd,

bedraagt in deze streek 150 voet. Het geelachtige, troebele water der Kali-Progo,

welke hare monding hcefl aan de zuider kust en waarvan de oorsprong wordt

gevonden op den G.-Sendoro, bruist in den dalbodem over vulkanische rol-

steenen van eene grijze kleur; hier en daar vormen z*y banken, ja, gansche

eilanden in bet bed der beek, waardoor de stroom menigwerf in twee armen

wordt verdeeld; slecbts bij gelegenheid van zeer hoogen waterstand, wanneer

Bandjer's nederstorlen , staan zij geheel en al onder water. De beek stroomt van

de regter naar de linkerzijde van het hier geschetste landschap naar het zuiden

,

doch zet haren loop niet in eene lijnrcgte, maar in eene bogtige rigling voorl

door den breeden dalbodem, zoodat zij nu eens aan deze, dan aan gene zijde

halfkringvormige gedeelten des dalbodems, die met rijst in Sawah's zijn bc-

plant, omspoelt, en nu naar dezen, den oostelijken, dan naar genen, den regter-

of westelijken wand van het dal heenstroomt, welke ten gevolge daarvan af-

wisselend nu aan deze, dan aan gene zijde steiler oprijst. Vormen de

Sawah's in den dalbodem nog vlakke velden van aanmerkelijke uilgestrektheid ,

welke slechts door lage trappen van elkander zijn geseheiden en naar gelang

van de oneffenheid des bodems hier in eene regte, elders in eene gebogene

rigting voorlloopen , — aan de steile helling van den westelijken dalwand , waar-

tegen de beschouwer het oog rigt, zijn het niet dan snialle strooken , die

volkomcn gelijk trappen de een boven den anderen oprijzen en zich verhe/Fen
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tot aan den bovensten rand van den dalwand, alwaar de bodem ecne gclijke

hoo^te verkrijgt als hij Iiier aan deze zijde bezit en zieh van daar als een

plateauvormig terras venter uitbreidt. Aan de helling, zoo mcde op den bodem

van het dal zijn eenige Sawah's eerst voor korten tijd geploegd en de bodem,

nit een verweerd vulkanisch gesleente ontstaan, doet zich in zijne bruinachlig

roode kleur aan bet oog voor , — amleren zijn onlangs onder water gezet

,

en elders worden er gevonden, die reeds met groene rijstplanlen zijn bedekt,

zoodat de waterspiegel er niet meer zigtbaar is. Slaan wij daarentegen de blik-

ken op bet vlakke en warmere terras , dan ontwaren wij reeds de goudgele aren

van het aanrijpende graan; de Sawah's vormen sleclits een enkei veld , dat zich

vele palen ver uitstrekt en tot in de nabijheid reikt van den voet des Goenoeng-

Soembing. Met majesleit verheft deze hooge berg zijne kruiu op den achtergrond;

zijn top rijst 9000 voet boven bet terras— 10348 voet bovcn den spiegel der zee.

Uit den tuin van bet residentshuis onlwaarl men hem in noorden 54° ten westen.

Het is 7| ure des voormiddags (op den lldeo April, 1840); de hemel is

volkomen helder, de morgenzon werpt zulke heldere stralen op den reusach-

tigea berg, de dampkring is zoo doorzigtig, dat alle oneffenheden, kloven en

ribben des vulkaans buitengewoon duidelijk in het oog vallen ; men onderscheidt

zclfs de roodachtig gekleurde wegen , die al kronkelend tegen de ribben op-

Avaarts loopen , zoodat men zich zeer liglelvjk vergist in het beoordeelen van

de grootte des bergs en van den afstand, waarop hij van den bescbouwer ge-

legen is, die beide veel geringer worden geschat dan werkelijk bet geval is.

Zelfs de afzonderlijk staande boompjes, die in de onmiddellijke nabijheid van

de kruin des bergs groeijen — welke 9000 voet hoog rijst en zoo ver van den

bescbouwer verwijderd is — ja, de schaduwen, die zij op den bergwerpen.

laten zich met het bloole oog onderscheiden. Dit optisch bedrog wordt nog

vergroot door de kaalheid van den berg, welke van zijn voet lot aan zijn top

bijna geheel en al van wouden is beroofd geworden , terwijl Alang alang en

,

hooger bergopwaarts , korte grassoorten de plaats der voormalige wouden heb-

ben ingenomen, die zich, gelijk zij thans door de morgenzon worden besehe-

nen , in eene heldergroene , in het bruinachlig bleeke overgaande kleur aan

bet oog voordoen. Met uitzondering van de kleine alpenboschjes , waarmede de

schedel des bergs bier en daar is bestippeld, benevens eenige geringe overblijf-

selen der voormalige wouden, weike gevonden worden aan de sleilsle zij-

wanden der kloven, bespeurt men in de gansche landstreek, die wij bier

voor ons zien, en welke reeds voor eeuwen sterk bevolkt en bebouwd was,

lieen ander geboomte dan de vrucblboombosclijes der dorpen. Omzoomd met

Bamboes, die men reeds op een grooten afsland herkent aan zijne gele halmen,

waarboven zich de wuiveiule toppen verheffen van Areng- en Pinang-palmen

,

rijzen deze dorpsboscbjes uit het Progo-dal opwaarts naar den rand van het

terras en van daar nog hooger aan de bellingen des G.-Soembing en van zijn
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voorgebergle ; naar gelang zij hooger zijn gelegen, wordt hun omvang ge-

ringer, worden zij zeldzamer aangetroffen, zoodat zij allengs op grooteren

afstand van elkander zijn gelegen. Zij doen zich aan het oog voor als donkere

,

allengs smaller en bleeker wordende strooken, die zich achter en boven el-

kander uitslrekkcn. Elk boschje, dat wij ginds op den lichler gekleurden bo-

dem der gras- en bebouwde velden ontwaren, is een dorp; ncrgens echter

ontwaren wij eenig spoor der hutten, want alien zijn zij vcrborgen in

liet binnenste gedeelte van het woud. De groote afwisseling van het groen

der afzonderlijke loofkroonen verraadt reeds de groote verscheidenheid der

soorten van vruchtboomen , waaruit deze boschjes bestaan ; aan de verscliil-

lende vormen , zoo mede aan het donker blaauwachlige groen der eene

soort onderscheidt men reeds in de verte de drie kultnurpalmen. (Vergelijk

bladzijde 240.) De Kokos-palmen , waarvan er eenigen op den voorgrond der

bier beschreven plaat worden gezien, en meer nog de lijnregt en verticaal

opwaarts groeijende Pinang-palmen , worden door den ligtsten adem des winds

in beweging gebragt, waarbij hunne stammen als Iigte halmen ginds en her-

waarts worden bewogen. Het zachte, gelijkmalig aanhoudende ruischen hunner

toppen, omstreeks bet middaguur, mag als een bewijs worden beschouwd van

het opsteken van den zeewind, die hier uit het zuiden komt en de zoo vurig ver-

langdeverkwikking aanbrengt, juist dan wanneer de hitte des dampkrings het boogst

is gestegen. Wat belreft de gedaante des bergs en der zijribben van den G.-Soem-

bing, hieromtrent vergelijke de lezer bladz. 342 en volgenden der IIJe afdeeling;

zijne hoogte en de graad zijner helling, in verhouding tot de horizontal uit-

gestrektheid zijner basis, zijn ontworpen naar gedane opmetingen. Zijne klokvor-

mige gedaante mag als de type worden beschouwd van alle andere geisoleerde

vulkanen op Java; slechts de toppen van enkele dezer bergen, zoo als van den

G.-Sendoro en Semeroe zijn spitser, loopen smaller toe, en zijn steiler dan de

top des G.-Soembing. (1)

De menigte dorpen, die men aan den voet des G.-Soembing in de gedaante

van kleine, donkerkleurige boschjes op den lichteren grasbodem ontwaart, be-

hooren alien in den eigenlijken zin des woords tot de gematigde zone tusschcn

2 en 3000 voet, ja, er worden er enkelen onder gevonden , die op eene hoogte

van 3500 zijn gelegen. Ter plaatse waar , aan de linker- of zuidelijke zijde des

bergs, zijn ver voorwaarts loopende voet stuit tegen het voorgebergle des vul-

kaans, dal aldaar oprijst, ligthet dorp Kali anggrek , ter hoogte van 2640 boven

den spiegel der zee, ter pashoogte van den weg, die uit Kadoe naar Bageten

voert. Met even zachte glooijing als ginds het geval is, dalen de benedenbel-

lingen des bergs insgelijks aan de andere zijden des vulkaans afwaarts, met

uitzondering van die gedeelten waar de gelijkmaligheid der helling wordt vcr-

(1) De meeste landschapschilders hebben de gewoonte de hellingen van bcrgcn veel te
steil af te teekcnen.



Tweedu zone. 421 Kulluur.

broken door een zijner voorgebergten. Een dier zonderling gcvormde voorgc-

bergten ontwaart men aan de oost-zuidooslelijke zijde van den G.-Soembing, in

een van welks Woven — die hier voor het oog niet zigtbaar is— de tempel Selo

grijo ter hooglc van 2225 voet is gelegcn. Het vlakke hoogland, helwelk dit

voorgebergte met den vulkaan vereenigt, ligt ongeveer 3000 voet boven den

spiegel der zee; hoogst waarschijnlijk mag het worden geacbt, dat de bebouwde

velden zich aan die zijde veel hooger bergopwaarts zouden uitslrekken, indien

gebrek aan water niet een onoverkomelijken hinderpaal stelde aan de uilbrei-

ding der kulluur. (De lezer sla hieromtrent na bladz. 206 dezer en bladz. 319

der volgende afdeeling.)

De gansche streek, welke op de v66r ons liggende plaat is afgebeeld, heeft

een zuiver vulkanischcn bodem. Het rotsachtig sleile, oudere voorgebergte, dat

wij hier ontwaren, rijst opwaarts uit lava-slroomen , die het aan alle zijden

hebben omspoeld en zich deels tot plateaux hebben uitgebreid. Andere ge-

deelten des lands bestaan ter hoogte van honderde voeten uit niels anders dan

uit lava-puinbrokken ,
gruismassa's en vulkanische asch, die nog op den huidi-

gen dag, en herhaaideiijk, door den nabij liggenden G.-Merapi worden uitge-

worpen, waarbij de helderste zonneschijn heinde en verre wordl herschapen

in een stikdonkeren nacht. Maar deze zoogenaamde asch, welke uit den damp-

kring nedervalt, is niels auders dan fijn verbrijzelde lava, die, eenmaal verweerd

zijnde, even vruchtbaar is als de vasle lava-bodem , welke eene gelijke ontbinding

heeft ondergaan. Duizenden van tevredene menschen, gezegend met een overvloed

van vruchten en zaden, bewonen dezen lava-bodem, voortgebragt door krach-

ten, die, wanneer zij zich openbaren, vreesselijk en verwoestend zijn, en menig-

werf in een enkelen oogenbhk eenige van die dorpen verdelgen, die op eene

gelijke hoogte als deze aan de tegenover liggende hellingen des G.-Merapi wor-

den gevonden.

Deze verwoestende en op nieuw scheppende — immer omzetlende — krachten

der natuur, de levenskracht , werden door de Brahniinen in hunne tern pels ria-

nebeeldig voorgesleld in de gedaante van Goden, waaraan zij zekere cigenschappen

en magi toesehreven, aan wie zij hunne gebeden opzonden, waaraan zij oilers

bragten. Deze tempels zijn tot puinhoopcn geworden, vijgenboomen hebben

wortel geschoten op hunne linnen en doen de gehouwen steenen, waaruit zij

zijn vervaardigd, vaneensplijten; de vroeger heilig geachte standbeelden van

Doerga, van Visnoe en Siwali liggen thans verbrijzeld hier en daar verslrooid

op den bodem des lands eu zijn tot een voorwerp van veraehling geworden;

maar de waarheid, welke den grondslag dier godsdienst uitmaakte, heeft zich

hier te midden dezer vuurbergen, in deze vruchlboomboschjes zelven den ver-

heveoslen tempel geslicht en maalt zich voor de blikken des beschouwers in

levcndigc Irekken af.
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WLilbcvtxis

OORSPROMiELIJKE , WILDE TOESTAND DER NATUUR.

EERSTE GEBIED.

HELLINGEN
BOSCHJES

Met is het over«aniTSi?ebied tusscben de bebouwde slrckcn en
owll&°o

de hoogwoutlen dczcr zone, bet vormt de benedengrens, den zoom

dezer wouden en wisselt gewoonlijk af met koffijtuinen, welkede

plaats beslaan van voormalige wouden. Overal waar deze koffij-

tuinen weder zijn verlaten gcworden, waar zij verwilderen , wordt

de Ilora-vorm geboren , welke het onderwerp dezer beschouwing

zal uitmaken , nameUjk : zacbt glooijende berghellingen , deels met

korte grassoorten , deels met Alang alang begroeid en bier en

daar door kleine boscbjes bescbaduwd.

Wij onlwaren bier derbalve eene bekleeding des bodems, welke

haar ontstaan is verschuldigd aan de kultuur en die zeer weinige

eigendommelijke vormen bezit. Er wordt, wel is waar, een

aantal straikachtige Urticeen : Boebmeria en Leucocnide-soorten,

op vele plaatsen in deze boscbjes aan den zoom der wouden aange-

trolfen , maar meer nog zullen wij die in bet binnenste der oorspron-

kelijke wouden onlmoeten (zie lager); vele van die struiken , welke

wij in het ach'ste gebied der vorige zone hebben leeren kcnnen

,

als Uraria, Flemingia, Dendrolobium , Allopbyllus-soorten envoor-

namelijk de fraaije Desmodium gyroides (zie bladz. 521—523),

onlmoeten wij somtijds hooger dan 2000 voet aan de hellingen

der bergcn, ja , Psidium Guajava (zie bladz. 319) wordt, in der-

gelijke oorden als in de eerste zone werden beschreven , insgelijks

in deze zone ter hoogle van 5000 voet nog hcrhaaldelijk gevon-

den, — docb alsdan mogen wij eene dergelijke streek slecbls

bescbouwen als eene verbreeding of uilbreiding van bet straks

gcmelde gebied der eerste zone, ontstaan door dc kultuur, name-
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lijk, als een gevolg van lret hoog opwaarts voortgezette vellen

van' wouden aan dergelijke hellingen , die met zaclilc glooijing

allengs en zonder ergens te worden afgebroken tot ccne hoogte van

5 a 4000 voet oprijzen. In dergelijke slreken, waar de kulliiur

zich bij voorkeur heeft ontwikkeld , laten zich geene scherp getee-

kende grenzen aanwijzen tusschen de verschillende zonen of de

hoofdverdeelingen, waarin deze zich splitsen, dewijl de eene zone

in de andere , bet eene gebied in bet er naast aangrenzende

gebied onmerkbaar overgaat, deze als het ware zamensniellen.

Een der boomsoorten , beboorende tot het zevende gebied der eerste

zone, welke afzonderltjk in de Alang-velden vvordl gcvonden, na-

melijk,de Malaka-boom (Erablica officinalis) , benevens verschei-

dene Acacia-soorten , worden in de omstreken van het plateau

van Bandong in deze zone tot op eene hoogte van 5000 voet nog

aangetroffen ,
gel

i
jk ik reeds vroeger op bladzijde 510—511 heb

aangemerkt. Het fraaije Exacum sulcatum «oxb., dat wij in de

Alang-velden der eerste zone (zie bladz. 291) hebben ontinoet,

wordt insgelijks , volgens H. Zollinger , ter hoogte van 2000 voet

op het plateau van Bandong gevonden, hoewel stellig niet in moe-

rassen, gel ij k gemelde schrijver zegt, maar in Alang-velden, die

loevallig in de nabijheid van moerassen zijn gelegen. (1)

Een gering gelal struiken en boomen , benevens kruidachtige

planlen , welke niet voorkomen in de vorige zone en evenmin of

althans slechts zelden worden gevonden in het schaduwrijke, bin-

nenste gedeelte der wouden van deze tweede zone, treft men

daarentegen des te menigvuhliger aan in de nabijheid van den

zoom dier wouden , op de met gras bedekte , zacht glooijende

hellingen , in de verstrooid staande kleine boschjes , welke gindsche

oorspronkelijke wouden als een gordel omringen; deze zullen

(1) Zie Zollinger et M. . observ. phytogr. , in het Natuur- en Geneeskundtg Archief voor

Negri. Indie 11. bladz. 18, waar deze planner goed beschreven en tcr eere van Theophrastus

Bombastus PAn.vr.ELsrs Philippus Aureolus ab Hohenheim : Paracelsea amoena Zolhnger

et Moritzi is geheeten (novum genus familiae Melastomacearum ,
trib. I. Lavoisicreae).

Ook naar het teggan van Zollinger is het « eene hoogst zeldzame plant. » Wat betreft

hare bloemen , heeft zij even groote overeenkomst met de .Melastomacvvn als zij in

habitus en in de:i vorm harer bladcren geli.jkt op eene Genl na. Hare bladcren
,
velfee

3 eukelvoudige lengtenerven hebben, zonder door dwarsadercn te zijn vcrbonden
,
herin-

neren den beschouwer op eene levendige wijze aau Ophelia javamca Hassk. der vierdc

zone (zie lager).
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wij hier in oogciischouw nemen. Onder de boompjcs en slruiken

zijn hct Amberang badak (mera of soegang) i.: Ficus fulva

Keinw., Amberang bodas s. : Ficus elegans Hassk. , Melastoma

ereeium jack., Melastoma asperum bi. en Baubinia hirsula Khs.,

waar tusschen op menige plaatsen Clematis coriaeea Khs. zicb

met hare lange Stengels door been slingert; onder de struikach-

tige planten vinden wij hier Koening of Onje ged6 $,: Curcuma

longa L.f wier wortelen het geel (Koening) tot bet kleuren der

Keri opleveren, benevens Onje par6: Curcuma Zerumbet Roxb.

Gelijk de beide Melastomen , die zicb hier aan het oog voordoen

als Melastoma polyanthum (zie bladz. 519) in lager gelegene oor-

den de boschjes sieren met hunne schoone, roozenroode bloemen,

zoo looit Curcuma longa met hare groene, en Curcuma Zurum-

bet met hare prachlige, purperroode bloemaren, den grasbo-

dem, waarop zij, wel is waar, op eenigen afstand van elkan-

der, maar ten gctale van vele duizenden worden aangetroffen

,

terwijl onder de boomen Ficus fulva en verwante soortcn door

de witle kleur hunner groote, diep gelobde bladeren de

blikken des reizigers tot zich trekken. De bladeren van dezen

boom, die met zachte, wollige haren zijn bedekt en van onderen

eene witte kleur hebben, benevens die van Ficus nivea en

alba bi. , zijn eene lekkernij voor de paarden, maar bovenal voor

de rhinocerossen, die ze begeerig opzoeken. Verwonderenswaardig

is het onderscheid , hetwelk men waarneemt in den enkelvoudigen of

meer of minder gelobden vorm der bladeren , naar gelang van hunnen

verschillenden ouderdom; zijn zij nog jong, dan hebben zij gave

randen en eene eivormige gedaante, doch verkrij gen steeds diepere

insnijdingen , worden veelvuldiger geiobd
, gelijk de bladeren van

een wijngaard, naar mate zij in ouderdom toenemen, terwijl het

eene uiterste in het andere overgaat door een talloos tal van tus-

schenvormen; deze groote verscheidenheid van bladeren neemt de

kruidkundige waar aan een en denzelfden boom, die ter naauwer-

nood eene hoogte bereikt van 50 voel. In vele oorden van 1000 tot

5000 voet wordt hij zoo talrijk aangetroffen, dat gansche boschjes

uitsluitend uit deze boomsoort bestaan.

Meer eigenaardig dan de zoo even opgenoenide boomen bchoort
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tot dit gebied eene soort van boomvaren , die er cen bijzonder

karakter aan geeft, en welke bij voorkeur mag gezegd worden

le behooren tot den zoom der wouden , dewijl hij aan de beneden-

grens er van , in de slreek der koffijtuinen en Pasanggraban's

vcel voorkomt en daarentegen zelden in het binnenste der

wonden groeit. Het is Alsophila conlaminans Wan. (Chnoophora

glanca aiior.), bij de Soendanezen bekend onder den naam

van Bakoe tiang, die het schoonste sicraad dezer streken uit-

maakt en welks stammetjes bij honderden tusschen bet gras

en slruikgewas worden aangetroffen. Het is voornaraelijkaan de

bellingen der beekkloven , dat zij groeijen en daarin menig-

werf ver beneden de grens dezer zone ,
ja , reeds op eene hoogte

van lii a 1200 voet worden gevonden; het talrijkst echter en

bet weelderigst scbielen zij op in de zone van 2^ a 5£ duizend

voet , en in deze zone worden zij over het gansche ciland in grooten

getale aangetroffen. De palmachtige, met de lidteekenen der afge-

vallene bladstelen bedekte stammen van Bakoe tiang verheffen zich

ter hoogte van 10 a 15 voet; hunwaaijervormig loof , dat met een

fijn gevind gebladerte gesierd is, groeit kransvormig opwaarts,

doch ontspruit op verscbillende hoogte boven elkander aan de

spits van den stam, waarmede het, bij het jcugdige geboomte,

een hoek van 60 en bij de oude boomen een hoek van 45 a

maakt , alvorens zich boogvormig uit te breiden. De loofstelen

,

vooral de jongeren, hebben eene hoogst eigenaardige, golvendege-

daanie , en hieraan laten zij zich met een oogopslag onderscheiden

van de andere soorten van boomvarens, welke wij later zullen

oplellen. De rigting waarin hunne bladeren (frondes) groeijen, de

wijze waarop hunne slelen zijn gebogen , die , even als de blad-

stelen, met scherpe doornen zijn begroeid, hunne roodachtig

bruine kleur en de witachtige rijp, waarmede zij zijn bedekt

,

wijders de witachtige, heldergroene kleur der bladeren aan

hunnen onderkant, deze zijn alien zoo vele kenmerken, waar-

aan Alsophila contaminans zich zeer gemakkelijk laat onder-

scheiden van de andere boomvarens, die op Java ten rainsle ten

elale van 7 worden gevonden. Allen kenmerken zich door hun

schermvormig uilgebreid loof, door de bijzondere rigting, waarin

50

ft
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tie bladeren (frondes) uit liet bovengedeelte des stams ontspruiten,

waaraan zij straalvormig, even als de spaken van een wiel, zijn

bevesligd, en door de fijn gevinde hoedanigheid van dit gebladerte,

dat aan bet oog des reizigers, die door bun loofnaar den blaauwen

bemel opwaarts blikt, een nog fijner floers toeschijnt dan de

bladschermen der Acacia's vormen. Eene groote verscheidenheid

merkt men op in de grootte, in den vorm en in de verdeeling

der bladsteel-lidteekenen van den slam en hierin laat zich geen

kenmerkend onderscheid ontwaren tusscben de verschillende soor-

ten van boomvarens. Nu eens slaan zij zeer digt nevens elkan-

der — dit is voornamelijk bet geval aan de loppen van oude,

hooge stamrnen — en hebben zij een zevenhoekigen vorm (eigen-

lijk zijn zij achthoekig, doch zij loopen aan bet benedengedeelte

zoo smal loe, dat er slechts zeven zijden duidelijk kunnen

waargenomen worden), dan wedor staan zij op een grooteren

afstand van elkander en zijn zij langwerpig van vorm, zoodat

zij van boven breed en naar beneden allengs smaller worden

,

gelijk men waarneemt bij jonge boomen en aan de beneden-

helft van oudere individu's; elders vindt men er, die volkomen

ovaal, dat is, omgekeerd eivormig zijn; bij nog anderen, namelijk,

bij jonge boomen, is de gansche stam bedekt met bruinachtig-gele

strooblaadjes (strooachtige schuhben, paleae) die aan den rand der

bladsteel-lidteekenen en, bij zeer jonge boomen, aan de basis der

bladstelen zelven worden gevonden, — welke laatsten er nog met
afgevallen zijn, — terwiji de stammen van oude boomen, die van

binnen hoi zijn en slechts een witachtig merg bevatten, volkomen
kaal worden en eindelijk aan bun benedengedeelte de lidteekenen

der bladstelen geheel verliezen en zich met korstmossen bedekken.

Twee andere boomvarens, welke in deze zone vcelvuldig worden
aangetroffen

, groeijen even talrijk in het binnensle der wo-uden

als in de nabijheid van hunnen zoom; het zijn Alsophila robusta

de \r.
; met uitzondering der vroeger opgenoemde standvastige ken-

teekenen, welke eigendommelijk tot de vorige soort behooren,
komen zij overigens ten opzigte van alle andere kenteekenen , wat
betreft den habitus, met baar overeen. De vorm der loofstelen is

ccliter vcrschillcnd, want deze zijn, wcl is waar, gebogcn,maar
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slechts naar ccne rigting gebogen en bezittcn nict die slangsgewijze

buiging der vroeger vermelde soorl; aanvankelijk zijn zij groen,

doch, ouder geworden zijnde, verkrijgen zij eene roodachlige kleur.

Hunne bladeren (frondes) zijn lang, groot en staan op een aan-

merkelijken afsland van elkander aan de spits van den dikken

stam. Ten opzigte van de lidteekenen der bladstelen wordt bij deze

stammen eene even groote verscheidenheid opgemerkt als bij de

vorigen, doch zij zijn gewoonlijk grooter dan bij genen het geval

is. — De derde soort is Alsophila debilis de Vr., waarvan de

bladeren, (die in verhouding van liunne groolte zeer lang zijn,

doch wier getal gering is,) aan een zeer dunnen, slanken stam

groeijen; deze bezit geene eigenlijke lidteekenen, maar bestaat nit

niels anders dan uit de verlicctal nevens elkander opgescholene

,

en met elkander zaamgegroeide bladstelen, welke zijn blijven zitten.

Zeer gemakkelijk laat zich deze soort op het eerste gezigt reeds

van andere boomvarens onderscheiden aan den vorm van zijn

stam, die als het ware uit een bundel bladstelen bestaat en slechts

ter hoogte van 5 a 8 voet groeit. Verscheidene boomvarens levcren

het bloedstelpende middel Pengawar djamhi. (Zie Noot 9.)

EHeren. In dit gebied, aan den benedenrand der oorspronkelijkc

wouden, aan de grens der bebouwde strcken , is het , dat de andere

Javasche soort van wild zwijn: Sus verrucosusK.etv.il. het

talrijkst wordt aangetroffen ; zij heeft overigens veel overeenkomst

met die soort, waarvan wij melding maaktcn opbladzijde504, (1)

en is bij de inbootiingen onder denzelfden naam bekend als deze.

—

Herten (Cervus russa), komen bier insgelijks nog lalrijk voor.

In vele slreken van Java, voornamelijk in de Preanger-Regent-

(1) Op bladzijde 304 en 305 heeft eene naamvei wisscling plaats gehad;de lezer gehevc

haar aides te verbcteren; op bladz. 304 , regcl 5 van ondercn
,
leze hij Sus vittatus en op

bladzijde 305, regel 3 van boven , Sus verrucosus. De soort, wclko het meest algemeen in

de luglandea voorkomt, is Sus vittatus; zoo lang het dier jong is, heeft het donkere

strepen over het lijf , doch verkrtjgt , ouder geworden zijnde ,
eene gelijkmatige

,
zwartachtig

grijze kleur, en heeft slechts korte, wijd uiteengegroeide borstels. Sus verrucosus heeft

langere borstels, lecft eenzamer dan de vroegor genoemde soort , doch komt hooger in het

gebergte voor; de beer van deze laatstgenoemde soort heeft een takkigen uitwas aan zijn

kop. Dikwerf gebeurt het, dat heide op gelijkc hoogte worden gevonden, ja, zij komen

niet zeldcn voor ter hoogte van COOO voet; Sus vittatus wordt allerwegc in grootor aantal

gevonden dan de andere soort.
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schappen (Tjandjoer, Bandong, Limbangan, Soemedang) waar reeds

de bewoonde vlakten, de dalboderas, op de aanmerkelijke hoogte

van 1500 a 2500 voet boven den spiegel der zee zijn gelegen

,

zijn de wouden, die vroeger de hellingen der oraringende bergen

overschaduwden , tot in de nabijheid der bovenste grens dezer zone,

ja, somtijds over de gansche uilgestrektheid dezer zone tot op

eene hoogte van 4500 voet uitgeroeid geworden; graswildernissen,

met verstrooid staande boschjes, — het gebied, dat thans het onder-

werp onzer beschouwing uitraaakt, — hebben de plaals er van

ingenoraen en Malaka-boomen , welke uit het vorige gebied tot hier

zijn opgeklommen, worden in grooten getale er in aangetroffen.

Overal waar zulks het geval is, zoo als onder anderen in de om-
streken van Bandong, vindt men eene menigte herten en worden

herhaaldelijk drijfjaglen gehouden, gel ij k in de Alang-wildernissen

der heete zone plaats vindt. Het wilde zwijn (Sus verrucosus)

verlaat deze gras- en struikwildernissen, ten einde voedsel te

zoeken, en stijgt bij dergelijke gelegenheid menigvverf ler hoogte

van 6 a 7000 voet opwaarts of begeeft zich bergafwaarts , sluipt in

de drooge rijst- en Djagon-velden, alwaar hij den grond oniwroet

en daardoor groote schade veroorzaakt. Verscheidene andere dieren

,

welke volstrekt niet of slechts zelden in de heete zone worden aange-

trofTen, behooren in den eigenlijken zin des woords tot de gematigde

luchtslreek der berghellingen, alwaar zij niet zoo zeer in het scha-

duwrijke, binnenste gedeelte der oorspronkelijke wouden worden ge-

vonden, raaar zich bij voorkeur ophouden aan derand der wouden,
in de gras- en struikwildernissen tusschen 2 en 4000 voet. Ik bedoel
de Javasche ree, Kidang: Cervus muntjac Schreber , en de leedere

,

sierlijk gevormde K a n t j i 1 : Moschus javanicus Schreber, welke beide

diersoorten zich niet in grooten getale vereenigen gel ijk de herten

,

maar afzonderlijk leven in de verstrooid staande boschjes, welke
de oorspronkelijke wouden omzoomen, vanwaar zij de met gras

begroeide hellingen in eenige weinige oogenblikken kunnen bereiken.

Zoo wel de ree als de vreesachtige, kleine Kantjil laten zich zeer

gemakkelijk temmen. Onder de vogelen zijn het de Javasche patrijs,

Perdrix javanica Latham, en het wilde hoen, Gallus Bankiva, welke
steeds in hunne nabijheid worden gevonden. Daarenbovcn worden

/
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vcrgiftige slangen, Elaps furcatus Schneider, in deze boschjes aange-

troffen en door de Javanen menigwerf gedood. De fraaije, bruin-

kleurige pairijs wordt door de Javanen somtijds in vallen — in

kuilen, die in den grond zijngegraven— gevangen; ze leschieten

is bijna onmogelijk, want slechts zelden gaan zij op en, is zulks

al eene enkele maal het geval, dan vliegen ztj onniiddellijk weder

naar beneden en verbergen zich in het 2 a 5 voet hoog opgescholene

gras, waar tusschen zij zich aan den bespiedenden blik des jagers

onttrekken en in eenige weinige sekonden verscheidene honderd

voet ver voorlloopen. Even scliuw en omzigtig is het wildehoen,

waarvan men het gekraai, wel is waar, menigwerf verneemt,maar

dat men meer in het oog krijgt op den van gras beroofden bodem

der koffijtuinen dan hier in het Alang-gras of struikgewas dezer

boschjes. — De kleine, niet stinkende das, Bio el s. : Helictis (Mydaus)

orientalis Wagner, die op wormen en inseklen aast, een stilzacht-

aardig diertje, (1) dat zich gemakkelijk laat lemmen, houdt zich

in deze zone op in aardholen aan berghellingen met gras bedekt,

aan de zij waartsche helligen der lengte-kloven van vuikanische kegel-

bergen. Maar ook verscheurend gedierte gaat des nachls op roof

uit in deze verstrooid staande voorbosschen der oorspronkelijke

wouden en in de bebouwde velden, welke hier en daar worden

gevonden tusschen de dorpen, in deze streek gelegen. Hier is het,

dat de Viverra rasse Horsf. te huis behoort en alwaar Paradoxtirus

Musanga rondsluipt, dien wij reeds vroeger in de koffijtuinen hebben

ontmoet. Behalve deze slanke roofdieren, die het menigvuldigst

in deze tweede zone worden aangetroffen , vindt men hier insge-

lijks nog dikwerf de kleine roovers, die wij reeds vroeger in de

eerste zone op bladzijde 320 in oogenschouw hebben genomen,

als, de bruinachtig gekleurde Herpestes javanicus, die kleiner en

bovendien veel slanker is dan eene gewone kat, maar die stoutweg

de kippen- en eendehokken bezoekt; wijders de zonderling gevormde

Linsang gracilis, die, hoewel nog dunner en spichtiger gebouwd

(1) Volgens S. Multer moet de Bioel een zeer roofzuchtig ,
bloeddorstig dier zijn, dat

vogels en kleine zoogdieren verslindt; ik heb verscheidene dezer dieren levend gehad,

doch niets in hunne gewoonten kunnen bespeuren . dat tot bevestiging van Dr. Mailer's

bewering kan strekken.
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dan de vorige, door de Javanen echlcr lot de lijgers wordt gerekend

en waaraan zij den imam van Maljan Ijongkok geven. De reden

hiervan raoet ongelwijfeld worden gezocht in de panterachtige,

witkleurig en donker gevlekle huid van het sierlijk gevormde diertje,

in den I)uilengewoon slanken, langen vorm zijner ledematen, zoo

mede van zijn staart en bads; ook hij waagt het menigwerf oni

zijne rooflust te koclcn aan het pluimgedierte,en schijnt zich voor-

namelijk in Oost-Java op te houden aan den voet der bcrgen, waar

slechls hier en daar een eenzaam, klein dorpje in de wildernissen

wordt gevonden, tervvijl hij veel zeldzamer in West-Java voorkorat.

Verspreiden deze kleine roofdieren slechts schrik en verderf onder

hoenders en eenden, dit gebied wordt op sommige Ujden ook

door lijgers en panters bezocht, die, wanneer geen voldoend ge-

tal zwijnen of herten voorhanden is, om hun ten prooite strekken,

zich midden in de dorpen wagen en de bewoners met angst

vervullen. (Vergelijk de IIde afdeeling, bladz. 573.) Het is vooral

gedurende den regentijd dat zij zich hooger bergopwaarlsbegeven,

dan gewoonlijk het gcval is. Tijdens ik mij in December, 1847,

te Pengalengan bevond, welk plateau op eene hoogte van 4400

voet boven den Spiegel der zee is gelegen, reet een koningstijger

het slroodak eener hut vaneen en baande zich op die wijze den

toegangtot het binnenste eener woning, waar 8 Javanen om den haard

zaten en waarvan hij er een wegsleepte. Wei gelukte het aan de

overigen den tijger te verjagen,maar de Javaan, die door het ondier

was gebeten, stierf aan de bekomene wonden.— Somlijds gaat ook de

wilde bond (Canis rutilans, zie bladz. 265) op rooftogten uit in deze

strckcn; dit dier is grooter dan een vos, waarmede hij overigens veel

overeenkomst Iieeft; even als deze is het geelachtig vosrood van klcur,

doch aan het onderlijf lichter en in verre na niet zoo langharig

van staart. Gedurende den nachl, wanneer hij op roof uilgaat,

trekt hij door de halfbebouwde streken dezer zone. Dit geheurt,

wel is waar, slechts zeldzaam, maar indien zulks het geval is,

gelijk plaats greep in de maand Januarij, 1844, teBodjong keton,

welk oord ter hoogte van 5214 voet aan de helling des G.-Pan-

gerango is gelegen, dan komt hij vereenigd in troepen, ten gelale

van verschetdene dozijnen, en valt niet slechts gcilen, maar zelfs



Twccde zone. 451 Eerste gebied.

paarden aan, die des nachts in de weide zijn gelaten of in de

nabijheid van dorpen onder den vrijen hemel aan een paal zijn

gebonden. Een groot aantal honden valt het dier le gelijk aan;zij

bijten het eersl in het achtergedeelte des ligchaams, den anus en

de genitalien, schcuren het vervolgcns de oogen uil,rijten het den

buik open en brengen het op die wijze weldra ten onder. Naar

mij door de Javanen is verzekerd geworden, gaan er somtijds jaren

voorbij, dat in deze zone geen spoor van deze woeste gaslen wordt

vernomen.

In meren en rivieren, welke ter hoogle van 2 a 2| duizend

voet zijn gelegen (Bandong, Garoet), worden, naar het verhaal

van Javanen, nog Leguan's, Minjawah, Monitor bivittatus Gray

(Varanus aiior.), aangetroflen, hoewel ik er zelf geene voorheelden

van heb gezien.

JPttifttseiijHe gras en

verstrooid struikeewas begroeide berffhellineen dczer zone heeft6^""° "v6

in Midden-Java, waar verscheidene bergen worden gevonden,

die van hunnen voet tot aan de hoogste spits bijna gehcel en al

van hunne oorspronkelijke wouden zijn beroofd geworden, eene

veel grootere verticale uitgeslreklheid dan in de Soenda-landen.

Tot de hier bedoelde bergen behooren voornamelijkde G.-Sendoro,

Soembing, Merbaboe, benevens de noordelijke zijde des G.-Merapi

,

want slechts hunne hoogste toppen, hunne steilste kloven of andere

ontoegankelijke plaatsen, benevens de koelere, weslelijkc zijden

zijn nog besehaduwd door geringe overblijfselen der voormalige

wouden. Grasvelden zijn in hunne plaats getreden, die slechls met

verslrooid groeijende struiken en , lot op eene hoogle van 5000

voet , hier en daar met bebouwde akkers en kleine dorpjes zijn

bedekt. Hoe kaler het uiterlijk dezer bergen is, hoe geringer het

gelal is der boomen, dat er op groeit, des te grooter is de menigle

kleine, kruidaehtige planten , die aan de hellingen wordt ge-

vonden, en met hare veelal fraai gekleurde bloemen de grasmat

siert. Vooral onderscheidt zich ten dezen opzigle de zuidelijke hel-

ling des G.-Merbaboe, zoo mede de zadel, welke dezen berg met

den G.-Merapi verbindt en die eene hoogle van 4880 voet bereikt.

Aldaar worden vele planlen aangelroflen, die met de zadeo der
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te Selo aangckweekle groentesoorten loevalligerwijze ait Europa
zijn aangevocrd geworden en nu in het wild opgroeijen ; er worden

hier gevonden Stellaria media viii. (Alsine media l), Ceraslium

vulgatum l , Sonchus asper vm. en ciliatus Lam , Briza media

en minor l., Foeniculum vulgare Gsno. , Planlago major l.

en anderen. Zij komen voor tusschen andere planten, die oor-

spronkelijk hier te huis zijn, en tot gelijke of verwante

geslachten behooren, welke van de hooge bergloppen, waar zij

gewoonlijfc worden gevonden (zie de vierde zone), langs deze kale

hellingen zijn afgedaald. In dezelfde beemden ziet men deEurope-

sche Plantago major nevens de inlandsche PL asiatica, welke beide

veel overeenkomst met elkander hebben , — Sonchus ciliatus , met
Valeriana javanica en Thalictrum javanicum groeijen als onkruid

op alle velden; — Viola pilosa en sarmenlosa, Pimpinella Pruatjan,

het kleine Gnaphalium javanum r>c, Wahlenbergia lavandulaefolia

worden hier allerwege tusschen het korte gras waargenornen en

de Ranunculus-soorten (R. prolifer Keinw. ), met hare gele blocmcn,

bedekken alle vochlige plekken, de kanten der waterleidingen. —
Bovendien vindt men Djoekoet loket mata: Artemisia indica

wuid. , welke plant vele gedeelten dezer met gras bekleede hellin-

gen, voornamelijk echter de bergen G.-Merapi , Merbaboe en Tengger,

die met vulkanisch zand zijn overstelpt, van 2 lot 7000 voet als

het gemeenste onkruid bedekt, terwijl een varenkruid, Pteris tri-

partita sw., dat afzonderlijk hierlusschen opgroeit, doch in groole

menigle voorkomt, door zijn habitus den reiziger aan de Europe-

sche Pteris aquilina hcrinnert. Even lalrijk als het zoo even ge-

noemde varenkruid, hoewel slechts verslrooid en afzonderlijk op-

groeijende, verheft zich op deze hellingen de halfstruikachlige,

aromatische Elsholtzia elala Zoii. et Mor. (zie later). Op andere plek-

ken trekken de 2 a 3 voet hoog groeijende, halfslruikachtige Scu-

tellaria javanica o. sp . Poeloetan ;.,— zie Noot 10, — (1) met
hare fraaije lila- of rozenroodachtig purperkleurige bloemtrossen

,

ml i fTT* m 'J te dier pIaatse eene Linaria te hebben gevonden met eiqele bloe-men, doch heb ze tot heden te vergeels in mijn herbarium gezocht. De Scutellaria heb
ik daarenboven aangetroffen op de heuvelen rondom het plateau van Difing.
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de blikken des reizigers lot zich; wanneer hij zich dan omgeven

ziet door zoo vele planlenvormen, die de verrassendste overeen-

komst hebben met de soorten dierzelfde geslachten, welke in zijn

vaderland worded gevonden, wanneer hij de koelere berglucht

inademt, dan vergeet hij bijna, dat hij zich op Java bevindt. Op

de mest der koeijen, die in de velden weiden,ontwaart hij, even

als in Europa , de kleine paddestoel Ascobolus furforaceus per$. en

als ware het om het oogbedriegelijke van dit tooneel nog te ver-

meerderen, een nog meer noordsch uiterlijk aan deze streek bij te

zelten, worden hier Coprinus-soorten gevonden en groeit hier en

daar de eelbare champignon Agaricus campestris l.

Melastoma erectum Jack, en asperum bi., kleine struiken, die

hier en daar geheel afzonderlijk opschieten, herinneren den be-

schouwer aan Java; levendiger echter brengt het schermachtige

loof der boomvarens, die in lalrijke groepen aan de randen der

bergkloven worden gevonden, hem het beeld voor den geest van

het gloeijend heete klimaat, waarin hij zich bevindt. — Op een

enkelen der Javasche bergen , aan de zuidelijke helling van den

G.-Wilis, boven het dorp Poedak , wast in deze zone de fraaije,

groote Pteronia marginala jungh., eene halfstruikachlige plant uit de

familie der Compositae, die ter hoogte van 6 en meer voeten op-

schiet en met hare groote ,
goudgele bloenien de slrnikboschjes in

deze grasbeemden siert.

TWEEDE GEBIED.

SCIIADUWRIJKE , HOOGSTA31MIGE WOUDEN.

Moeijelijk zou het zijn om te beslissen in welke zone— in deze

of in de vorige , heete zone — de oorspronkelijke wouden de

grootste afwisseling in vormen aanbieden , den grootsten rijkdom

aan boomsoorten bezitten. Niet alle boomen, en de verticale uit-

"ebreidheid van het gebied, binnen welks grenzen zij voorkomen
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heb ik leeren kennen , want mijne aandacht is hoofdzakelijk geves-

tigd gewcest op diegenen , welke als de voornaamsten er van mo-

gen worden geacht , die, beschouwd uithet oogpunt hunner physio-

gnomic of hunner bruikbaarheid , het meest verdienden in aanmer-

king te komen. Met grondvan waarschijnlijkheid mcen ik te niogen

bevveren , dat de verscheidenheid en het aantal soorlen van boom*

achtige gewassen \ welke in deze tweede
\
gematigde zone worden

aangetroffen, grooter zijn dan in eenige andere zone worden

waargenomen, — grooter dan in de oorspronkelijke wouden (het

twaalfde gcbied) der eerste, — en veel grooter dan in de derde

zone, alwaar zij reeds aanmerkelijk zijn verminderd. In de vierde,

koude zone is het aanlal boomsoorten reeds zoodanig afgenomen ,

dat men ze zonder moeite kan tellen en dat de meest karakteris-

tieke soorten duidelijk in het oog vallen. In deze tweede zone

daarentegen , die zich onderscheidl door den onmetelijken rijkdom

zijner oorspronkelijke wouden, in welker gematigde luchtslreek

vele gewassen der vorige , heete zone even goed gedijen als in

de zone, waarin zij eigenaardig te huis behooren , tervvijl eene

menigte anderen , waarop eene geringe verhooging van temperatuur

geen merkbaren invloed uiloefent, uit de derde in deze tweede

zone zijn afgedaald, — in deze zone, zeg ik, gaat dit met meer

moeite gepaard. De boven opgenoemde oorzaken brengen bier die

buitengewone verscheidenheid van vormen te weeg , daardoor wordt

die groote afwisseling van boomsoorten geboren , waarvan slechts

weinigen door het tal van individuen hier en daar in het woud

de overhand hebhen.

Boomen. In de benedenhelft der zone worden nog vele vvjgen-

boomen aangetroffen, wier aantal afneeml naar gelang men hooger

opwaarts klimt. Verscheidene reizigers hebhen deze gansche zone

zeer ten onregte de zone der vijgen- of Kiara-boomen geheeten;

de reden er van moet waarschijnlijk worden gezocht, in hunne

onbekendheid met de oorspronkelijke wouden der eerste zone, die

bij voorbeeld in de vlakten van Kediri , Blitar, Lemadjang, aan den

zuidelijken voet des G.-Semeroe worden gevonden , waarin de Ficus-

soorten in den eigenlijken zin te huis behooren , alwaar zij zich

zoo wel door het aantal soorten en individuen als door den welisen
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wasdom, dien zij aldaar verkrijgen ,
kenmcrken boven alle ande-

ren , welke men elders aantreft. De navolgende Ficus-soorten

wortlen in deze gematigde zone, tot op eene hoogle van 5000 voet

meer dan anderen hier en daar verstrooid in de wouden aange-

troffen; Kiara koening : Ficns valida bi.; Kepa of Sero: Ficus

tricolor Miq.; Ipe: Ficus brevipes Miq ; Tjelamprong: Ficus

oligosperma Miq., benevens Ficus adhaerens en leucoptliera Miq. Zij

bezitlen een gelijksoorligen habitus als de anelere soorten , die wij den

lezer in de vorige zone hebben tracbten af te scbilderen. Zij groeijen

hier en daar afzonderlijk tusschen Myristiceen , Kelapa tj oen * : (1)

Myrislica glabra , spadicea , Horsfieldii , glauca bi. en andere soorten

van dit geslacht, die tot de fraaije boomen behooren, hoewel zij

slechts ler hoogle van een 50 lal voeten opwassen , — benevens

tusschen Tiliaceen , K i t o e 1 a m p a b a d a k «. : Elaeocarpus resinosus

bi. , wier loofgewelf zich kenmerkt door den aanmerkelijken omvang

,

dien het verkrijgt, ~ terwijl Sapotaceen, namelijk, soorten van

bet geslacht Millingtonia , M. lanceolata en ferruginea Noes, en voor-

namelijk Ki tiwoe ,. : M. sambucina Jungh. , boezeer slechts eene

geringe hoogte bereikende, de blikken des reizigers tot zich trek-

ken door den rijkdom hunner witkleurige bloemen , die in den

vorm van pluiraen groeijen. Hun schoon gevind loof is in de maand

October even als dat van een vlierboom (Sambucus nigra) allerwege

overdekt met bloemen. — Anonacecu , namelijk, Uvaria montana

en rugosa bi., verbeffen zich op andere plaalsen. — Vernonia ja-

vanica dc. (Leucomeris alio. ) vertoont aan het oog van Europesche

reizigers het vreemde schouwspel van boomachtige Compositae,

wier stammen zich 50 voct hoog verbeffen — en Bubiacein ,voorna-

melijk Nauclea-soorten , als Tjantjeret an ». , Nauclea morindaefolia

bi. , venaden zich door hunne bloemhoofdjes , welke men in de 60

voet hooge loofkroonen in groote menigle ontwaart. Zet men zijne

wandeling voort over het smalle voetpad, dat het woud doorsnijdt,

dan vindt men hier en daar plaatsen, alwaar eenige boomsoorlen,

(1) Myrislica javauica is ondtT (ienzelMen naam bekend. '< de voorcifgaando bladen

zal de lc/.er i ds meni.m»aul hebben gezien , en nog herhaaldelijk zal hij later die opmer-

kma kunnen maken, dat vcrscheidene soorten van een geslacht
,

ja ,
soorten die tot

verschillende geslachten of familien behooren, bi.j de iuboorlingen onder denzelfden naam

bekend zijn. 'Gcwoonlijk berust deze gelijkluidendhcid van naam op eene groote overeen-

komst in habitus. X
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behooremle lot de familic tier Eitphorbiaceae in grooler aanlal

,

digter nevens elkander groeijen dan met eenige der andcre soorten

het geval is, ja, waar zij kleine groepen vormen; hetzijn Gerimbi:
Horaalanlhes Lesclienaultiana a. Juss. en Poon mara berera:*.

Pachystemon trilobum oi. , waarbij nog T j a 1 i k a n g i n : Rotllera

oppositifolia bi., wordt aangetroflen ; al deze boomen bereiken zel-

den ecne grootere hoogte dan 50 voel, geen enkele bunnerbrengt

fraaije bloemen voort , maar zij kenraerken zicb alien door de

groole beweeglijkheid van hunne breede en gedeeltelijk schildvorraige

bladeren , die bij den geringsten ademtogt des winds beginnen te sidde-

ren. Eeneeenigzins grootere hoogte bereikt een anderen boom van deze

familie, namelijk, Tokbrai ». : Elateriospermura Tokbrai bi.— Zoo
wel door hunne groote , fraaije bloemen, hunne vruchten , hel bout , dat

zij opleveren, benevens nog andere opmerkenswaardige eigenschap-

pen , munten de navolgende soorten verre boven de vroeger genoem-

den uit; zij koraen in zulken getale in het woud voor, dat eene

kortstondige wandeling voldoende is ora ze alien, den een na den
anderen, in oogenschouw te nemen ; menigvverf herkent men de

plaats, waar zij groeijen, reeds aan de afgevallene bloemen, die

den bodem van het woud in menigte bedekken. Tot deze soorten

behooren, Apoq/neen, namelijk, Ki minjak: Fagraea speciosa en

obovato-javana bi.
, maar bovenal Ki terong: Fagraea lanceolata

bi, welke in vele slreken zoo talrijk voorkoml, dat zij een Fa-

graea woud vormt , waarvan het loofdak— in de maanden Maart en

April — in zijne gansche uilgeslreklheid met groote, gele bloemen
is overtogen,— (1) Ki loetoeng (of Ki boeloet berit) : Kopsia ar-

(1) Dr.G. L. Blume
, diehetdrio vierde gcdeoltcdcr planten, waarvan beschrijvingen onder

zynen naam in het liclit zijn verschenen
, in hunnen natuurlijken toestand niet heeft gezien

,

maar hen slechts kent uit exemplaren , die door anderen geptukt of hem door inboorlingen
zijn verschaft geworden, zegt (in Bijdr. bladz. 1021 en Rumphia , II. bladz. 3D omtrent
tagraea lanceolata: «frutex parasiticus, flores albi.»Nadat lk in mijne «Reisen durch Java,..

ki a -it

36 de onJuis,heid hiervan had aangetoond
, schrijft hij in zijn «Museura bot. »

bladz. 167: «Arborescens, vel subinde pseudoparasiticus , flores albidi , dein flavi. » - Wij
raden geraelden schrijver aan op den ingeslagen weg voort te gaan , de vroeger door hem
Degane feden te verbeteren

, maar zulks toch vooral op eene doortastende wijze te doen

,

zonoer de woorden subinde of dein te bezigen. Gering toch is het getal boomen in deze
oorspronkelijLo wooden, dat niet somtijds als pseudo-parasieten voorkomt, vvanneer het
aivauende zaad op de met dikke mosbeddingen overtogene takken en stammen van andero
boomen «s bi.jven bggen of door vogels denvaarts is gevoerd en aldaar wortel heeft ge-
scboen. Ook t-agraea obovato-javana is volgens den heer Blume een parasiet , - in de
WMdffi echter ia het een hooge boom , met zuilvormigen stam
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]>orea bi., cen niet zeer hooge, docfa fraaije boom, welke tot dc-

zelfde familie behoort, — Ki manglit: Michelia Dollsopa Buchanan

(Manglielia glauca aiior. ) , een hooge , statige boom ,
die zich door

zijne schoone, geelkleurige en welriekende bloemen, door de

eigenaardige gedaante ztjner vruchten op het eerste gezigl als

eene ware Anonacea laat onderkennen ; in kleurenpracht van bloe-

men wordt hij echter overlroffen door Ki saoen: Guatteria

lateriflora bi. , vvelke misschien met even veel regt tot de familie

der Dilleniaceae als tot de Anonaceae mag worden gerekend.

Behooren de meeste andere Anonaceae juss. (Uanunculaceae Magno-

liaceae Rchb.) in de eerste zone te hnis — zie bladz. 548 —
zoo wordt daarentegen Michelia Doltsopa bijna uiisluilend in de

gematigde zone gevonden, alwaar zij , benevens de Guatteria,

ten sieraad der wouden slrekt en menigwerf haar loofgcwelf aan

de steilste wouden der bcrgribben verheft. Deze boom wordt

voornamelijk gevonden aan den voet der vulkanische kegelbergen

,

ter boogie van 2 a 5000 voet boven den spiegel der zee ,
alwaar

hij echter geheel afzonderlijk opgroeit. Des te grooter daarentegen

in deze zone is het aanlal van eene andere boomsoort, welke

groote, witkleurige bloemen draagt en tot de familie der Tern-

siroemiaceae behoort ; zij groeit even talrijk op een vulkanischen

als op een neptunischen bodem en behoort tot de meest algemeen

verspreide soorten in de Soenda-landen , waar de wouden in

verscheidene 2 a 5000 voet hooge streken , bij voorbeeld der

distrikten Djampang koelon , meerendeels uit deze boomsoort

bestaan , terwijl zij in andere streken , bij voorbeeld op den G.-

Pepandajan , ter hoogle van 6000 voet in het gebergle wordt

gevonden. Menigwerf slaat deze boom afzonderlijk tusschen andere

soorten ,
gewoonlijk echter wordt hij in grooter aanlal gevonden

dan de overigen , al is het dat hij niet eigenlijk gczegd mag

gezellig worden te groeijeu , ten gevolge waarvan hij hier

meer, elders minder wordt aangetroffen. Ik bedoel den meest alge-

meen verspreiden boom Poespa », : Gordonia Wallichii DC (Schima

Noronhae tteinw.) ; zonder dat men den blik opwaarls heft, laat

het zich op den bodem van het woud reeds bespeuren of deze

boom er in gevonden wordt, want allerwege, waar hij groeit, is
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de bodem bedekt met eene menigte groote, sneenwwitle bloemen,

die in bet rond verslrooid liggen, of men berkent beni aan zijne

onelfene, geberstene schors, terwijl bij zich reeds in de verte

laat ontwarcn aan de donkerkleurige , digt gegroeide loofkroon

,

die zich verbeft op statigen , zuilvormig gegroeiden slam , ter

boogie van 60 a 80 voet ; dc rozenkleurige lint van hetjeugdige

loof van dezen boom doet hem reeds op een groolen afstand in bet

oog vallen. In de nabijheid dcr Poespa-boomen groeijen gewoonlijk

Ki sapi of Ki niangal : Gordonia excelsa dc. (Scbima excelsa

Reinw ) en Pyrenaria serrata bi. , welke beide veel overeenkomst

met de vorigc soort bcbben , doch meer afzonderlijk worden gevonden.

De hoog oprijzende, zuilvormige stam der Gordonia excelsa wordt

door de inboorlingen dikwerf geveld , uithoofde van bet fijne,

harde , roodkleurige bout, dat bij oplevert; dit is eveneens bet

geval met Gadok s. : Bisehoffia javanica bi. , beboorende tot de familie

der Terebinlhaceae (Rutaceae alior.) , welks bout met dat van den

vorigen boom veel overeenkomst heeft, benevens Poon bajoer *.

Pterospermum lanceaefolium Roxb. , uit de familie der Byttneviaceae;

deze boomsoort herkent men zeer liglelijk aan zijne eerderbreede

dan slanke gedaanle , aan het rocstklcurig-zilvergrijze vilt, dat

den onderkant zijner bladeren bedekt, waardoor de loofkroon,

op eenigen afstand gezien , een witachlig bruinen tint verkrijgt.

In bet diglste, sebaduwrijksle gedeelte van het woud, dat deze

boomen vormen, wordt liier en daar nog eene enkele Acacia:

Pilhecolobium Ciypearia Benth. , aangetroffen , die zoodanig veiiiolen

staat tusscben bet opgenoemde geboomle, dat bet gevinde loof

slechts den opmerkzamen beschouwer in bet oog valt. II jj onder-

scheidt zich van andere er mede overeenkomende Acacia's op Java

door zijne groote bladeren, welke langwcrpig, scbeefboekig

vierkant (rhombiscb) van vorm zijn.

Op eene gelijke hoogte, waar in West-Java deze fijn gevinde

Acacia groeit, bij voorbeeld, aan de hellingen der bergen G.-Salak

en Ged6, wordt in Midden-Java, op den G.-Oengaran eene andere

soort gevonden, die groote, helder glimmende bladeren heeft, na-

melijk, Poon manggiry.: Pilhecolobium Junghiibnianum Denth.;

behoort tot de prachtigste boomsoorlen van Java en is in de
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maand April in den ganschen omvang van zijne loofkroon bedekt

inel groote, kogelronde bloemhoofdjes, welke met het schoonsle en

zuiversle karmijnrood zijn geverwd. — Minder fraai,maar nulli-

ger dan de
:

fl

een boom , welke in West- en Midden-Java binnen de ganscbe

uitgestrektheid dezer zone, wel is waar verstrooid lusschen bet

overige woudgeboomle, docb in grooten gelalewordt aangelroften.

Hij kenmerkt zich door een melkacbtig sap, dat eene wilte kleur

heeft, eene zeer groote overeenkomst bezit met dikke melk, door

den invloed der lucht niet verbardt , maar vloeibaar blijft en zijne

witte klenr behondt. Geeft men eenige insnijdingen in de schors

en in den bast van den boom, dan laat zicb op die wijze eene

groote boeveelheid sap verzamelen, zondcr dat zulks den boom

eenig nadeel veroorzaakt. Ik liet eene boeveelbeid sap in eene

Bamboesbuis opvangen en zette dit, in een ijzeren kelel, op een zacbt

vuur. Door eenvoudige verdamping der watcrachtige bestanddeelen

verkreeg ik op die wijze 50 (vijftig) procenl zuiver, bard, niet

veerkrachlig was, dat aanvankelijk helder grijs, witacbtig van

kleur was en door bleeken weldra hagelwit werd. Uit dien hoofde

verdient deze boom te regt den naam van wasgevende vijgen-

boom (F. ceriflua) ; bet aankweeken er van mag ora deze reden

als zeer wenscbelijk worden beschouwd. De inboorlingen van vele

streken in het westelijke gedeelte des eilands kennen deze eigen-

scbap en bereiden eene groote boeveelheid was uit bet sap dezer

boomsoort , dat door ben aan de markt wordt gebragt. Men mag

niet onopgemerkt lalen, dat verscheidene andere,dergclijkeFicus-

soorten bij de inboorlingen bekend zijn onder de benaming Kon-

dang, waarvan het sap de bovenvermelde eigenschap echter niet

bezit.

De hier opgetelde boomsoorten mogen beschouwd worden alsde

physiognomische hoofdvormen der oorspronkelijke wouden in deze

(1) De benaming Ficus gumnnnua Miq. (Plant. Jangh. bladz. 64) , ten gevolge eener

vergissing ami dien boom gegeven — de etiquette was verkeerd gelezen geworden
,
uit-

hoot'de zi'j onduidelijk was geschreven ,
— moot op de boven vermelde wijze worden ver-

anderd. Ter aangehaaide plaats , regel 7 en 8 van onderen, schrappe men de hier cursief

voorkomende woorden uit: succus mox indurc u, elasticus, zoo mede op bladz. 8 en 9

de woorden: racemose (uti spicae oryzae) fruclificam, welke insgelijks uit eene verkeerde

opvatting der etiquette zijn voortgevloeid.
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zone, die echter inderdaad slechts een gering gedeelte uitmaken

van hel werkelijke aantal soorten, dat tot deze wouden behoort.

Iloewel zij bijna alien zuilvormige slammenhebben, onderscheiden

zich echlcr hier en daar eenige boomsoorlen van de overigen door

den grooteren omvang, welken zij bereiken, waarbij zij als ont-

zaggelijk dikke, lijnregle zuilen opwaarts groeijen; bij het be-

scbouwen van dergelijk geboomte staat de reiziger vol bewonde-
ring stil en rigt de blikken naar het loofgewelf, dat ter hoogte

van 120, ja, menigwerf van 150 voet boven den grond, waarop
hij zich bevindt , de toppen dier zuilen kroont. Ik laat hier thans

de naraen volgen der reiisaclitige woudburgers dezer zone, die

nicer dan alle andere soorten de blikken des reizigers indezeoor-
den tot zich trekkcn. Hiertoe behooren Ki a re pang: Canarium
(Pimela) altissimum in., behoorende lot de familie der Terebin-

ihaceae, Bengang s.: Thespesia allissiraa sPr. (Neesia en Esen-
beckia altissima alior) , welke tot de familie der Malvaceae behoort,

benevens de fraaije Dipferocarpeae , Paiaglar minjak*.: Dipte-

rocarpus trinervis en retusus bi. ; waren de bladeren der Dipte-

rocarpen niet zoo buitengewoon groot en dwarsgeribd, was de
bodem in hel rond niet bestrooid met de bruinachlig roode vleu-

gelvruchten, hingen aan de twijgen der Thespesia niet de zoo

eigenaardig gevormde vruchten, die bijna de grootte van een kin-

derhoofd bereiken, dan zou men niet in staat zijo deze boomen
te onderkennen

, uithoofde zij tot znlk eene verbazende hoogte op-

groeijen. De Dipierocarpen, welke in de heete zone worden ge-

vonden
,

bereiken in verre na niet eene gelijke boogte als hier

met de gcnocnule soorten in deze gematigde zone het geval is. In
dit opzigt ecblcr, in het kolossale van hunnen bouw, worden zij

geevenaard5 Mel
deze zone in grooten gelale wordt gevonden en een uitmuntend
fraai, hard en lichtkleurig hout oplevert, dat zeer geschikt is tot

het vervaardigen van meubelen ; het is llarang inang s.: Epi-
charis densiflora bi. . Deze boom verkrijgt zulk een verbazenden
omvang, dat gave schijven van 10 voet diameter worden gesneden
uit het benedengedeelte van zijn stam met inbegrip der straal-

vormige wortellijsten. Ook aan de slammen van Epicharis altissima
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en vooral van Ki pinkoe (1): E. cauliflora bi. , bcnevens van vele

andere boomsoorten, tot andere geslachten en familien behoo-

rende, groeijen dergelijke straalvormige worlellijsten. De enkel-

voudig gevinde bladeren dcr Epicbaris-soorlen hebben groote over-

eenkomsl met de bladeren dcr Cedrela febrifuga. — De vorst de-

zer wouden is de Rasa ma la-boom , . : Liquidambar AllingianaBi.

,

waarvan de lijnregte stam zicb eerst ter hoogte van 90 a

100 voet boven den bodem in lakken verdeelt en in eene kogel-

vormige loofkroon overgaat, welker scbedel 50 a 80 voet boven

bet punt ligt, waar de eerste vorksgewijze verdeeling van den

stam wordt gevonden , zoodat de hoogte van den ganschen boom
140 a 180, gemiddeld genomen , 160 voel bedraagt. Deze opgaven

berusten op werkelijke metingen der hoogstc boomen dezer soort,

welke ik aangelroffen en tot dat einde heb doen vellen. Veiliff masr

worden aangenomen, dat volwassene Rasamala's door elkan-

der genomen eene boogie van 150 voet bereiken en dat bet zuil-

vormige gedeelte van ban stam, le rekencn van de oppervlakte

des bodems lot aan de eerste vorksgewijze verdeeling er van, eene

lengte van 80 voet heeft. Men veronderslelle, bij voorbeeld , dat

Europesche eiken- of bcukenboomen, vvelke gewoonlijk eene hoodie

bereiken van 75 voet, tusschen dergelijke Rasamala-boomen waren
geplaatst, dan zouden de stammen der laalslgenoemden, voor zoo

verre zij regt opscbielen en zich nog niet in lakken spliuen,

boven de schedels der eikenkrooncn reikcn, waar boven zich hot

loofgewelf der Rasamala's nog 50 a 60 voet boogcr zou verhef-

fen. Maar nog jammerlijkere verlooning maken de Dadap-boomen
tusscben deze reusacblige woudburgers. Van tijd tot iijd vindl

men gelcgenbcid beide soorlen ncvens elkander le on Iwaren, ter

plaatse waar koffijtuinen zijn aangelcgd . in een geveld gedeelte

der oorspronkelijke wouden , waarvan bet staande geblevene ge-

boomte door eene scbeipe grenslijn afgesrbeiden is. De helder-

grijs gekleurde Rasamala-slammen , die reusacbtige zuilengan-

gen vormcn
, komen scherp uit op den helommerden , in bet

(1) De lczcr zal zich herinneron
, dat alle woordcn, waarvoor Ki of Oe (Rotau) is gc-

!aat-?t
, aan de Soendasche taal (*.) zijn ontleend.
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duister liggenden achtergrond van het woud, waarvan zij den

zoom vormen, terwijl daarentegen de Dadap-boomen in den koffij-

tuin, welke voor het Rasamala-woud is gelegen, zich aan hetoog

voordoen als een laag gegroeid boschje, — als kreupelhout, —
niettegenslaande zij eene hoogte van 55 a 40 voet bereiken. De

staramen der grootste Rasamala-boomen hebben, 10 voet boven

den grond, nog eene dikte van 5 a 7 voet, welke ter hoogte van

50 a 60 voet ter naauwernood tea voet minder bedraagt. Het

zijn werkelijke, cylindervonnige zuilen , die door hunne gladde, kale

schors des te meer in het oog loopen, naar gelang al het overige

geboomte, waartusschen zij zich verheflen, met cen grooler getal

lianen, varens en andere pseudo-parasietplanten is bedekt, zoodat

men, in plaats van bunne schors, bijna niels anders dan het groene,

langharige bekleedsel er van ontwaart. Aan de Rasamala-stammen

daarentegen hecht zich slechts zelden eene parasietplant. Eene gladde,

heldergrijs geklcurde bast omschorst den slank gegroeiden stam.

Slechts enkelen vindt men er, die door lianen zijn omstrengeld.

Zij zijn te groot, le regelmatig opgewassen dan dat parasietplanten

er zich aan kunnen hechten; om dezelfde reden is hun loofgewelf

geheel en al bailen het bereik van een ieder; want geen Javaan

kan in een dergelijken boom klimmen en het eenige middel om

zich de bladeren en de bloemen er van te verschaffen bestaat in

het vellen van een dergelijken reusachtigen boom. Hier en daar

tracht eene zekere soort van vijgen- (Ficus-) boom tegen den

stam van een Rasamala op te klimmen; dit is voornamelijk het

geval met Kiara aroi. Heeft de stam van een dergelijken vijgen-

boom, die beneden aan den grond op slutten rust, wortel geschoten

nevens een Rasamala, dan verheft hij zich in eene schuine rigting

ter hoogte van 60 a 70 voet zonder zijtakken, zonder wortelen,

digt nevens den Rasamala, vormt als het ware e'e'n enkel reusaeh-

tig touw zonder verdeelingen, ter dikte van een voet; nadat hij in

dier voege tot in de nabijheid van de loofkroon is opgeklommen,

Jan eerst schiet hij zijne luchlwortelen en omknelt daarmede in

spiraalvormige kringen den hoofdstam. Hooger opwaarts wordcn

deze spiralen tot een net of vlechtwerk , dat den Hasamala omkleedt

en waarop zich eindelijk het loof van den vijgenboom, 120 a 150
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voet bovcn den grond, vereenigl met hel loof van den Rasamala.

Hangt dan, op zekeren afstand van den slam, aan een der takken

een Cissus-rank (C. papillosa, dichotoma) ler lengte van honderd

voet in eene verlicale rigting benedenwaarls, zonder dat liij in

takken is verdeeld — of rijst hij in die rigting zoo hoog opwaarts

(ik weet met, aan welke dezer beide uitdrukkingen de voorkeur

behoort gegeven te worden) , dan lieeft de reiziger bij het beschouwen

van een dergelijken Rasamala-slam, op die wipe onivlochten en

met nevenstammen omgroeid, een taferecl voor oogen, dat nieer

dan elk ander geschikt is oni hem eene ware voorstellingte leveren

van de majesleit, van de verbazende groeikraebt der tropiscbe

natuur. — Bevindt men zicb op eenigen afstand van eene dergelijke

streek, bij voorbeeld van een vlakken bergrug, waarop men van

een hooger gelegen standpunt nederziet, en beslaat betwoud,dat

dien bergrug bedekt, uilsluitend of meerendeels uilRasamala-boornen,

dan ontwaart men niets anders dan digt nevens elkander geplaatste

halve bollen, namelijk, de boveuste helft der kogelronde kroonen, zoo-

dat de oppervlakte van het gansche woud oogenschijnlijk eene kogel-

vormige verdeeling bezit; daarenbovenzijndieboomen zoo kolossaal,

dat de bergrug daardoor kleiner aan het oog des beschouwers voor-

komt, dan hij werkelijk is. Gedurende den bloeitijd der Rasamala-boo-

men, in de maanden Maart en April, is de oppervlakte hunner

ronde kroonen allerwege bedekt met de kleine, kogelvormige katjes

(amenta) der mannelijke bloemen en deze worden in zulk een

aantal waargenomen, dat de oppervlakte van het gansche woud
een roodachtigen tint verkrijgt, ja, dat men afzonderlijk staande

Rasamala-boomen, wier slammen op een grooten afstand des be-

schouwers in den schoot van het woud verborgen staan, reeds in

de verte aan de roodachtige kleur hunner kroonen kan onder-

scheiden.

De Rasamala-boomen leveren wijders eene welriekende, fijne

bars, Kandai door de Soendanezen geheeten, welke uit de schors

te voorschijn komt, en alsdan eene gelijke mate van vastheid bezit

als honig, maar aan de lucbt blootgesteld zijnde, weldra hard

wordt en de spleten van de schors vult; in oude boomen, in

de bolten en gaten cr van, wordt zij in groote massa'svan on re-
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gelmatigen vorm aangetroflfen. Eene kleine bij , die geen angel beefl,

Melipona vidua Lep. dc St. Favg. , (1) boudt zich in groote zwermen

op in dergelijke gedeellelijk met bars gevuklc boltenja, in debars

zelve, waarin allerwege holligheden en doorgangen ziju gemaakt

en die, naar bet scbijnl, door de insekten wordt gebezigd tot ver-

vaardiging bunner cellen. Dergelijke grootere massa's bars kan men

zich op geene andere wijze verschaffen dan door de boomen

te vcllen, uiiboofde de spleetvormige holen slecbts in bet bovenste

;edeelle van den stam worden gevonden. De Javanen gebruiken

haar als benzoe.

De geograpbiscbe verspreiding van den Rasamala-boom op Java

is zeer beperkt en bet terrein, waarop bij voorkomi, wordt door

de uilbreiding der koffij-kultuur dagelijks binnen enger grenzen

omsloten. Ncrgens beb ik hem op eene groolere hoogte dan 4000

voet of beneden 2000 voct aangetroflfen; bel menigvuldigst en bet

weligst groeit bij tusscben 2^ en 3^ duizend voet, derhalve juist

in die zone, waarin debenedenhelfl van den koffij-gordelis gelegen.

Uitboofde bet grootsle gedeelte der residenlie Bantam lager ligt

dan 2000 voet, wordt hij er niet in aangetroffen. Met uitzonde-

ring van de noordelijke bellingen der bergen G.-Salak en Gede,

die tot Buitenzorg behooren, en bet hoogste, oosteltjkst gele-

gene gedeelte der Bantamscbe bergen, hetwelk bet naast aan den

G.-Salak grenst, wordt de Rasamala-boom op Java nergens elders

gevonden dan in de Prcanger-Regenlschappen. Bebalve op de beide

genoemde kegelbergen, aan vvier bellingen de kofiij-kulliuir reeds

groole verwoestingen in deBasamala-wouden beefl le weeggebragt,

wordt hij bet meesl. aangetroflfen in de noordelijke slreken der

vicr dislriklen Djampang koelon, tengah, wetan en Tjikondang

(regenlschnp Tjandjoer), waar niet slecbls vulkaniscbe, maar

insgclijks neplunisehe gebergten tot eene boogie van 2±- a 5 \ duizend

voet zijn opgerezen, die zicb tot uitgestrekte hooglanden bebben

uilgebrcid. Ann bier volgt bet Rasamala-gebied de rigiing, waarin

de noordelijke hergzoom der Djampang-landschappen zicb uitstrekt

(1) Hist. nat. des Bymenopt. I. n. 4-29.
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naar het oosten en zuidoosten door hot distrikt Tjikondang enzich

voortzet in de gebergten, die het plateau van Bandong ten zuiden

begrenzen — deze gebergten behooren lot de distriklen Rongga,

Kopo, Tjisoendari en Bandjaran (regenlschap Bandong) — totaan

den G.-Malawar. Zelfs in deze uitgeslrekte hooglanden, in wier

midden de G.-Patoea ligt, en die door de groolsle en diglste oor-

spronkelijke wouden worden beschaduwd , welke op Java vvorden

gevonden, groeit de Rasamala-boom zelden op eene grootcre hoogle

dan o~, uiterlijk 4000 voet. In de omslreken van bet meer (Telaga-)

Palengan, dat ter hoogle van 4790 voet ligt, word I hij te ver-

geefs gezocht, in plaals waarvan men aldaar Podocarpus-wouden

aantreft. Aan de bellingen der bergen, die hel plateau van Bandong

aan de noordelijke zijde inslmlen, heb ik hem nimmer gezien; ik ben

echter niet in slaat ora te beslissen of hij aldaar nimmer heeft te

huis behoord, dan wel of hij door de kultuur is geveld en uitge-

roeid geworden; bij Djamboe dipa, Lembang en Negara wangi worden

koffijlumen in die streken reeds boven 4000 voet gevonden. Aan

de zuidelijke zijde van het plateau vormt eene kleine beek , de

Tji-Soendari, welke tusschen de bcrgen G.-Patoea ten weslen en

G.-Tiloe ten oosten afwaarts stroomt en de distriklen Tjisoendari

en Bandjaran van een seheidt, de grens der Rasamala-wouden; aan

de westelijke zijde der beekkloof verheffen zij zich nog in voile

pracht, terwijl zij aan den tegenovergcstelden kant der kloof, aan

de westelijke belling van den G.-Tiloe, slecbts hier en daar afzon-

lijk opgroeijen en aan de oostelijke zijde van dienzelfden berg

volstrekt niet meer voorkomen. Met uitzondering van vijf sporadi-

scbe individuen, die zich nog in 1847 aan de oostelijke helling

van den G.-Malawar, tegenover den G.-Tiloe, in de nabijheid van

het gehucht Tjibiana verbieven, en insgelijks door de inboorlingen

als eene groote zeldzaamheid werden beschouwd, wordt er oost-

waarls van daar in bet gansche eiland Java geen spoor van Rasa-

mala-boomen meer gevonden, ja, hun naam zelfs is in Midden-

en in Oost-Java ten ecnen male onbekend.

Onder al de opgenoemde boomsoorten komen Liquidambar Allin-

giana en Gordonia Walliehii het talrijkst voor; zij groeijen, de

eene in deze, de andere in gene streek, menigvverf in zulk eene
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menigte en zoo digt nevens elkander, dat, indien men ze bij

hunnen inlandschen naain wil noemen , zij le regt mogen gezegd

worden een Rasamala- of Poespa-woud uil te maken. Zoo is, bij

voorbeeld, de vlakke bergrug (G.-Kendeng) aan de zuidzijde van

het dal der Tji-Dadap — distrikt Rongga, regentschap Bandong

bedekt met een woud, dat bij uilsluiting oil Rasamala-boomen

bestaat en eene uitgestrektheid van vele mijlen heeft; het vlakke

gebergte , dat zuidooslwaarls van Pesawaan in het distrikt Djam-

pang koelon wordt gevonden , is heinde en verre bedekt met Poespa-

wouden. Uithoofde beide even menigvuklig verstrooid tusschen en

afzonderlijk met andere boomen opvvassen , kunnen zij niet als

een afzonderlijk gchied worden beschouwd. De Poespa-boom heeft

eene grove, gesplelene schors van grijze kleur; uithoofde van hare

bedvvelmende eigenschap wordt zij gebezigd tot het vangen van

visch , tot welk einde zij in kleine stukjes gebroken
,
gestampt

en in het water wordt geworpen der beek, waarin men zal vis-

schen. (1) Heeft de slam zij ne schors geheel en al verloren, dan ver-

dort en sterft de boom. Gewoonlijk rijst de stam als eene enkel-

voudige zuil opwaarts. Bij Pesawaan daarenlegen ziet men zeer

vele Poespa-boomen , wier slamrnen zich op eene hoogst eigenaar-

dige wijze in verscheidene dnnnere stammen splilsen, waarvan ik

bij geen anderen tropischen boom een voorbeeld heb waargenomen.

Op eene hoogte van 5 a 10 voet boven den beganen grond splilst

zich de stam in verscheidene deelen, die alien Kjnregt en zonder

takken opstijgen en vervolgens in eene zeer digte, langwerpig

ronde loofkroon overgaan, welke zich reeds op een groolen afstand

laat bespeuren aan den roodachligen tint der toppen, waar de

jonge bladeren ontspruilen. WelligL moet de afwijking van den

gewonen vorm des stams worden beschouwd als het gevolg van

de geringe hoogte waarop de boom in dezc streek op een neptu-

nischen bodem groei!, die ongeveer een 2000 tal voelen boven

den spiegel der zee zal gelegen zijn.

(
(1) De schors en de wortelen van een groot aantal andere boomen, die tot zeer

verschillende geslachten en familien bchoorcn , en zich door scherpe of narcotische be-
standdeelen kcumerken

, worden tothetzelfde doel —het bedwelmender viwehon — gcbruikt.
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Uit ile voorafgaande vlugtige schets der talrijkst voorko-

mende en meest karakteristieke vormen, welke het geboomle dezer

zone den beschouwer aanbiedt, laat zich reeds opmaken , dat hier

nog een groot aantal soorten wordt gevonden, behoorende lot ge-

slachten , welke wij reeds in de eerste zone hebben leeren kennen.

Niet dan langzamerhand bemerkt dereiziger, naar gelang bij hooger

bergopwaarts klimt, dat het physiognomische en botanische karakter

der wouden eenige verandering ondergaat. Naar male men hooger

komt, naar mate de warmtegraad afneemt, verliest men vele der

schoonste boomvormen van bet dieplandnit het oog, voornamelijk,

de vijgcnboomen, Anonaceen, Bignoniaceen , Dilleniaceen , — en an-

deren als Fagraea-, Millinglonia- Dipterocarpus-soorlen, Thespesia

en voorai Poespa- en Rasamala-boomen worden in hunne plaats

gevonden. Maar ook deze worden slecbls op zekere hoogte, in het

midden dezer 2| duizend voet breede zone, welke een gordel rondom

deze kegelbergen vomit, in groote menigle aangetrollen ; hun aantal

neemt dan wedcr allengs af en is men tot op eene boogie van 41

a 5 duizend voet geklommen, dan treft men slechts nog enkele,

afzonderliik staande individuen tusschen andere boomen aan, die

op eene geringere hoogte niet voorkomen en aldaar het ecrst worden

waargenomen. Deze boomen, welke in de nabijheid van de bovenslc

grens der tweede zone het eerst worden aangetroffen, zijn voor-

namelijk eiken, Podocarpns-soorlen en Laurineen, welke wij in de

volgende zone in oogenschouw zullen nemen. Verscheidenederzoo

talrijke soorten van het geslacht Quercus worden reeds ter hoogte

van 3000 voet aangetroffen , derhalve in het midden dezer tweede

zone. Uithoofde echter de individuen van eene en dezelfde eiken-

soort tot op een veel grooteren afstand boven de grenzen dezer

zone opklimmen dan zij zich, naar heneden gerekend, daarvan

verwijderen, dat is beneden 41 duizend voet afdalen, en demeeste

soorten van dit geslacht bij uitnemendheid mogen gezegd worden

te behooren tot de derde zone, zullen wij alle Quercus-soorten

later gezamenlijk behandelen.

In WiwJ-Java mag deze tweede zone in den eigenlijken zin

des woords worden geheelen de zone der Rasamala-boomen, die

hier, zoo wel door het aantal waarin zij worden gevonden, de
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praclit van hunncn groei en de majesteit vaa vormcn
9 bovcn ai het

andere geboomle uitnmnten. Niet slccbts de Rasamala's, maarins-

gelijks hel meerendeel der overige boomen dezer zone, bebben een

zuilvorm'ujen slam en dil is voornamelijk het geval met de opge-

noemde « reusachlige » boomen; bet is in een veel uitgestrekteren

zin het kenteeken dezer tweede dan der eerste zone, waarin

Ficus-soorten de overhand hebben, ja, dil is zelfs nog het geval

in de benedenbelit der derde zone, aiwaar bijna geene vijgenboo-

men worden aangelroffen,

Moeijelijk is bet te beslissen, welke boomen in Midden- en in

Oosi-Java in deze zone de overhand hebben, uilboofde in die ge-

deelten des eilands geene Rasamala-boomen worden gevonden, in

de zone van 2 a i~ duizend voet geene hooglanden voorkomen

en de vvouden , welke de hellingen der geisoleerde kegelbergen in

deze zone in voormaligen tijd beschaduwden, te rekenen van den

G.-Dieng, bijna geheel en al zijn uilgeroeid geworden. Slechls aan

de oostelijke en zuidelijke zijdedes G.-Idjen, Rante, Raon en voorna-

melijk aan de zuidelijke zijde des G.-Semeroe worden wouden ge-

vonden , waarin de bijl nog geene verwoeslingen beeft gemaakt,

doch die van tijd tot tijd door vulkanische uilbarstingen gedeel-

zijn vernield geworden. Aan de zuidelijke zijde des G.-Se-

meroe groeit in plaats der Rasamala-boomen , die in West-Java

worden gevonden, eene kolossale grassoort , eene Bambusa, ter

hoogte van 60 a 70 voet, waaruit daar ter plaatse gansche wou-

den in deze tweede zone bij uitsluitingbeslaan. Hetonophoudelijke

gekraak der over elkander schuivende halmen, die door den wind
"inds en herwaarls worden bewogen , treft voortdurend het oora

des reizigers bij bet voortzetlen van zijn togt door deze Bamboes-

wouden, terwijl hij zijn pad allerwege versperd ziet door duizenden

van omgevallene halmen, die eene doorsnede van | a 1 voet hebben

en op den bodem in allerlei rigtingen verstrooid op en over el-

kander liggen. Eene bedompte lucht vervult het woud en de bodem
is door de verrolle halmen in een papachtigen modder herscha-

pen. Op den G.-Kawi en Idjen beb ik deze Bamboes-soort insgelijks

aangetroflen
, doch nergens vond ik zulke kolossale halmen als op

den G.-Semeroe; ik ben niet in staat de botanische bestcmrninir
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dczer Bamboes-soort op tc gcvcn , aangezien ik ze niei bloeijend

aangelrollen heir, de lczer vcrgelijke daaromlrenl de II<J« afdee-

ling, bladz. 728, 766 en 1005.

JLianen. In gcene andere zone kcnmerkt tick hcl oorspron-

kelijke woud door zulk een rijkdom aan slingerplanten, voorna-

melijk grootc, houtachtige lianen, Cissus- en Calamus-ran ken , a!s

hier in deze tweede zone. De lezer herinnert zich,dat in deze zone

de meestc rcgen valt, dat onweders zich bijna dagelijks er in

onllasten, die, in verband met de lempcratuur des dampkrings,

welke bier nog immcr een vrij hoogcn graadbczit, — zij bcdraagt

aan de benedengrens der zone gemiddeld 18,8° R. en aan de bo-

venste grens 15,0° R., — ongetwijfeld invloed uiloefenen op bet

plantenrijk, dat zich hier op ccnc meer krachtvolle, kolossalc

wijze onlvvikkelt dan in eenige* andere zone, en, dat gelijk vroe-

ger reeds door my werd aangemerkt, waarsehijnlijk hier degroolsle

verscheidenheid van vorraen onder de boomachlige gewassen bezit.

Aroi kibarera lalaki en tjoedjoek *.: Cissus dicholoma en pa-

pulosa bl, vorraen met hunne houtige, oneffene, hoekig gesple-

tene, ruwe Stengels vcrbazcnd dikke ranken, die als louwen lot

in de toppen der hoogste boomen opklimmcn , van waar bet jeug-

digere, nog kruidachtige gedeelle der Stengels, waaraan de

bladeren en de bloemen groeijen, in guirlandes naar beneden

hangl: menigvverf ziet men er, die eene lenete hebben van een

vijftigtal Yoeten en door den wind al schommelend ginds en her-

waarts worden bewogen. Voornamelijk Cissus papillosa is een reus

onder de soortcn van dat geslacht. Zijn houtachtige Stengel be-

reikt de dikte van eene mansdij en verheft zich hier ter boogie

van 100 voet nevens ecu boomslam in eene volkomen lijnregle

rigting, verticaal en strak gespannen; elders daarenlegen groeit

hij in eene schuine rigling lusschcn het geboomtc en heeft zich

in hunne loofkroonen zoo slevig vastgezet , zich met zulk eene

menigte takken er aan gehecht, dat 2, ja, 5 Javanen , wanneer

zij met hunne gansche zwaarle aan dergelijke ranken gaan

hangen, nict in slaat zijn ze los le rukken. De houtachtige zelf-

standigbcid, waaruit zij bestaan, is echter zoo poreus, zoo week,

dat men ranken ter dikte van eene mansdij met een enkelen houw
2 9
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met het liakmes kan doorhakken. Is een Javaan dorslig, dan

hakt Iiij ecn dergelijken rank, een 4 a 5 tal voeten boven den

grond, door midden en plaatst het uiteinde voor den mond;

hieruit loopt zulk eene hoeveelheid zoet sap, dat hij in weinige

oogcnblikken zijnen dorst kan lesschen. Behendig klimt de Javaan

tegen deze ranken in de toppen der boomen, die voorname-

lijk door middel van de Cissus-soorten door de inboorlingen

kuiraen bereikt worden; minder geschikt zijn tot dat einde de

slekelachtige Rotan-ranken , terwiji de boomen zelven onbeklim-

baar zijn, uithoofde hunner dikte, want drie mannen zijnmenig-

werf niet in slaat ze te omvalten. Onder de Ilotan-soorten worden

er geene zoo menigvuldig in deze" zone aangelroffen als Oe bogo

en Oe gorot: Calamus aspersus en heteroideus bi
.
, benevens Dae-

monorops ruber en oblongus bi. , waarvan vooral de laatstgenoemde

soort zeer lange ranken oplevert ; het meest eehter vail Oe boe-

boeai: Plectocomia elongala Mart. (Calamus maximus Rcinw.) in het

oog; hij is de kolossaalste van alle Rotan-soorten, en zijne groote,

heldergroen gekieurde schermbladeren verheffen zich menigwerf

boven het loofgewelf van alle andere boomen. Bij het ontwaren

dier bladerenkroonen vermoedt de reiziger, dat zich op die plaats

in het woud een eigenlijke palmboom, met zuilvormigen stam

verheft, waarnaar men eehter, aldaar aangekomen zijnde, te ver-

geefs rondzoekt. Nadat de ranken van den Rotan boeboeai ter dikte

van een arm in bogtige rigtingen een eind weegs door het digt

belommerde kreupelhout van het woud zijn voorlgekropen en de

stammen der dikste boomen hebben omslingerd, komen zij plotse-

ling hier of daar aan de oppervlakte van het woud te voorschijn

;

zij banen zich een weg door het loofgewelf en verheffen zich ein-

delijk boven de kroonen van een Fagraea- of Rasamala-boom, waar

hunne bladeren zich in het zonlicht spiegelen. Dan rijzen hunne

toppen, die als het ware in de lucht schijnen neSrgelooverd te

zijn, — want nergens kan men hunne stammen ontwaren,

slank en loodregt opwaarts; zij breiden hunne groote bladerenscher-

men op verschillende hoogte boven elkander nit , die in wijde

bogen afwaarts hangen. Verrukt staart de reiziger opwaarts en

blijft zijn blik zich hechten op het buitengewoon frissche , heldere
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Pisangachtige groen dezer palmen , die aan hun benedengedeelte,

wel is waar, sleclils lianen zijn, maar door de trolsch opwaarls

gerigle toppen de majesteit der familie niet veiioochenen, die door Lin-

naeus de vorsten onder de planten vverden gcnoemd. Opgelijke wijze

rigten zich de toppen van Rotan selang (bladz. 562) en vanandere

soorten opwaarts. Zijn vele gedeelten dezer wouden volkomen ondoor-

dringbaar, uithoofde de dooreengegroeide Rotan-ranken met bunne

scherpe doornen den reiziger een onoverkomelijken hinderpaal in

den weg stellen, terwijl zij de hoogste boomen tot in het loofge-

welf, dat 100 a 120 voet boven den grond reikt, als met een net-

werk zaamverbinden ; op andere plaatsen ziet bij zijn pad versperd

door kleinere lianen, als Baubinia fulva bi., HippocrateaGIagahKhs.,

Aroi tali landak s. : Modecca acuminata bi., en andere Passiflo-

reen, wier ranken zich door het kreupelbout slingeren en met min-

der bezwaar dan de vorigen uit den weg kunnen geruimd worden

,

ja, menigwerf door bunne bloemen of schoon gekleurde vruehten

dit natuurtooneel voor het oog des beschouwers nog bekoorlijker

maken. Meer nog is zulks het geval met de Asclepiadeen, die door

het schoone van hunnen vorm en de kleurhunner bloemen deblik-

ken van den botanicus tot* zich trekken. Hier worden Aroi patoek

manoek en poetjit ajam *.: Tylophora villosa en cissioides,

benevens Acanthostemma longifolium en pictum bl , maar vooral

Centrostemma coriaceum Meiss: (Hoya aiior.), in grooten getale

aangetroffen ; vergeleken met de Cissus- en verbazend groole Rotan-

soorten behooren zij, wel is waar, slechts tot de kleinere slin-

gerplanlen, die zich gewoonlijk niet boven het kreupelhout ver-

heffen, maar velen klimmen loch ter hoogte van 50 a 40 voet

tegen het geboomte opwaarls. In Midden- en in Oost-Java worden

in deze zone aan bet geboomle twee klimmende Pandaneen : Frey-

cinelia Gaudichaudii Bennett, en scandens Gaudich., gevonden , wier ver-

tegenwoordigers in West-Java eerst op eene grootere hoogte groeijen.

Kreupeliiottt , kleinere boomen en struikeu* Dcwoorden

door Galilei eenmaal gebezigd, mogen zeer te regt toepasselijk wor-

den geacht op een tropisch woud , want het heeft een afschuw van elke

ledige ruimte, een horror vacui; vullen Rotan- en Cissus-soorten

met bun afhangend loof en dwars uilgestrekle ranken de ruimte
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in het midden der stammen, tusschen den bodem en de loofkroonen

der boomen , — den bodem des wouds ziel men bedekt met eene

mentete slruiken en kleinere boomsoorten, waardoor een ondoor-

dringbaar kreupelbout van twijgen en bladeren wordt gevormd,

dat bet benedengedeelte van alle stammen omhult, denoorsprong

aller lianen voor het oog verbergt. Is er geen weg door het woud

aangelegd, dan is het ondoenlijk den voet te verzelten , zonder

zieh met bet hakmes in de band en met groote moeite een pad te

hebben gebaand; bij iedere schrede ontmoet men nieuwebezwaren,

die men niet dan met de grootste inspanning kan te boven komen,

met dat gevolg , dat men , na dezen strijd met de weelderige natuur

gedurende een half uur te hebben voortgezet, uitgeput van ver-

moeidheid op den bodem nederzinkt. Het kreupelhout der wouden

is in deze zone nog digter dan inde vorige, heete zone en zoodanig

met lianen doorvlochten , dat men bij het struikelen over dezen

of genen hinderpaal dikwijls gevaar loopt van te stikken, indien

men bij het vallen met den hals blijft hangen aan een der strik-

ken, ter hoogte van 3aS voet in eene dwarse rigting boven den

bodem gespannen , die men echter in het digte bladerengewelf

van het kreupelhout volstrekt niet kan bespeuren. Ziet men er

niet tegen op om door het water te waden en het bed eener beek

,

welke het woud doorstroomt, tot zijn pad te kiezen, dan gaatde

togt sneller vooruit, vooral wanneer groote steenblokken boven

den spiegel der beek uitsteken en digt genoeg bij elkander liggen,

om van het eene blok op het andere te kunnen springen. Maar

zelfs dan nog zet men zijn togt voort onder het groene loof; de

kroonen der boomen, die op den wederzijdschen oever groeijen,

breiden zieh zoo ver uit, dat zij een schaduwrijk gewelf over de

beek vormen ,waar slechts op enkele plaatsen een zonnestraal kan

doordringen.

De kleinere boomen en struiken, waaruit het kreupelhout beslaat,

trekken het eerst de blikken des reizigers tot zieh, doordien zij

in zijnc onmiddeliykc nabijheid zieh bevinden; het eerst wordt bij

er mede bekend, uitboofde bij de in bloei staande takken met de

hand kan bereiken, terwiji bij rnenigwerf te vergeefs de blikken

rigt naar het loofgewelf van het hoogstammige geboomle, dat 80
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a 120 voet hooger met de heciiijksle bloemen prijkt, doch waar

hij te vergeefs begeerig naar uitziet. Ondcr de klciuere boomcn of

struiken hebben Rubiaceen en na ileze Urticeen, benevens Myrsi-

neen in deze zone de overhand, zoowel wat betreft bet aantal

soorten als bet aantal individuen, waarvan wij bier slecbts de

voornaamsten zullen opnoemen. Ondcr de Rubiaceen munlen Moeoen

bod as $ : Pavetta macrophylla bl, en vooral Soka gocnoeng •.

:

Ixora salicifolia DC, benevens" Moeoen karoewoeng s% : Ixora

javanica dc, evenzeer uit door de levendige, karmijnroode

en scharlakenroode kleur hunner bloemschermen , als andere

soorten dierzelfde familie zich kenmerken door den walgc-

lijken reuk, — als van dierlijke uitwerpselen, — dielmncigen is.

Het zijn struiken of kleine boompjes, vvaaraan hemelsblaauwe

bessen (drupa) en bloemen, tot hoofdjes vereenigd
,
grocijen, Ki

boeloe of Mata koetjing: Mepbitidia cyanocarpa DC. (Lasianlbus

aiior.); Ki tjangke: Mepbitidia laevigata dc ; Ta'i oetaq: Mepbi-

tidia slercoraria DC. en Ki tai: Axanlhes macrophylla bl Een

gelijken naam als die van den laalstgenoemden kleinen boom, m.

Kajoe tai en ». Ki tai, d. i., strontbout, wordt insgelijks gegeven

aan een kleinen boom, beboorende tot de familie der Verbcnaccae,

Gumira foetida Bassk. (Premna foetida Rein*.) , die even als Gumira

integrifolia Bassk. tusschen de vroeger genoemde Rubiaceen afzon-

derlijk in het woud opgroeit en een gelijken , hoogst walgelijken

reuk verspreidt. Zeer qpmcrkelijk is het, dat het bout van

dezen boom, — Kajoe tai, — korten tijd nadat het gekapt is,

eene wilachtige kleur beeft en geen reuk hoegenaamd verspreidt,

tervvijl het eenige maanden daarna steeds bruiner van kleur wordt

en te gel ijk meer en nicer duidelijk een reuk als van menschendrek

van zich geeft; deze reuk is zoo sterk, dat Javasehe spotvogels

somtijds enkele kleine splinters op bet bed werpen of ze icmaud

in den zak steken, ten einde hem van zekere grove onreinheid te

doen verdenken. Het ontwikkelen van dezen reuk, welke een aan-

vang neemt met het verkleuren van het bout , kan bespoedigd

worden, indien men het op eene vochtige, lommerrijke plek neder-

legt, of het gedurende eenige weken met eene laag losse aarde

l>edekt. De Javasche Prinsen van Jogjakarta vinden dezen reuk
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zeer aangenaam, indien eene geringe hoeveelheid er van met

welriekende zelfstandigheden, namelijk, met de olie der Gautiera

punctata (zie de vierde zone) is vermengd, ten gevolge waarvan

de Kajoe tai in de bereiding hunner parfumerien eene gewigtige

rol speelt. Heeft de reiziger twijgen of bladeren van een dier stank

verspreidende struiken (Mephitidien) afgeplukt, dan gaat de wal-

gelijke, slerke reuk niet van zijne handen , dan nadat hij ze her-

haaldelijk heeft gevvasschen. Als ware het om hem te verzoenen

met de familie der Rubiaceae, waartoe de Mephitidien behooren,

ontwaart hij in de nabijheid der vorigen eenige andere boompjes

of struiken, die, wel is vvaar, leden derzelfde familie zijn, maar

een hoogst aangenamen, welriekenden geur verspreiden. Het zijn

Ki moeoen wangi: Pavetta odorata bl, en voornamelijk Ki

kopi bener: Stylocoryna fragrans bi. (Geriscus fragrans aiior.)

,

vvier bloemschermen (corymbi) de omringende sireek van het woud

met den heerlijksten geur vervuilen.

Aan de slerk geaderde, zaagvormig getande bladeren, die van

onderen wit, ja , sneeuvvwit zijn, herkent men de Urticeen; zij

behooren tot de geslachten Leucocnide en Boehmeria en worden

in grooten getale tusschen de vroeger genoemden gevonden. Het

meest treft men in deze zone aan Oerang oerangan j. , Ki

boentoer $. : Leucocnide candidissima en alba Miq., benevens

Boehmeria nivea, diversifolia en clidemioides Miq., alien struiken,

die eene hoogle van 5 a 8, ja, menigwerf van 10 voet bereiken

en zich aan de vroeger opgenoemde kenteekenen op het eerste

gezigt laten onderkennen. De meesten hebben een bast, welks

sterke, taaije vezelen, even als zulks het geval is met die van

de Boehmeria sanguinea, welke in de eerste zone voorkomt (zie

bladz. 240 en 558), uitmtmtend geschikt zijn tot het vervaardi-

gen van touwwerk. Behalve de opgenoemden worden hier nog ver-

scheidene andere Rubiacefin aangetroffen , voornamelijk Nauclea

purpurascens Khs. en obtusa bi., benevens eene Leguminosa , Bau-

hinia tomentosa l. en een aantal Myrsineen , Ki lamp aan gede

of Ki samplak: Ardisia speciosa bl, met licht karmijnroode bes-

sen, Ki lamp aim loemboet: Ardisia marginata bl, wijders A.

semidentata Miq. , stylosa Miq. en laevigata bl. Kenmerken zich de
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Ardisia-soorlen — alien kleine boompjes van 10, 20, ja, somtijds

50 voet hoogte — door de menigte of de schoonlieid hunner bloe-

men of kogelronde, hesachlige vruchten, die gewoonlijk tolscher-

inen vereenigd of in pluimen en Irossen den buitensten omvang

der loof kroonen sieren , er worden hier insgelijks kleine boomen

gevonden, die tot andcre familien bebooren en bij de inboorlingen

geacbt zijn om de nultige eigenscbappen , welke zij bezitlen , zoo

als Bisoro idoeng •.; Ficus scaberrima bi (Arfocarpeae),

deze levert een heilzaam
,
pijusUllend sap op; — Ki parai: Lepi-

santhes montana bi. (Sapindaceae) , waarvan bet bout zeer duur-

zaam en hard is, — benevens Kras toelang: Chlorantbus offi-

cinalis bi. , (Chloranteae) ; de naam alleen , welke de Javanen aan

dezen boom geven, en welke «sterke hulp, sterke kracbt», be-

duidt, toont op eene voldoende wijze aan hoe boog bij bij de

inboorlingen aangeschreven staat om zijne nuttige eigenscbappen.

Het is een struik van geringe groolte, die geene fraaije bloemen

heeft, waarvan echter de bladeren en alio andere deelen een ster-

ken , aromalisch-kamferachtigen reuk verspreiden en als opwekkend

en zweetdrijvend middel in veierlei ziekten worden gebezigd.

Gaat men voort om zich met het hakmes in de hand een pad

te banen in het kreupelhout , dat uit de reeds opgetelde en an-

dere struiken bestaat, dan ontwaart men hier en daar eene Um-

bellifera , Gorang irengy. , HorsQeldia aculeata dg. , welker Sten-

gel aan het benedeneinde houlachtig is en tot eene hoogle van 6

a 7 voet lijnregt opschiet; vervolgens verdeelt bij zich in eenige

weinige takken , waaraan de groote , bandvormige bladeren groeijen

,

zoodat de gansche boom daardoor eene boogie verkrijgt van 10

a 12 voet. Deze plant vorml den overgang van de Umbelliferen

tot de Araliaceen, en heeft in habitus en vorm van bladeren eenige

overeenkorast met een jongen Ricinus communis. Een fraaije

struik uit de familie der Polygalaceae, welke over het gansche

eiland is verspreid, speelt eene aanzienlijke rol in het kreupelhout

dezer wouden; het is Petasi ofTerong kepipity. ,Ki toetoeng-

koel ».: Chamaebuxus venenosa Hassk. (Polygala venenosa Juss. )

,

welke in Midden-Java, bij voorbeeld aan de zuidelijke hellingen

van den O.-Merapi, in grooter aantal dan andere slruiken gevonden
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wordt en door zijnc langc, slap afhangende bloemtrosscn, die ecne

zacbt purperroode Hear hebben , de blikken des rcizigers tot zich

trekt. Hij groeit aan de hellingen van vele bergen tot op eenc

boogte van 6000 voet en wordt steeds slanker en kleiner,naar ge-

lang hij op grootcre boogte wast; hij doet zich, ten gevolge daar-

van, bier aan het oog voor als een struik van 5 a 6 voet, elders

als een boom van 25 a 50 voet. Ter plaatse waar de bodem van

IT
Dhet woud zeer vochlig, de humusrijke klei zeer los en papachti

is, daar breiden wilde Pisang-soorlen : Musa sP . iga. hunne reus-

achtige, heldergroen gekleurde bladeren uit, waaraan bij vele

soorlen de onderkant roodacbtig purperkleurig is , — daar verhef-

fen zich groepen van Scitanuncen, ter boogte van 10 a 15 voet;

zij vormen bier, even als in de eersle 2one, kleine, digl gcgroeido

slengel- en bladerenboschjes, met bloemtrosscn gesierd , die deels

laag bij den grond in de somberste scbaduwen van het wond

groeijen en ecbter met de levendigste en prachtigsle kleuren prij-

ken. Hief, in de gemaligde zone, worden voornamelijk gevonden

Ladja »;: Alpinia cernua Sims., benevens Alpinia coceinea en spe-

ciosa d. Dietr. (Eleitaria sp. aiior. ), wier schoonheid de reiziger met

bewondering aanschouwt.

Vele kleine palmen, behoorende tot de geslacblen Areca en

Pinanga, die slechts ter boogie van 20, hoogstens 25 voet op

dunne, sierlijk in geledingen verdeelde siammetjes in de scba-

duwen der wouden opgroeijen , breiden hunne gevinde scherm-

bladeren bier en daar in het kreupelhout uit, waar boven slechls

weinigen zich verheffen. Pinang of Djambe rendd ».: Areca pu-

mila Mart., is welligt de kleinsle onder de palmen , dewijl haar

stam ter naauwernood 5 voet hoog groeit; Pinanga-soorlen daaren-

tegen , bij den Soendanezen bekend onder den naam vanNenge,

Biinbing en Poun anjawar — in Oost-Java beet men deze

boomen insgclijks Poon anjawar — verheffen zich ter hoogte van 10

a 15, ja , eenigen 20 en meer voet. Het zijn Pinanga Nenga, cos-

tata, latisecta, noxa en coronata ui. , die geelacbtige,bruinachtige ?

olijf- of roodkleurige bessen dragen en in habitus zoo zeer met

elkander overeenkomen , dat de inboorlingen lien niet goed van

elkander weten te onderscheiden en hunne nanicn niciugwerf met
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elkandcr verwisselen. De schoonste soort , die tevcns over gansrh

Java in grooter aantal dan anderen wordt aangctroffeu in dc oorspron-

kelijke wouden der vulkanische kegelbergen tusschen 2 en 5000

voet, is de Pinanga Kulilii bi., die nicer algemeen bekend is onder

de benaming Bimbing §;, Anjawar j. en zich onniiddellijk laat

berkennen aan de vermiljoenroode kleur barer lange vruchttros-

sen, welke onder de bladslelen aan de loppen der slammetjes

bangen. Deze plant beboort tot de nicest karaktcristieke vormen

in bet kreupelbout dezer wouden, waarin zij den reiziger, bij

bet voortzetten van zijn togl naar de toppen der bergen , bijblijft

tot eene boogie van 5000 voet en door bare sierlijke, in gele-

dingen verdeelde stammetjes, door de scboone roode kleur barer

vruchttrossen , allerweffe het oo£ verrukt. Nict overal ecbter wordt-,^ «^v w&
zij even talrijk aangetroffen , want bier en daar groeijen , in plaats

van palmen, boomvarens , voornamelijk Aisopbila debilis en robusta

deVr,, wier zachte, fijn gevinde schermbladeren zicb aldaar uit-

breiden. Nu eens slaan zij verborgen tusschen het digl bijeenge-

groeide geboomte, wier weelderig groen hen bijna verstikt, dan

weder breiden zij in eene meer opene plek hun loof als schermen

boven kleinere struiken uit. Ook Aisopbila contaminans Wan. (zie

bladz. 425) wordt in de benedenbelft dezer zone menigvuldige

malen in bet binnenste der wouden gevonden.

Heeft men zijn togt van de benedenste tot aan de bovenste grens

dezer zone door het woud afgelegd, de opgelelde struiken en

boompjes, waaruit het kreupelbout bestaat, den een na den anderen

in oogenschouw genornen , dan is men aanvankelijk in bet onze-

kere aan welke slruik of boom , uit een physiognomisch oogpunt

heschouwd, de voorrang beboort le worden toecrekend. I\ iurt zich

het oordeel des beschouwers naar bet tal van individuen , dat

bij op zijn togt er van aantrof, naar gelang van den indruk, die

zij op hem maakten, dan ruimt hij eene eersle plaats in aan de

vroeger genoemde Rubiaeeen (Pavetta, Ixora, Stylocoryna-soorten)

met hunne fraaije, menigwerf welriekende bloemschermen, — aan

de Ardisia-soorlen , die zich kenmerken door* een rijken ovcrvloed

van schoone bloemen , benevens aan de Urticeen (Leucocnide en

Boehmeria-soorten) , wier bladeren aan den onderkant witkleurig
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zijn, en Chamaebuxus-sirmkeii , die door hunne lange,ne£rwaarls

hangende bloemtrossen zoo zeer zijne aandacht boeiden, maar bo-

venal aan de fraai gevormde Pinanga Kuhlii , die allerwege uit bet

kreupelhout oprijst, of aan de sierlijke scherm van een boomvaren,

welke zich als een dak uitbreidt en bier en elders zijne blikken tot

zich trok. Als zeker mag worden aangenomen , dat in bet kreupelhout

der wouden in deze zone de Rubiaceen, zoo wel in tal van soorten

als in lai van individuen, boven anderen de overhand hebben.

Op den vochtigen botlem van liet woud , die begroeid is

met de zoo even genoenide struiken , en waarop bet loofgewelf

der vroeger verraeide hoogstammige boomen zijne schaduwen

werpt, ontkiemt eene raenigte kleine, kruidacblige gewassen. Men

moet zich bukken , over den bodern kruipen onder bet laag af-

hangende loof der struiken, om de kleinere gewassen, debloemen

te zoeken of de plaats op te sporen , waar de grootere planten

hunne wortelen in den bodera hebben geschoten. Ook hier is alles

met een welig groen kleed overtogen, geene enkele kale plek laat

zich bespeuren. Hier verheft Angiopteris evecla floffio. zijne

groote waaijerbladeren , — hier is het, dat Gleichenia Herman-
ni R.Br. (Mertensia dichotoma wsud.) dikke, ondoordringbaar door-

eengewarde beddingen vorrat, — waar Grammilis totta Presi.

,

Aspidium-soorten en honderden van andere varenkruiden den grond
met zulk een digt gegroeid weefsel bedekken , dat nergens een spoor

der bruinkleurige , humusrijke aarde is waar te nemen. In plaats

van grassoorten, die hier niet voorkomen en mossoorten , die

hooger bergopwaarts veelvuldiger worden gevonden
, groeijen hier

verscheidene Lycopodium -soorten , vooral de meest algemeen voor-

komende, meest verspreide soort, L. atroviride Wati. , en nadeze
L. cernuum l.

; zij komen zoo talrijk voor, zij schielen zoo

digt en regtstandig nevens elkander op, dat de ruimte, welke
tusschen de stammen der boomen en struiken overblijft, zich aan
het oog voordoet als eene grasmat. Op dezen vochtigen, met
Lycopodien bedekten bodem des wouds verheffen zich hierendaar
m menigte de fraaije, bemelsblaauwe bloemen eener plant, die

men aan den vorm harer kelken en het purperroode, dat den
onderkant harer bladeren kleurl, op het cerste gezigt herkenl;
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het is Daon kockoeran $j Scutellaria indica l. ;
— op andere

plekken ontwaart men de bladkruiken van Daon gending: Ne-

penthes gymnamphora Remw. (vergelijk hladz. 558) , welkcr ranken

niet slechts in het rond over den bodem kruipen, maar tot op

eene geringe lioogle legen het geboomle opklimmen, terwijl elders

1 a 2 voet hooge Commelineen : Pollia elegans en thyrsiflora Basak.

(Tradescantia aiior.), worden aangetroffen , wier holder glimmende,

kobalthlaauwe bessen de blikken des reizigers tot zich trekken.

Dergelijke blaauwe bessen groeijen insgelijks aan Dianellamonlaiia

Bi. (Asparagineae) , een plantje met grasachtig lange bladeren, dat

in grooten getale in deze wouden wordt aangetroffen. De sierlijke

Loxotis obliqua R.Br. (Rinchoglossum aiior.), behoorende totdefa-

milie der Scrophularineae , die meer afzonderlijk tusschen de vorigen

groeit, wordt echter in grooten getale gevonden; deze plant her-

kent men onmiddellijk aan hare lange bloemaren, aan hare naar

eene zijde gekeerde , afwaarts hangende blaauwkleurige bloemen,

naar beneden gerigle scheeve bladeren en him sappig groen. (1)

Vooral op vochtige plekken in het woud vindt men eene menigte

Impatiens leptoceras Wall. (Baisamina micranlha aiior.), met hare

rozenroode bloemkroonen ; deze en verscheidene andere soorten

van hetzelfde geslacht mogen gerekend worden te behooren tot die

planten, welke over de gansche uitgestreklheid des eilands in

deze en in de volgende zone het meest algemeen zijn verspreid.

Op enkele plaatsen wordt de reiziger verrasi op bet zien van

kleine , reukelooze vioolljes , Viola palmaris Ham., en anderen, terwijl

hij elders kruid- en halfstruikachtige Cyrtandra-sooi ten , G. pilosa,

nemorosa, coccinea bi. en andere Bignoniaceen waarneeml, wier

gele of roode bloemen den bodem van het woud ten sieraad strek-

ken. Onder deze laatstgenoemden trekken zijne aandaeht Aescynan-

thus pulcher Msn. , door de levendige scharlakenroode kleur zijner

groote, pijpvormige bloemen, zoomede A. radicans jack. , maar bo-

venal Aescyn. longiflorus Wall. (Aeschynanlhus aiior ) , die met zijne

wortelschielende Stengels allerwege op levende of doode, halfver-

(1) Deze plant wordt het meest aangetrofFen op de vochtige aarde dcr schaduwrijko
wouden in deze zone ; men vindt haar echter insgelijks in de vorige , heete zone , bij voor-
beeld

,
op ru'inen , oude muren , doch nergens elders dan op zcer lomnierrijke plaatsen.
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raolmde boomstammen rondkruipt. Op de Stengels van Cissus ser-

rulata Roxb. , die over den vochtigen , zoo welig begroeiden bodem

beenslingeren , werd in deze zone , ongeveer ter hoogte van 5000

voet, voor korten tijd de tweede Javasche Rafflesia, R. Rochus-

senii Teysm. et Binnend.
,
gevonden. Het ontdekken dezer plant beeft

de juistheid der opmerking door Robert Brown oratrent R. Arnoldi

gemaakt, dat, namelijk, alle lot heden bekende Rafflesia-soorten

dioecisch — tweehuizig — zijn , nader geslaafd. Dit geldt even-

zeer oratrent R. Arnoldi als zulks het geval is omtrent R. Rochus-

senii (1) en R. Patina, welke laatstgenoemde wij in de eerste

zone op bladz. 561 hebben leeren kennen, hoewel de beschrij-

ving en de afbeelding, door Dr. C. L. Blume van die plant gele-

verd, in ltjnregte tegenspraak daarmede zijn. Eene groote raenigte

jonge en oude individuen heb ik , in spiritus , uit Java herwaarts

overgebragt; zij zijn door den beer W. II. de Vriese onderzocht

geworden. — Even naauwkeurig is R. Arnoldi door Robert Brown

en R. Rocbussenii door Teysraann en Binnendijk onderzocbt ge-

worden, — honderde exemplaren heb ik in de wouden op Noesa

kambangan open gesneden en naauwlettend beschouwd — alien

droegen de raannelijke en vrouwelijke geslachtsdeelen op verschil-

lende planten, alien waren zij dioecisch. Wanneer men nu deze

feiten in aanmerking neemt, dan ziet men zich gedwongen om

te gelooven, dat de afbeelding door Dr. Blume in de Flora Javae,

tab. 2 en 3 , fig. 1 , van deze plant geleverd, die hij als hernia-

phroditisch opgeefl
,
geheel en al uit de lucht is gegrepen. Even

fictief is de kleur, door hem Amsijne R. Patma gegeven; zij wijkt

verre af van de kleur, welke de Patma werkelijk heeft en die ik

ter aangehaalde plaats getracht heb te besehrijven. — In de

vroeger gemelde beschrijving wordt niet gezegd, dat de Cissus,

waarop R. Roehussenii groeide, in bloei stond. Het is derhalve

tot heden nog niet uitgemaakt of de bloeitijd van de parasiet- en

van de moederplant in verschillende maanden des jaars plaats grijpt,

dan wel of de Cissus-individiien , waarop zich de parasietplanten

(!) Zie Teysmann en Binnendijk 1. c. en W. H. de Vriese, Voorloopig bcrigt over ccne
nieuwe soort van Rafflesia. Leiden , 1851.
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ontwikkelen, met in bloei geraken, uithoofde de parasiet eenc le

groote hoeveelheid sappen aan de moedcrplant ontncemt en deze,

ten gevolge daarvan , in kwijnenden toestand verkcert ? — dewijl

de leveuskracht zich in eene andere rigling openbaart? (1)

Ter plaatse waar de wouden, tot het aanleggen van akkers of

van koflijtuinen, zijn geveld geworden, ontwikkelen zich, op den

kortelings bearbeiden bodem, eenige planten in verbazende me-

nigte, als onkruid, welke elders zeer zelden worden gevonden.

Het zijn Lactuca indica l. enlongifolia DC.,maar vooral Aroega*.

:

Bidens leucantba wuw. era I

l. , die in dergelijke oorden tot op een boogie van 7000 voet door

gansch Java menigvuldig worden aangetroften (vergelijk bladz. 209).

Op dergelijke plaatsen , meer in opene plekken der wouden als op

den digt belommerden bodem , vindt men in eenige streken van

Java, namelijk, in de Preanger-Regentscbappen, hoewel ook daar

slechts zelden en gebeel afzonderlijk, Calancboe pinnata Pers. (Co-

tyledon Lam. , Bryophyllum calycinum Saisb.) ; deze is de eenige

plant, behoorende tot de familie Crassulaceae, — uitgenomen eene

andere soort , welke nog niet met zekerheid bekend is , — die

op Java in het wild groeit.

Parasietplanten op boomen. Wortelen de zoo even opge-

noemde gewassen in de aarde, ontwikkelen zij zich althans op

den bodem van bet woud , er wordl eene groote menigtc andere

gewassen gevonden, voornamelijk varenkruiden en Orcbideen,

die zich hechten aan de slamnien van boomen of op hunne takken,

en menigwerf 100 voet boven de oppervlakte van het woud een

anderen bodem vinden , waarop zij allerwcligst groeijen. Hier ont-

waart men aan den stain van een boom de groote bladeren van

Aroi kitjoeng tjorang ».: Pothos scandens l, waarvan de klim-

mende stengel zoo sterk is , dat men zich er van bedient tot het ver-

vaardigen van vlechtwerk , — elders kruipen peperranken als Tjabe

berit ,. : Piper Chaba Hunt, en Sirih goenoeng: Piper sulcatum

(1) Moeijelijk laat het zich verstaan hoedanig do OvarMta der R. Patma
,
die zich be-

vinden in rondom geslotone holten in het vleezige receptaculum en later met do

plant tot verrotting overgaan , bevrucht kunnen worden door do helmknoppen der man-

nelijke bloemen, en op welka wijze nil dit zaad de parasiet kan ontstaun.
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en nigrescens bl , opwaarts en doen zich aan het oog voor als

lange, groene banden, die aan loodregte zuilen zijn bevestigd; —
op andere plaatsen hangen de lange , slappe aren van Lycopodium

Phlegmaria L. in dikke bundels van de takverdeeling der stammen

afwaarls, terwijl Niphobolus lissus bl, Anthrophyura Boryanum

Kauif. , Acrostichum-soorten , benevens eene groote menigte andere

varenkruiden , dikke beddingen oni de takken der boomen vormen.

In het midden der laatstgenoemden ontwaart men bier en daar

Cyrtosia javanica Br. en andere Orehideen, diegewoonlijk met sclioon

gekleurde bloeraen prijken. In de volgende zone echter is het aantal

varenkruiden , Orehideen en mossoorten aan de takken van het

geboomte veel grooter dan hier het geval is, alwaar daarenboven

op den bodem groeijende mossoorten worden gevonden; hier daar-

enlegen , in deze tweede zone, treft men een grooter lal van va-

renkruiden, die op den bodem groeijen en paddestoelen aan, welke

zich ontwikkelen op onde, nog levende stammen, benevens op

doode , in meer of mindere mate vermolmde stammen. Nergens

op Java , noch beneden , noch boven deze zone wordt zulk een

tal van paddestoelen gevonden als hier in de oorspronkelijke wou-

den dezer zone, welke thans het onderwerp onzer heschouwing

uitmaakt. Deze aanmerking geldt evenzeer ten opzigte van het lal

van individuen eener soort, als omtrent het aantal soorten , dat

hier wordt gevonden.

Tot de uilstekendste en eigenaardigste vormen der Javasche

paddestoelen behooren verscheidene Phalloideen, Xerolus indicus,

Cymatoderma elegans en Trichocoma paradoxum Jungh, Thelephora

Gstrea New en Thelephora princeps Jungh., welke laatstgenoemde

niet zelden eene middellijn van 5 voct hereikt; Polyporus xantho-

pus Fr., op welks centrale steel een trechtervormige hoed groeit,

die, even dun als papier, veerkrachtig-buigzaam is; wijders Poly-

porus amboinensis Fr., met een langen, zijwaarts geriglen steel;

deze paddestoel groeit in eene horizontale rigling van den boom
en kenmerkt zich door de zwarte, glimmende kleur van zijnen

steel en hoed, die als het ware met vernis is bestreken. Uithoofde
van zijn vorm wordt hij door de inboorlingen Tjamoer (d. i.

paddestoel) s^ntok (d. i. lepel) geheeten , en aan het monsterach-
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tige uitwas, waarbij de rand in lange slralen uilloopt, geven zij

de benaming van Tjamoer tangau setan, d. i. duivelshand

(Polyporus pisachapani Nees). Behalve deze vormen, wclke in de

tropische slreken eigenaardig te luiis behooren, Ire ft men op bijna alle

tot verrotting overgaande boomstammen vele andere zwarnmen,

die in Europa voorkomen, als Spbaeria Hypoxylon l., polymor-

pha Pers., eene groote menigte andere Sphaerien, Exidia-soorten,

Polyporus fomentarius Fr., die eene dikte en breedtevan verschei-

dene voeten verkrijgt, benevens eene menigte groote en kleine

Polyporus en Daedalia-soorten , die kurk- of lederacbtig van aard

ztjn. Buitengewoon welig is bun wasdom; somlijds vindt men twee

individuen van Tjamoer sentok (Polyporus amboinensis) in eene

horizontale rifting aan den stain van een boom, die niet nevens,

maar boven en digt bij elkander groeijen, waarbij bet Hymenium

van den eenen paddestoel, die bet boogst staat, naar boven en

van den anderen naar beneden is gekeerd. Van de vleezige, voor-

nameiijk hoedvormige paddestoelen (Agaricini), die voor een ge-

deelte op den bodem groeijen en niet gedroogd kunnen worden

,

welke bij gevolg onderzocht en afgebeeld behooren te worden ter

plaatse waar zij groeijen, hiervanzijn nog weinige soorten bekend.

Men zou zich ecbler ten zeerste vergissen, indien menvermeende

hieruit de gevolgtrekking te mogen afleiden, dat zij of niet, of

slechts zelden in de flora van Java voorkomen; bet weinige licht,

hetwelk over dit gedeelte der flora van alle tropische landen is

verspreid, moet voornamelijk worden toegescbreven aan de vol-

gende oorzaak; de meeste reizigers vinden in deze landen zulk

een rijkdom van voorwerpen, die als om strijd hunne aandacht

boeijen, dat zij tot beden geen tijd aan bet onderzoeken der pad-

destoelen hebben gewijd. In de oorspronkelijke wouden dezerzone

heb ik, behalve de reeds vroeger opgenoemden, in menigte gevonden:

Agaricus, Canlharellus , Merulius, Tremella, Clavaria, Boletus-

soorten, b. v., eene soort, die volkomen overeenkomt met B. luri-

dus, Morchelia delieiosa Fr., Peziza, Bovista-soorten , Lycoperdon

giganteum Batsch. , Aethalium flavum, Scleroderma, Arcyria en

Teichia-soorten; zelfs Agaricus emeticus schaeff, metzijn bloedrooden

hoed, heb ik menigwerf aangetrotfen. De grootere, vleezige padde*
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stoclen koracn editor hier in dezc oorden, waar vochligheid en

warmte het gansche jaar door gelijkmalig heerschen, niet in een

bepaald tijdpcrk voor, gelijk met de Europesche paddestoelen in

den herfst het geval is, zij worden in tegendeel het gansche jaar

door, in alle maanden zonder onderscheid gevonden. Hier groeijen

individuen van dezelfde soort voortdnrend op, maar deze komen

niet in zulk eene menigte voor gelijk inEuropa,in den licrfst, het

geval is; want hier, in deze tropische wouden , worden zij steeds

afzonderlijk hier en daar verstrooid in het rond aangetrotfen. Op

eukele plekken van het woud, voornamelijk ler plaatse waar velc

verniolmde boonistammen liggen, wordt echter eene verhazende

menigte versrhillende soorlen bijeen gevonden , die alien binnen

ecn kleinen omtrek vereenigd voorkomcn. Dergelijke plekken worden

doorde inboorlingen Tampa t tjamoer, i. e., paddestoelennesten,

geheetcn ; de tallooze menigle kleine, draadvormige bloedzuigers

,

welke zich aldaar ophouden, maken het echter bijna ondoenlijk

om aldaar langer dan eenige oogenblikken te verwijlen. Met grond

jneen ik te mogen aannemen, dat het meerendeel der Europesche

paddestoelensoorten , de vleezige hoedzwarnmen daaronder begre-

pen, insgelijks hier tusschen de keerkingen —- op Java — groei-

jen, waarbij nog zeer vele soorten behooren te worden gevoegd,

die hier eigenaardig te hnis behooren en in koudere streken

niet worden aangetroffcn , ten gevolge waarvan het gezamenlijke

aanlal Javasche paddestoelensoorten (mycetes) minstens even groot

is als in Midden-Europa.

Dleren. In de nabijheid der paddestoelen, derhalve op de

vochtige, schadiiwrijke plekken van den bodem des wouds, waar

vele boonistammen vermolmen , vindt men in deze zone een groo-

ter aanlal landslahkcn, die hier over den bodem krnipen, elders

aan de stammen , takken en bladeren hangen, dan in eenig ander

gedeelte er van het geval is. Wei komen zij in andere streken

dezer wouden insgelijks voor, maar niet in zulk eene menigle

als het geval is in de zoogenaamde paddestoelennesten, «Tampat
tjamoer »; in de volgende zone worden zij reeds zeldzamer aan-

getroffen
, en in de vierde , koude zone worden er , naar het schtjnt,

volstrekt gccne gevonden. De voornaamste en meest algemeen
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voorkoraende soorten , die door mij verzameld en door Dr. J. A.

Herklots zijn bestemd geworden, zal ik hier opnoemen. Nanina

javanica Feruss., gemina, bataviana en Rumphii v. d.Busch, Helix

conus Phil., planorbis Less., Winleriana en rotatoria v. d. Busch, Bu-

limus perversus l. en galericulum Mousson , Clausilia javana Pfeiffer

,

orientals v. d. Busch en Junghuhnii Phil. Bebalve deze stille bewoners

van den woudbodetn en eene menigle insekten en velerlei vogelen

,

ontraoet de reiziger bijna geene andere dieren dan apen en eek-

hoorntjes op zijne togten door het binnensle dezer wouden. In de

laagste streken dezer zone hoort men nog dikwerf den diepen

bastoon der koerende Columba aenea Temm. , eene fraaije, zeer

groote duif , die , zoodra men de plaats nadert waar zij zich be-

vindt , schuw wegvliegt en eene andere plek opzoekt om zich neder

te zetten, maar in hare vlugt steeds laag bij den grond blijft,

daar verneemt men van tijd tot tijd het geroep der eenzaara

levende koekoek (Cuculus chalcites) , of laat zich nti en dan het

gefluit hooren van andere vogelen; overigens echter blijft alles

stil en slechts zelden bespeurt men eenige bewcging in het loof-

gewelf of op den bodem van het woud. Somtijds ziet men het

groote eekhoorntje Sciurus bicolor Sparrm., dat zich laat herkennen

aan de lichle ,
geelachtige kleur van hals en buik , doch hetwelk

overigens zwartachtig is, of een Sciurus melanolis Schi. etM., ter-

wijl zij over de takken van het gehoomteheenspringen,— Hylogale

javanica Temm. , benevens eene andere sierlijke soort van dit geslacht,

springt in het kreupelhout rond , — hier en daar ontwaart men

ook grijze en zwarle apen in de toppen der boomen ; gedurende

den loop des daags slakcn deze dieren echter geen geluid, maar

verduwcn in stilte de vruchten, die zij pluklen. Slechts nu en

dan verneemt men een schel fluitcnd, kort afgebroken geluid en

men waant dat eene of andere groote vogel zich in de nabijheid

bevindt, — het is een aap Soerili s. Semnopithecus mitralus

Fr. Cuv. , welke dit geluid maakt, zoodra men den boom te nabij

komt, waarin hij zich schuil houdt. Hij wordt niet gelijkdeaap

Monjet (bladz. 564) in troepen vereenigd gevonden , maar leeft in le-

gended steeds eenzaam en in plaats van den reiziger met zijne spron-

gen te vermaken, verbergt hij zich in het digtste gedeelle van

3 n
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het woud, zoodra bij ieraand ziet naderen. Van daar is het, dat

zijn cigenaardig, doordringend gefluit in het woud veel meer wordt

gehoord dan men den Soerili-aap zelven in het oog krijgt, die

het voortbrengt. Het raeest wordt hij in deze zone aangelroffen

,

hoewel men hem insgelijks vindt in streken , welke slechts 1000

voet hoog, ja, op eene geringere hoogte zijn gelegen. Bovendien hoort

men van tijd tot tijd in het woud een dof , kort afgebroken ge-

brul, dat met eene zeer diepe basstera wordt geslaakt,dochwaar-

van de nolle klank zich slechts zelden, na lange tusschenpoozen

laat hooren. Gaat men op het geluidaf, dan herkent men aan zijne

zwarle kleur reeds in de verte den aap Loetoeng: Semnopithecus

maurus Fr. Cuv , die, in kleine troepen vereenigd, in eene zwaar-

moedige houding op de takken zit en traag en langzaam in zijne

bewegingen is; hij is echter niet zoo schuw als de Soerili. Komt

men te nabij aan den boom, waarop de troep zit en staat deze

geval aan den rand eener kloof, welker bodem met woud-

geboomte is bedekt, dan aarzelen deze apen niet in het minst om

alien naar beneden te springen, al is die kloof 100 voet

diep; dan ziet men deze zwarte ligehamen den een na den

anderen , uit die groote hoogte , als het ware door de lucht vlie-

gen en weldra daar beneden verdwijnen in het loofgewelf, waar-

van men do takken onder huniie zwaarte hoort kraken. Met»uit-

zondering van den Semnopithecus pyrrhus in Oost-Java, slijgt de

Loetoeng van alle Javasche apen het hoogst in het gebergte op-

waarts, alwaar men hem nog ter hoogte van 6000, ja, somtijds

van 7000 voet aantreft. Somwijlen daalt hij beneden 2000 voet,

wanneer hij naar vruchten zoekt; zijn lievelingsoord, waar hij

het talrijkst wordt gevonden, is echter de zone van 3 tot 5000

voet, waar hij zich in de hoogstammige wouden ophoudt. Op een

anderen tijd verneemt men een buitengewoon luid, knarsend ge-

— dan komt men in de nabijheid

der plaats, waar eene vruchtdragende Kedongdong-boom: Evia

acida bi., (Poupartia of Spondias dulcis) zich verheft, een hooge

boom uit de familie der Terebinthaceae, welks zuurachtig zoete

vruchten Buceros lunalus Temm. zeer gaarne nultigt. Deze groote,

zwarte vogel onderscheidt zich door zijn sikkelvormigen , opwaarts

blaas of sresnuif in het woud
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gebogen hoorn , die op zijn buitengewoon grooten snavel groeit

,

van den B. plicalus (zie bladz. 278) ; hij is zoo schuw , dat men

hem bijna nimmer binnen schot kan krijgen, dewijl hij reeds op-

vliegt , terwijl de jager zich nog op een grooten afstand van hem

bevindt. Hij bouwt zijn nest in het hoogsle geboomte dezerwou-

den in de zone van 4 a 6000 voet, waar menhemiederenavond,

zoodra de schemering begint te vallen, ziet heenijlen. Hij vliegt

steeds gepaard, nimmer in grooler getal en tevens zoo hoog door

de lucht, dat hij zelfs buiten het bereikvan een buksenschot blijft.

Het gesuis echter van zijne vlugt hoort men zelfs in het binnenste

der huizen en het knarsend geluid , dat hij van tijd tot tijd voort-

brengt, is zoo sterk, dat het uren ver door berg en dal weerklinkt.

Met het vallen van den avond vangt het gegons aan der insek-

lenkoren, terwijl overigens stilte begint le heerschen in de gansche

natuur. Heeft men zich nedergezet aan de grenzen dezer wouden,

in een eenzaara liggend gedeelte van het gebergte, dat zelden door

een mensch wordt betreden en laat men van daar zijne blikken

weiden over het lager gelegene land, dan magdeindruk,dienhet

op het gemoed desbeschouwersmaakt,hoogsteigendommelijkwor-

den genoemd. Verre beneden den beschouwer strekt zich de wijde

vlakte uit, die aan gene zijde door nieuwe gebergten is begrensd. Het

gansche landschap heeft een donkergroen, somber koloriet. Geen

luchltogtje wordt men gewaar; de wolken, die een kring ora de

maan vormen, blijven onbewegelijk in het luchlruim zvveven; de

wolkenlaag, die op de helling der verwijderde bergketen rust,

ondergaat geene verandering, ja, geen enkele van de reusachlige

bladeren der Pisang-boomen , welke rondom onze hulten slaan

,

beweegt zich in het minst. De gansche natuur schijnt te rus-

ten in het stille avonduur; slechts het eentoonige gegons der

insektenkoren en de enkele wachtvuren, die als sterren aan de

sombere, met wouden bedekte hellingen der ver afgelegene berg-

keten glinsteren, om telken male te verdooven, zijn zoo vele tee-

kenen van dierlijk leven en menschelijk aanwezen in de

Duidelijker daarentegen dan des daags hoort men nu het bruisen

der nederstorlende watervallen. Doch naauwelijks vangt een nieuwe

morgen aan, — de schoonste tijd des daags omler den tropiscben
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liemel, — dan ontwaakt al het gedierte tot een nieuw leven en

alien, met uitzondering der roofdieren, begroelen luide den aan-

brekenden dageraad. Dan paart zich aan het gebruis der waler-

vallen, die in de naburige kloven bergafwaarts storten, het geschrei

der langarmige Oewa oewa-apen: Hylobates leuciscus niig.

,

het gesuis der Buceros-vogelen , welke uit de hooger gelegene wou-

den weder naar beneden vliegen en het gekweel van vele andere

vogelen, die, door de eerste slralen der zon gewekt, in de omlig-

gende boschjes hunne nesten verlaten. Van tijd tot tijd verneemt

men daarbij de bazuinstem van een paauw. De Oewa-apen treft

men in de wouden van 2 tot 5000 voet menigwerf aan, waar zij

zich in talrijke troepen in het geboomte ophouden. Zoodra de zon

hare eerste stralen op het loofgewelf nederschiet , begint het gan-

sche koor zijne stem te doen hooren , eerst langzaam en met langge-

rekten toon zijn lied te verheflen : oeh aeh , oeh aeh

,

oeh waeh, — allengs, sneller, krachtiger en op hoogeren toon
I

oeaeh — — — oeae, — — oeae, — een twaalftal keeren

achter elkander ora vervolgens weder ineer slepend, met lan-

gere tusschenpoozen, oeae — , oeaeh, oehaeh

oeh-aeh — oeh-waeh • — oeoeh-waeaeh — zijn

lied te zingen, dat eindelijk verstomt. Na eene korte poos van

rust herhaalt zich dat geschreeuw op nieuw uit honderde kelen

te gelijk , waarbij de zangers somtijds alien op eenen boom zitteu;

eerst een geruimen tijd na zonsopgang houden zij zich voor goed

slil. Gedurende den verderen loop des daags verneemt men weder

niets meer, dan de verschillende geluidcn van eenige vogelen,

waar onder geene eigenlijke zangvogelen worden gevonden, het

diep koerend geluid eener duif, het geroep van een koekoek en

van tijd tot tijd het gegons van een bijenzwerm , die hoog boven

den grond snel door de lucht ijlt*

De RAWA*FLORA, welke in de vorige zone eene aanmer-

kelijke uitgebreidheid bezat, is in deze tweede zone weinig ont-

wikkeld. Men treft hier slechls twee meren aan, die uithoofde
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hunner uitgestrektbcid in aanmerking verdiencn le komen, name-

lijk, de Telaga-Pandjaloc (zie de IIdo afdeeling , bladz. 187), welke

gebcel en al tusschen bcbouwde oevers ligt ingesloten en de Te-

iaga-Ngebel (zie bladz. 522 dcr II
de afdeeling) , die omgeven is door

sleil oprijzende bergwanden. Buitendien vindt men op den vlak-

ken bodem van bet dal van Garoet en op bet plateau van Ban-

dong, ter hoogle van 2000 a 2500 voet, kleine, ondiepe meren,

welke aldaar bekend zijn onder de benaming Siloe, welke noch toevoer-

nocb uitwateringskanaal hebbeu en derhalve in den eigenlijken

zin des woords tot de Rawa's — moerassen — mogen gerekend

worden. De spiegel dezer meren ligt lager dan de omringende

vlakte ; men vindt er dezelfde soorlen van walervogelen , voorna-

melijk Meliwi-eenden , als in de stilstaande wateren der eerste zone

werden aangelroffen, waarbij nog verscbeidene kleinere vogelen

,

namelijk, Gallinula-soorten moelen gerekend worden, vooral G.

orienialis Horsf , die zicb gemakkelijk laten herkennen aan de scbar-

lakenroode kleur van voorhoofd en snavel. Kikvorschen en visschen

worden bier in grooten gelale gevonden , zoo mede zoetwaterscbelp-

dieren, die niet slecbls in de opgenoemde meren, maar in alle

stil vlietende beken dezer zone talrijk worden aangelroffen ;
bet schijnt

zelfs, dat zij bier in grooter gelal voorkomen dan in de vorige,

heete zone, en uit dien hoofde zal ik de voornaamste, ofde meest

algemeen verspreide soorlen bier oplellen volgens mijne verzame-

ling, die Dr
. Herklols heeft bcslemd: Cyclosloma perdix urodcr. en

oculus capri Word. , Ampullaria eelebensis Quoy , Paludina javanica

v. d.Busch, Melanin glans, tcrcbra , semigranosa en semicancellala

v. d.Busch en unifasciala moused; — van de Bivalven, welke vooral

in vele breede, langzaam vlietende beken dcr ziiidelijke neptuniscbe

gebergten in grooten gelale worden gevonden, verdiencn Cyrena

orienialis Lam , violacea Brag, en zeylonica Chemn. ,
genoemd le

worden. In de volgende, koelere zone, waar bijna niet anders dan

bergstroomen met sterk vcrval worden gevonden ,
wordt het aan-

tal der zoetwaterschelpdieren aanmerkelijk geringer.

Op den spiegel , zoo mede aan de oevers dicr Sitoe's in Bandong

bespeurt men gclijke walerplanlen als wij vroeger in de <

zone op ds Mar-
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silea quadrifolia L. wordt er raenigwerf onder gevonden; daar-

enboven treft men hier Chara-soorleu aan, welke in de Rawa's
der heete dieplanden te vergeefs worden gezocht, benevens Myrio-

phyllum indicum wind, en andere nog niet besterade soorten van

dit geslacht. Deze planten, zoo raede Conferven, ontwikkelen zich

in deze wateren, ja, vullen menigwerf het ganschezoo welig

meerbekken
, gel ijk in Europa het geval is met Myriophyllum

spicatum l. en dergelijke planten.



DERDE ZONE.

DE KOELE ZONE VAN 4500 TOT 7500 VOET BOVEN DEN

SPIEGEL DER ZEE,

ijarc uitgc&ttrtkthcib

Naar gelang wij hooger bergopwaarts stijgen, necml de uit-

gestrektheid des bodems steeds meer en meer af; in deze derdo

zone bedraagt zij — in vlakke projectie — nog niet het 5000< te

gedeelte der uitgestrektheid van den bodem der eerste zone, niet-

tegenstaande hare verticale breedte 5000 voet is. De bodem is

hier uitsluilend beperkt tot de hellingen der vulkanische kegel-

bergen, vormt een kring, een gordel, rondom deze bergen , waar-

van de oppervlakte allerwege helt onder een hoek van 15 a 25

graden. Geen andere dan een sterk glooijende bodem, die ecbter

hoogst vruchtbaar en met vermolmde overblijfselen van wouden

is vermengd, — een bodem, gevormd uit verweerde vulkanische.

producten, — wordt in deze zone gevonden. Slecbts driegeberg-

ten maken hierop eene uitzondering, dewijl zij insgelijks een

"lakken bodem in deze zone bezilten. Het zijn; 1<\ het plateau

van Dieng, gelegen ter hoogte van 6500 voet, dat, vvel iswaar,

eene geringe uitgestrektheid bezit, doch omringd is door zacht glooi-

jende heuvelen en vlakke dalen , die zich uilstrekken tot aan gene

zijde van Batoer en derhalve eene aanmerkelijke breedte hebben.

(De lezer vergelijke bladzijde 265 der II 1 * afdeeling.) — 2<\ Het

Tengger-gebergte, dat ter hoogte van 5 a 7000 voet, bebalvc

de dorre zandzee (Dasar) , vele vlakke of slechts zeer zacht glooi-
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jende strekcn bezit; hiertoe bchoort insgelijks het gebergle, dat

den G.-Tengger met den G.-Semeroe verbindt, waarvan de ver-

scbillende gedeelten bekend zijn onder den naam G.-Garoe, Gcem-
bar en anderen (1. c. bladz. 786, 811 en volgenden). — 3<». Het
hoogland tusschen de vulkancn G.-Raon en Idjen , waarvan de oos-

telijkste streek Ongop ongop ler hoogte van 5600 voet list (]. c.

bladz. 1017 en volgenden). — Het hoogland des G.-Ajang behoort

tot de volsende zone.&

III tmataqva pitincite scU cts.

De

.
Te rekencn van de bencdcnsle lot aan de bovensle grens dezer

zone vcrmindcrt de drvkeing dbr ldcbt 50,82 Par. lijnenjde
kwik van den barometer daalt, namelijk , van 284,16 tot op
255,54'". Van bet strand der zee tot aan de bovensle grens heeft
er eene vermindering van drukking plaals van 82,66'", derhalve
bijna van zcven duim. Deze geringere drukking der lucht oefent niet
slechts een aanmerkelijken invloed uit op het plantenrijk, maar zij

doet zich insgelijks in eene hooge male gevoelen op mensch en dier.

TBMPBRATUBR DBS DAMPKRINGS daalt Van 15 00 tot
10,55° R. (18,7 tot 15,0° C. of 65,7 tot 55,4° P.) , ondergaat dus
op eene verlicale uitgestrektheid van 5000 voet eene vermindering
van 4,65° R.

;
van het strand der zee tot aan de bovensle grens der

zone — voor eene luchtlaag van 7500 voet verticale dikte
daalt zij derhalve 11,65° R.

vochtiohbid dbr ibcht. Deze zone mag in den eigenlijken zin
des woords de zone der wolken , der dikke , zaamgepakte wolken

,

vvorden gebeeten
, die voornamelijk aan hellingen, met ivouden

bedekt, zich reeds ten 10 ure, ja, menigwerf reeds ten 9 ure des
voormiddags beginnen te vormen ; te rekenen van 11 of 12
ure lotomstreeks 1 a 5 ure hullen zij alles in digte nevelen, welke
zich omstreeks dien tijd menigmaal op een tiental plaatsen te
gehjk m onweerregens ontlasten en eerst de namiddagzon weder
vergunnen met hare stralen de bloemrijke oppervlakte van het
woud te beschijnen. Heeft er

D of in den naraiddag
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geene onllasting plaats, dan blijven de wouden ook gedurende

het overige gedeelte van den dag in nevelen gehuld, welke zoo

dik en vochtig zijn, dat men geen enkel voorwerp op 25 schre-

den afslands voor zich uit kan waarnemen , terwijl de psychro-

meter aanduidt, dat de lucht ten voile met waterdamp is verza-

digd
, totdat deze wolkennevel, na het ondergaan der zon , als dauw

op de oppervlakte van het woud en op den bodem nederploft. Dan
*

vvordt het planlentapijt althans verlicht door het schijnsel van
een onbewolkten sterrenhemel , want zelden gebeurt het, dat de

wolkenlaag ook des nachts op het gehergte hlijft hangen. Ten
opzigte van de krachten en de verschijnselen , welke deze wolken
doen ontslaan en met de vorming er van gepaard gaan , zoo mede
het men
hooger klimt , heb ik reeds vroeger het noodige vermeld in het

kliraatographische overzigt der tweede zone. Ten eindc den lezer

in staat te stellen over de gehalte aan waterdamp van de lucht

op verschillende hoogle en in verschillende streken van West- en

Oost-Java le kunnen oordeelen , geef ik hier, bij wijze van voor-

beelden
, de resultaten op van gedane waarnemingen , waarnaar

ik reeds vroeger , bij het behandelen der tweede zone , heb ver-

wezen.

De label, welke de boven bedoelde resultaten bevat, is voor het groot-

ste gedeelte zaamgesteld door den heer F. W. C. Krecke . Ph. Dr.

.

aan het meleorologisch en magnelisch observatoriura Zonnenburg
le Utrecht, die de vriendelijkheid heeft gehad meer dan
honderde waarnemingen te berekenen, door mij op de later

te vermelden oorden op Java gedaan, ten einde daaruit het

gemiddelde bedrag te kunnen afleiden. Ieder lezer, dien het be-

kend is, hoeveel moeite het maken van dergelijke berekeningen

kost , vooral dezulken , welke moeten afgeleid worden uit for-

mules naar waarnemingen, die op hooglen van meer dan 10,ja,

1 1 duizend voet werden gedaan , — tot op welke hoogte geene lot

heden berekende hulptabellen reiken, — zal te regt bevroeden wel-

ken dank ik den man verschuldigd ben, die op zulk eene ver-

pliglende wijze een gedeelte van mijnen arbeid op zich heeft

gelieven te nemen.
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De verschillende rubrieken in de navolgende tabel duiden aan :

1°. de plaats, waar de waarneming is geschied; 2°. de datum;
5°. het uur; 6, v. beteekent den tijd kort v66r zonsopgang en
i het minimum der temperatuur (grootste dagelijksche koude)

,

hetwelk zich gewoonlijk op dit lijdslip laat waarnemen ; a betee-

kent het maximum der temperatuur (de grootste dagelijksche

vvarmte), welke op ongelijke tijdstippen van den dag invalt tus-

schen het maximum en minimum van den barometerstand (tus-

schen 10 en 4 ure). De waarneming, betreffende de temperatuur
der lucht tusschen deze tijdperken van den dag gedaan, geeft
derhalve steeds het maximum der temperatuur op en , is geene
waarneming op een er tusschen vallend Ujdstip vermeld, dan
liet zich de grootste dagelijksche warmte gevoelen tijdens het
maximum of minimum van den barometerstand; 6, «. beteekent
kort na zonsondergang. 4°. Bar.

barometerstand in Par. lijnen; deze werd hoofdzakelijk waarge-
nomen tijdens zijn hoogsten stand ten 9^ of 10 ure en den laag-
sten stand ten 31 of 4 ure; med. beteekent het gemiddelde bedrag
uit beide vroeger gemelde getallen getrokken. (1) 5°. Psychr.
Psychrometer, waarvan droog beduidt de waarnemingen met den
droogen en nat de waarnemingen met den bevochtigden thermome-
ter naar de schaal van Reaumur; zij duiden behalve de vochtig-
heid der lucht, tevens haar graad van warmte (droog) aan en
hoewel niet uitsluitend, werden zij voornamelijk gedaan tijdens i

(6 v) en a
; (2) de nu volgende rubrieken zijn uit de bovengenoemde

beteekent de belrekkelijke

educeerde

berekend geworden

heid

het verzadigingspunt der lucht met waterdamp door 100 wordt
drukt. l°.rolum.in 100 -duiden aan devoluminawaterdamp,
100 volumina lucht bevatten rdeeretallm, wAlt* h,cC^„ k«„i

(1) De waarnemingen werden gedaan met een barometer van Pistor , vervaardied naarde construct van Fortin, waarvan de buis eene wijdte had van 5 Par Zt diJS hTdS'?
11 8eW°rden mCt eCn d-g^J k- barometer dledooSh'*aier tot het doen z.jner waarnemingen

, te Batavia, werd gebezigd.

ou^M^vrie^ jSn

-f
waa™emingen V00r

'
welke den stand d*s thermometers

is, zijn waat'S^^ ™ *« **«" "^ voor geplaatst
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nevens staan, duiden aan de volumina waterdamp, welkedelucht

zou bevat hebben, indien zij bij de opgegevene temperaluur met \va-

terdamp verzadigd ware geweesl). 8°. Grammen in 1 hubiek meter

geven te kennen de hoeveelheid waterdamp in gewicbtdeelen , name-

lijk, in grammen uitgedrukt, welke een kub. meter luchtbevatte

(de getallen, welke tusschen haakjes daarnevens staan , duiden aan

het gewigt waterdamp in grammen, welke een kubiek meter lucht

zou bevat hebben, indien de lucht bij de opgegevene temperaluur

met waterdamp ware verzadigd geweest). Deze tusschen () staande

getallen zijn voor de rubrieken 7 en 8 berekend geworden en er

bijgevoegd, uithoofde zij in eene hooge mate kunnen strekken ter

verduidelijking van den waargenomen graad van vochtigheid der

lucht. 9°. Dampdrukking— beteekent dedrukking der dampatmos-

pheer in Par. lijnen, berekend naar de tabellen van Kamtz.
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PLAATS.

BATAVIA
(Wcltevrcden , in de na-
bijheid der noorder kusl).

West-Java.

jan <T
2,74(3,51) 20,25(26,39)

25 April

,

1847.

18,6

23,521,0

1002,91(2,91)
83 3,18(3,82)
81 3,40(4,10)~ 3,22(4,14)

20,43(20,43)
23,39(26,43)
24,94(28,66)
24,02(28,52)

28 April,
1847. 3,15(4,30)

3,41(4,22)
24,02(29,54)

25,21(28,95)

KED1RI
,

gelegen ler hoogte van 197
v. ineene zandigevlakte.

Oost-Java.

September
1844.

921,96(2,12)
63 2,20(3,46)
49 1,91(3,86)

542,02(3,74)

14,59(15,26)
18,32(24,02)
17,74(26,58)
18,01(25,75)

2 October

,

1846.

6v.
9V2

1
37.

310,12
309.15
308,65

16,4
18,5
21,0
20,5

15,3
16,9
17,7

17,5

87
83
69
71

3,25(3,66)
2,63(3,13)
2,63(3,76)
2,62(3,64)

16,31(17,64;
18,21(20,32)
19,2524,02)
19,04(23,26)

P VNDJALOE
,

gelegen terhoogtevan 2335L n,tnbpr
voet in eene bebouwder x^jSr '

streek. iSm'

West-Java.

6v.
972

3V.

16,615,5
18,516,4
20,516,3

J.

882,41(2,73)
782,47(3,13)
612,26(3,63)

16,60(17,&3)
17,64(20,32)
17,55(23,26)

4 October

,

1846.
3V3

309,91

308,50 21,0 17,9

2,43(2,76)
2,50(5,37)
2,68(5,75)

2,70(3,77)

22
September

1847.

SOEKA NEGARA,
gelegen ter hoogte van 2564 _
voet in een da I , tusschen!September
bergen met wouden be-

dekt.
West-Java.

16,70(18,01)
18,11(21,81)
19,67(24,68)
19,57(24,02)

1,78(1,78) 12,99(12,99)
2,54(2,85)17,18(18,32)
2,81(3,33)

2,87(3,19)
2,73(2,85)

19,04(21,22)
19,04(20,32!

17,83(18,32)

1,95(1,95)

2,22; 2,81)

1,63(3,89)

2,62(3,631

98,2,51(2,58)

24
September

1847.

2,99(12,99)

15,78(18,11)
15,09(24,411
18,73(23,05)
16,41 1 16,70)

i

1,87(1,87)

2,48(3,11)
2,53(3,31)
2,53(2,90)

2,57(2,70)

12,39(12,39)

17,37(19,89)

17,85(20,99)
17,18(18,62)

16,89(17,37)

9,71
10,43
10,59
11,43

6,56
7,37
6,41
6,77

7,39
8,15
8,13
8,08

7,44
7,67
6,98

7,50
7,75
8,30
8,33

5,96
7,77
8,55
8,72
8,29

5,96
6,77
4,96
7,99
7,63

5,69
7,59
7,70
7,70
7,80

(1) Jannarij 87,38. — Februarij 87,44. — Maart 86,04. — April 84,02. — Mei 84,59.
Jumj 83,62. — Julij 83,84. — Augustus 79,27. — September 83,12. — October 82,60.
November 83,77. - December 85,32. — medium 84,25. De droogste maand was derhalve
Augustus en de vochtigste Februarij. (Naar Maicr , 1. c.)
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1.

l'LAATS.

o. •4.

DATUM. BAR.

5.

PSYCHR.

S>

S5

6.
• •

P5>

7.

volum.
IN 100.

8.

GRAMMEN
inl

KUBIEK
METER.

9.

2g3

SOEKA NEGARA.
gelegen ler hoogtc van 2564' 25
voet in een dal tusschen September
bergenmetwoudenbedekt. I 1846.

West-Java.

6 v.

2
S*/t 303,91
6u.

12,0 12,0
19,516,5
19,617,0
16,615,8

100
70
74
91

1,96(1,96)
2,46(5,43)

12,99(12,99)
17,74(21,81)

2,61(5,46) 18,52(21,93)

2,53(2,78) 16,89(17,83)

5,96
7,47
7,94
7,68

30
November,

1846.

286,25

285,19

13,8 15,8
15,4115,0
17,016,0
17,2 15,6

4
December,

1846.

6 v.

9 1

/2 1286,49
2
4 1285,43

10,5 10,2
16,8
18,5 15,0

17,214,8

961,77(1,86)11,37(11,64)

65 2,24(3,39) 15,96 20,32)

7412,34(3,09)15,78(18,62)

5,06

6,43
6,67

15
December,

1846.

6 v.

9V3

2
4

285,81

285,09

11,011,0
17,2
16,8
16,8

15,4
15,8
15,8

100 1,93(1,93)
80 2,53(3,09}
88 2,68(5,001

882,69(3,01)

.

12,04(12,04)
16,41(18,62)
16,89(18,11)
16,89(18,11)

5,52
7 22
7',67

7,67

18
December,

1846.

6v.
97, 285,59
2
4

PENGALENGAN

,

een met woudcn bedekl
plateau, ter hoogte van
4400 voet, tusschen bergen
met woudgeboomte over-

schaduvvd.
Wesl-Java.

50
December,

1816.

284,68

9,71 9,5
16,212,2
18,514,5
17,7 14,3

98 1,69(1,75)

57 1,12(2,87)

60 2,15(5,40)

65 2,1713,22)

10,86(10,98)
13,14(17,37)

15,43(20,32)

15,26(19,25)

4,82
4,93
6,09
6,17

6 v.

9y2 286,28
2
37,

12,412,0
16,314,21

285,13 15,8
15,7
14,4

95
76
79
85

2,05(2,16)
2,25^2,88;
2,56(3,20)
2,56(2,79)

12,99(13,35)
15,09(17,55)

16,80(19,25)
15,34(16,89)

5,83
6,45
7,53
6,74

4
Janunrij,

1847.

6 v.

97,
57.

286,81
285,67

12,5 12,0
16.0 15,8
18.1 15,2

942,03(2,17)
2,17.2,81)

70 2,73(3,30)

12,99(13,43)
i4,08 ( 17, 18)

16,22(19,78)

5,80
6,2i
7,80

10
Januarij

,

1847.

6 v.

97,
57=

286,07 16
?

,6

285/19 17,8 16,

17
Januarij,

1847.

6 v., ~«
9'/, 286,58
57:285,61

97 1,98(2,01)12,59(12,61)

81 2,65(3,23) 17,18(19,35)

5,60

7,57

99
85

1,56(1,59)110,09^0,15)
2, 56; 2,82)

852,59 v3,05)

15,45(17,18*

16,70(18,52)

4,47
6,77
7,42

.

26
Januarij,

1847.

6v.
97,
57,

285,98
285,051

11,011,0
17,415,81

15,815,0

\
\

1001,95(1,95)
83 2,1)5(2,79)

91 2,55(2,79)

12,04(12,04)
16,89(18,85)
15,96(16,89

5,52
7,52
7,27

1

Februarij ,

1847.

6v.
97,
57.

285,75
285,05

10,3
17,5

16,0

I

10,2
15,4

15,3

99
77

1,80(1,83)

2,49 5,16)

11,57(11,50)

16,41(19,04)

^2,62 2,83)16,31(17,18)

5,12
7,12
",47

1
Maarl

,

1847.

6v
97.
2
37,

285,93

285,05

15,5
16,8

17,5

17,0

10,6
15,8

15,0

15,0

67
68
— *

78

,97(2,31) 11,70(14,19^
14,6s 18,11

I

2,09^5,00)
2,58(5,11)

2,43(3,05)

)15,96rl8,75

15,96(18,52
I

5,61
5,99
6.S2

6,9*
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PENGALENGAN

,

een met wouden bedekt
plateau , ter hoogte van
4400 voet,tusschen bergen
met woudgeboomte over-

schaduwd.
West-Java.

6 v.

9% 1285,95
3% 284,99 17,015,5

2,18(2,40)
2,40(2,89)
2,57(5,05)

88(14,68)
15,96(17,55)
16,60(18,52)

6,22
6,86
7,33

9,7! 9,6
15,414,8
16,815,8

99
95

1,73(1,75)10,92(10,98)
2,53(2,71) 15,78(16,41

88<2,69( 5,00) 16,89(18,11)

15
Maart

,

1847.

6 v.

97a 287,09
3'/2286,17

4,93
7,22
7,67

13,3
14,3
15,5

2
April

,

1847.

6v.

3V.
286,32
285,50

9
April

,

1847.

6v.
9V2

37.
286,

285!

17
Januarij,

1845.

i.

a.

19
Januarij

,

1845.

l.

a.

20
Januarij

,

1&45.

i.

a.

SELO ,

'^'iegeo ter hoogte van
4480 rod.

Midden Java,

21
Januarij

,

1845.

22
Januarij

,

1845.

a.

24
Januarij

,

1845.

25
Januarij

,

1845.

3
-

s

5

i.

a.

26
Januarij,
1815.

i,

a

27
Januarij.

1845.

i.

a

"3

o
CD

28
Januarij

,

1845.

29
Januarij

,

1845.

-

i.

a.

l.

a.

12,8
13,6

94
91

2,18(2,31)

2,28(2,48)

13,72(14,19)

14,51(15,26)
6,21
6,55

10,3
17,1
15,0

10,0
15,1

14,0

95
78
89

1,74(1,82)
2,44(3,06)

2,34(2,62)

11,2-4(11,50)

16,13(18,52)

14,92(15,96)

4,98
6,98
6,67

'11,50(11,50)

16,31(17,74)

15,96(19,14)

12,8
15,4

10,8

13,1

5,22
7,31

6,78

751,74(2,26)
752,09^2,76)

11,90(13,72)
14,04(16,41)

4,88
5,83

91 1,68(1,85) 10,86(11,31\
8-4 2,38(2,78)15,09(16,60)

4,71
6,68

5,87
7,08

11,411,0
16,014,7

951,92(2,93)12,04(12,39)
852,48(2,88)15,69(17,18)

5,39
6,%'

9,61 9,3
16,014,4

93 1,64(1,76)10,53(10,92)
82 2,41(^88) 15,34(17,18)

10,8 10,6
16,4 14,4

4,60
6,74

t9
78

1,88(1,94)

2,36(2,97)

10,8

16,5
10,5
15.0

11,70(11,90)

15,34(17,64)

5,27
6,60

96 1,86(1,94)

832,52(2,99)
11,64(11,90)
15,96(17,74)

5,2

1

5,07

12,8 12,01 9012,05(2,26)
16,814,9 792,47(3,06 ;

12,99(13,72^

15,87(18,11)

5,74
6,92

791,70(2,10)
68

(

2,25(5,22)
11,37(12,76)

15,34(19,04)
4,76
6,30

l,82i2,26)

2,55(5,22)
12,17(13,72

16,41(19,04)

5,10
7,13

15,011,2
17,215,9

12,4

15,5
12,1

14,1

96 2,10(2,20. 13,06( 15,35)
83 2,55(2,78) 15,01(16,60;

5,89
6,59
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.

PLAATS. DATUM.

o.

BAR.

5.

PSYCHR

rV*

VOLUM
IN 100

8.

GHAMMEH
in 1

KUBIEK
METER.

SELO,
gelegen ter hoogte

4480 voet.
Midden-Java.

van February

,

1845.

& w
81 1,88(2,52)
88 2,48(2,78)

12,61(14,04
15,43(16,60

G.-WAJANG ,

ter hoogte van 6775 voel

,

bedekt met oorspronkc-
lijke wouden.
West-Java.

260,57

1,08(1,95)
1,93(2,72)
2,24(2,93)

2,27(2,58)
2,37(2,86)
2,19(2,54)
2,51(3,03)

2,29(2,29)

8,52(11,24)
12,54(15,26)
13,88(16,51)
13,50(14,51)
14,27(15,96)
13,43(14,92)
14,92(16,80)
12,99(12,99)

85 1,64(1,92)
76 2,14(2,72)

10,26(11,05)
13,28(15,26)

2,35(2,80) 14,19,15,69)

2,23(2,33)12,99(13,28)

6v. 10,0 10,0 100 1,95(1,95) 1 1,24(1 1,24)

20
September

1845.

6v.

1
4 1264,81

265,55
&2
12,3

9,2
11,"

12,7 12,1

12,7 12,5

1001,80(1,80)10,62(10,62)
922,U{2,30) 12,69(13,28)
92 2,21(2,57) 13,06(13,65^

95 2,26 2,38)15,28(13,65)

DIENG,
op het plateau , dat 0500
voet bovemlen spicgelder

zee ligt.

Midden -Java,

24
September

1845.

6v.
97*1265,99

4 1264,91

8,0 6,4
11,8 9,2
14,7|11,5
13,5

f*76
67
63

1,27(1,64)

1,56(2,21)

1,81(2,76)

8,67( 9,74)

10,62(12,76)

12,54(15,69)

4
October

,

1845.

6v.
97a
3
4

265,67

264,75

10,0 9,5
13,8 —
15,4 12,7

15,213,2

J
9

70
77

l,80v 1,92) 10,86(11,24)

2,11(2,91)13,65(16,41)
2,27(2,88) 14, 1U 16,22)

8
October

,

1845.

6v.
97a
4

265,75
264,85

4,31 4,3
12,411,3
12,9 11,9

100
86
88 r

i

1,21(1,21)
2,02(2,31)

2,13(2,11)

7,45( 1^5)
12,51(15,55
1 2,91 1 13,80

16
October ,

1845.

Gv.l - I 5,0
9'A 265,73 15,5

4

5,0
1-1,0,

100
69

261,83| 12,8 1 l,8j 87

1,281,281
1,82(2,52

2,12i2,39)

7,81( 7,81)
12,04(14,4"

12,76( 13,72

19
Oclober

,

1845.

I

6v i _ I 10,0|10,0; 100 1,95(1,95:
!

1 1,24(11,24

97*^65,77 14
>

lM 8l
" "

4 1264,95 12,3 11,71 92
2,17(2,61 V5.^5i 14,92

2,03i2,50) I2,69
v 15,28)

WONOSAIU,
gelegen 6015 voet boven
ilen spiegel dcr zee in het

Ten^ger-gebergte.
()ost-J(tia.

2
October

,

1841.

6
372 268,98
f>n.i269,ll

10,0
17,0
15,

8,5
12,5

,5513

79
54
80

1,52(1,90) 10,09(11,24)
t,78<5,23) 13,43(18,32)
2,33(2,85) 14,43(16,51)

t

4,28
5,59
6,14
5,84

5,10

4,79
5,68
5,87
5,99

3,57
4,14
4,82

4/77

5,60
6,01

3,22
5,56
5,65

5,41
4,85
5,61

5,10
5,76
5,'>8

4,10
4,79
6,27
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6
Julif

,

1842.

6 v.

9
1

47,
6n.

258, 18

->57,66

6,6
13,7

12,4
9,0
8,6

1,7(1

8$2)

6,6(3)

260,66(1,65)

56

71

1,62(2,60)

1,46(1,95)

6,55( 8,88)

10,58(13,45)

8,88(10,26)

Julij,

1812.

G.-MVM>\L\ WANGI,
op den 9326 voct tio<»-

gen lopdes kegelbers
die met wouden is

bedekt.
West-Java.

(iv. _ 3,5 3,1(4) 91
9 '/, 238,2

1

8,6
^r u ^r —

*

I — 12,0 w 71
4V 237,55 9,3 1,5(5)

•

75

1,05(1,28)

1 ,88(2,50)

1,60(2,05)

6,82( 7,06)

11,05(12,99)
9,46(10,74

8
Julij,

1842.

6v.
9Va 257,88
2

5,5 5,3(6) 100

47 257,4

1

7,5
10,6 8,0
8,2

64

1,47(1,47)

1,58(2,27)

8,04( 8,04)

9,74(11,84)

10
Julij

,

J 842.

Ov.
12

4%

2,8
1

1
,3

9,7

1,0(7)

8,6
7,5(8)

660,87(1,21)
65
70

1,69(2,59)

5,80( 6,70)
10,26(12,59)

1,60(2,11) 9,46(11,05)

15
Januarij,
1844.
191

6v.
9Vi
10
1

374
3V-

!

258,40
258,74
2.58,74

258,25
257 ,82
^7,92

5,0
9,5
10,8
12,2

10,0

8,7

5,0
9,0
10,1

11,0
9,0

8,0

100
92

1,45(1,45)

1,91(2,06)
90 2,10(2,28)
84 2,19(2,54)
851,88i2,14i
89 1,77(1,95)

7,81( 7,81)

10,44(10,86
11,31(11,90)

12,04(13,14)
10,44{ll,24)

9,74(10,26)

Top van den
G.-SLVM\T,

op de a&ehvlakte nevens
den krater, ler boogte
van 105(H) voet De berg
is lot op 3000 voet bene-
<len den top gebeeJ en al

ka.ti.

Midden-Java.

20
Ju riii

1847.

6v.
97
12

174
57
47
6»-

227 ,55

227,10
226,85
226,85
226,NT
226,95

4,6
8,6
10,4

8,6
8,0
6,2
5,0

hi
2,5
4,4
5,4
3,5
3,0

59 0,74(1,45)
14 0,59(2,01)
250,86(2,32)
28
36
48
55

0,81(2,01)

0,88(1,92)

0,96(1,66)
0,93(1,50)

5,86( 7,58)
6,70(10,15)

7,49(11,57)
6,94(10,15)
7,02( 9,74)
6,74( 8,52)
6,35 7,81)

21
Junij,
1847.

Ov.
97
127.
5
4

227,19
226,86
226 ,< J2

226,59
6 n . 226,66

I

4,2

8,4

9,8

6,5

0,2
2,4

5,0

1,4

1,6

0,2

4,04( 7,36)

6,46: 10,05)

6,74(11,05)
5,94( 9,19)
0,09( 8,72)
5,47 ( 7,95)

1,57

5,87

3,46

2,45

4,48
3,81

3,50

5,75

2,07
4,01
5,79

3,41
4,55
5,00
5,22
4,48
4,21

1,69
1,55
1 ,96

1,84
1,99
2,17
2,11

2,22

1 ,88

1 ,45

1,29
1,51

2,55

(1) Zachte oostevvind; de wolkenlaag benedeu den bergtop. — (2) In de voorbijtrek-

kende wolkennevelen daalt de thermometer a plotseling op 8,8 en rijst even snel

tot 12,4, ja , bleef eens gedurende 7a uur, bij helderen zonneschijn, op 13,3 staan. —

•

(3) Woiken pakken zich als torens opeen . beneden den bergtop; een vuurrood schijnsel

verlicht den hemel boven den horizon. — (4) Veel dauw; water druppelt van bet
dak. — (5) OnmiddeUijk na zonsondergang 4,4. — (6) Digte wolkennevel ; water druipt van
het dak. — (7) Vele planten , voornamelijk de toppen van grashalmen , zijn met rijp en ijs

bedekt; de koude moet bij gevolg des nachts grooter zijn geweest dan in den morgen.—
(8) Kort na zonsondergang 5,3. — (9) Digte wolkennevelen bij weste-of west-noordweste-
wind; des nachts doodstil. In de heldere tusschenpoozen

, wanneer de nevelen zich hebben
verdeeld, is de lucht buitengewoon doorzigtig. Den vorigen dag viel er des namiddags
nevelregen

,
gepaard met onweder , dat zoo zelden op deze boogte wordt waargenomen.

Ik bevond mij midden in eene onweerswolk.
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1.

PL A ATS

2.

DATUM.

o. I

BAR

5.

PSYCHR.

©
o

as

6. 7.

V0LUM.
IN 100.

8.

GRAMMEN
inl

KUBIEK
METER.

9.

Top van den
G.-SLAMAT ,

op de asehvlakte nevens
den krater, ter hoogte van
10500 voet. De berg is tot

op 3000 voet beneden den
top seneel en al kaal.

Midden-Java.

22
Junij

,

1847.

(1)

6v
10

6n

4,0
6,5
6,6
5,2

3,0
6,5
6,6
5,2

81 l,24;i,39)

1001,70(1,70)
100 1,71(1,71)

1001,53(1,53)

G,74( 7,27)
8,72 8,72)

8,77( 8,77)

7,95( 7,95)

2,81
3,86
3,89
3,47

23
Junij

,

1841.
6v. 4,5 4,3 97 1,38(1,45) 7,45( 7,54) 3,13

Op den 10350 voet hoogen
top Widodaren des
G.-ARDJOENO.

Oost-Java.

13
November,

1844.

6 v.

47,
57*
6n.

227,50
227,60

5,2
8,0
8,5
6,2

4/7

7,3
4,2

92

82

1,41(1,53)

1,68(1,99)

6711,20(1,66)

7,67( 7,95) 3,20

2,74

G.-SEMEROE

,

de hoogsle berg op Java

;

boven 8000 voet is hij vol-

komen kaal.Op den noord-
westelijken top , die 11480

voet hoog rijst.

Oost-Java.
(Zeer heldere herael , bij

een noordoostewind.)

117, 218,9o' -
12

^F

11,0 5,8 35 1,16(2,52)

26 1 — 9,2 3,7 27 0,85(2,19)

September 2 —

'

8,5 1,7 10 0,54(2,07)

1844. 272

37,
218,56 8,5
218,55 7,0

1,7 10 0,54(2,07)

4 218,58, 6,3 -0,5 05 1,04(1,74)

8,30( 12,04)

7,11(10,62)
6,13(10,09)
6,13(10,09.

4,99( 8,62)

2»*

1,85
1,19
1,19

2^1

Uit eene vergelijking dezer waarneniingen volgt: 1°. dat de

absolute hoeveelheid waterdamp , in de lucht aanwezig ,
geringer

wordt naar gelang men hooger slijgl,dewijl de warrnlegraad afneemt

en eene koudere lucht eene geringcre hoeveelheid waterdamp kan

bevatten dan eene warmere lucht Aan de grenzen onzer 4zonen,

op eene hoogte van 0,2000, 4500, 7500 en 10000 voet, hij eene

lemperatiuir van 22,00, 18,85, 15,00, 10,35 en 6,45° R.

waterdamp, welke de Kiel

indien zij er mode verzadigd is: 3,51, — 5,00, -

en 1,68 volumina in 100 vol. lucht of 26,59,

2,50, 2,28

21,15,

16,88, 11,60 en 8,70 grammen in 1 kub. meter. 2°. Dat

insgelijks de betrekkelijke vochligheid der lucht, dat is, de hoeveel-

heid waterdamp, welke zij op het lijdslip der waarneming wer-

kelijk bevat, vergeleken met de hoeveelheid, die zij bij eene gelijke

(1) Op dezen dag was de lucht sedert 9 ure eerst van tijd tot tijd , later aanhoudend

met nevel bezwangerd. Des namiddags <\c\ er een onweersregen . gepaard met novel en

hngel !

3 1



Derde /one. 482 Klimaat.

tempcraluur han bevallen, wanneer zij er raede verzadigd is, af-

neemt naar male men booger stijgt, en dat deze vermindering

eerst zeer duidelijk wordt waargenomen boven de zone der wol-

ken. — 5°. Dat in de zone der wolken enkele malen eene zeer

groote male van droogte, doch slechts gedurende een zeer kort

tijdsverloop wordt waargenomen. Dil was bij voorbeeld het geval

te Pengalengan (zie vroeger bladz. 679) en op den G.-Wajang,

ahvaar op kort na elkander volgende dagen, des morgens vroeg,

49 en 100 betrekkelijke vochtigheid werd waargenomen.

4\ Op eene hoogte van 9 a 10000 voet is de betrekkelijke vochtig-

beid der lucbt reel geringer dan le Balavia;men vergelijke, bij

voorbeeld, de waarnemingen gedaan teBatavia, gedurende de maan-

den Junij, July en September of de gemiddelde betrekkelijke vocb-

tigheid gedurende dien tijd, met die op den G.-Mandala wangi ,

Slamal, Semeroe, in diezelfde maanden gedaan , alwaarde belrekk.

vocht. daalde tot op 26, 15, 10, ja, tot 0,5 ten bonderd. Dit

laatste was het geval op den G.-Semeroe , — de grootste droogte

der lucbt, welke op Java ooit door mij is waargenomen; — de

lucht bevalte destijds (zie den dag waarop dit plaats greep) bij den

psychrometerstand -+- 6,3 en — 0,3, nog slechts 4,99 grammen

waterdamp, terwijl volgens Maier, de grootste droogte, gedurende

een tijdsverloop van drie jaren te Batavia waargenomen (op den

lyfJen October, 1848, des namiddags ten 5± ure) of, met andere

woorden, de minste betrekkelijke vochtigheid der lucht l>0 ten hon-

derd bedroeg,waarbij de kub. meter lucht nog 16,25 grammen water-

damp bevatle (de psychrometerstand was 25,4 en 19,2° R.).— 8°.

Stijgt echter de weslewind tot deze hoogte ,— gel Ljk het geval was in

January, 1844, op den G.-Mandala wangi, of worden wolken-

nevelen tot zoo hoog opgestuwd
,
gel ijk gebeurde op den G.-Slamat

,

den 22 sten Junij, 1847, — dan wisselen de grootste uilerslen

in den vochtigheidstoestand derD

betrekkelljk

Op

lucht op den G.-Slamat = 100, terwijl zij den voorgaanden dag
op helzclfde lijdstip , — ten 12 ure, — slechts 15 ten honderd
bedroeg
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mogen worden beschouwdals hetgevolgvan deverminderde drukking

des dampkrings , het dalen der temperatuur , en van den veranderden

toestand der lucht , wal betreft de mate harer vochtigheid, naar

gelang men hooger stijgt ; de voornaamslen er van zal ik den

lezer hier in dezelfde volgorde mededeelen , als vroeger in de tweede

zone is geschied.

t° De hoogste warmtegraad des daags doet zich hier,

vooral gedurende den west-moesson , veel vroeger gevoelen dan in

de tweede zone en wordt op verschillende dagen op zeer ongelijke

tijdstippen van den dag waargenomen. (Vergelijk hiermede de

tabel, bladz. 580). Deze ongestadigheid wordt te weeg gebragt door

de afwisseling, welke bestaat in de vroegere of latere vorming,

de meerdere of mindere diktc en uitgestreklheid der wolken en

wordt in geene enkcle zone in dien graad waargenomen als

het geval is in deze derde zone — in de zone der wolken. Ten

gevolge daarvan is het Ujdstip der grootste wannte veranderlijk

tusschen 9 en 4 ure, binnen welke tijdruirnte de thermometer,

uithoofde van de vroeger vermeldeoorzaken, somtijds verscheidene

malen rijst en daalt. Algemeen genomen laat zich hier het maximum

der warmte op een vroeger uur waarnemen dan in de vorige zone

,

uithoofde » op de meeste dagen des jaars dikke wolken reeds ten

12 ure de zonnestralen verhinderen een hoogeren warmtegraad

aan den bodem in deze zone mede te deelen.

*o. De regenv lagen zijn minder sterk, herhalen zich

zeldzamer t de intensiteitdereleklrieke verschijnselen neemtmede

af, naar gelang men hooger bergopwaarts klimt; ten gevolge hier-

van hebben de plotselinge veranderingen der temperatuur , het snel

dalen van den warmtegraad der lucht, dat zulk eene ken-

merkende eigenschap mag worden geheeten der vorige, gematigde

zone, waar dit verscbijnsel des middags of des namiddags, nahet

vallen van onwe^rregens , zoo menigwerf wordt waargenomen,

hier zelden of nimmer plaats. Ziet de reiziger zich aan de bene-

denste grens dezer zone nog menigmaal omhuld door donderwolken

,

onweerregens storten zeldzamer neder, naar gelang hij hooger

bergopwaarts stijgt. Hagel heb ik in deze derde zone geene enkele

•
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raaal zien fallen, hocwcl zulks op de hoogsle bergspitsen volstrekt

niet tot de zeldzame verschijnselen mag gerekend worden en er

in de heete zone verscbeidene voorbeelden van bcstaan. (Zie Noot 4.)

3°. llet onderscheid tussihen de temperatuur van dag

en nacht is aan alle berghellingen dezer zone , welke met wouden

zijn bedekt, geringer dan in de vorige zone, lerwiji de warmte

gcdurende dag en nacht gelijkmaliger is verdeeld, ten gevolge

van de wolkennevelen , die het gebergte gedurende hel grootsle

gedeelle van den dag oinhullen. Hierop maken de vlakkc, horizon-

tale, niet met wouden bedekte streken eene uitzondering , alsdaar

zijn de met gras begroeide plateaux; slechts een enkel voorbeeld

er van wordt in deze zone aangelroflen , namelijk , het plateau van

Dieng. Hier is het verschil tusschen den warmlegraad van dag en

nacht grooter dan op de vlakten in de vorige zone, ten gevolge

van de sterkere, nachtelijke bekoeling des dampkrings en in eene

gelijke mate is

:

4°. De Nevellaag , welke er des nachts op rust, dikker, digler,

vormt zij een meer aaneengesehakeld geheel. De dikte dezer laag

op het plateau van Dieng wisselt af van 20 lot 100 voet. Indien

er gedurende zeer heldere nachten in de droogsle maanden des

jaars — van Julij tot September — eene volkomene windstilte

heerscht , daalt de temperatuur dermale gedurende de tweede helft

van den nacht, ja, somtijds reeds des avonds, eenige uren na

zonsondergang , dat de nevellaag verdwijnt; treedt nu de

reiziger den volgenden morgen , voor het opgaan der zon uit zijne

hut, dan ontwaart hij een schouwspel, hetwelk voor Java zeer

ongevvoon mag heeten. Het gansche plateau vertoont zich alsdan

blinkend wit als met sneeuw bedekt; de dauw ligt bevroren op

den grond, alle kruidachtige gewassen, die het groene tapijt van

het plateau vormen , maar vooral het gras, zijn met rijp — met
ijskorsten — overtogen. Bij het heerschen van den west-moesson

is dit zelden het geval , dewijl alsdan zelfs op die dagen, waarop de

noordweslewind zich niet tot op

gevoelen
, echler de andere oorzaken, waardoor zulk eene aanmer-

kelijke bekoeling gedurende den nacht kan ontstaan , niet immer
aamvezig zijn. De temperatuur is dan in dc vrije lucht, 4 voet

•
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boven den bodem van het plateau, beneden bet nulpunt (0,5° ft.)

gedaald; de lermomelers, welke onder het dak eener woning

staan , teekenen 1,5° R ; het water der meren heeft eene warmte-

graad van 5,7° R. , en de lemperatuur des dampkrings bedroeg

den vorigen dag op het middaguur 14,0° R.

50. Wind en. Waait er hi de tweede zone een vocht*

tevvind , doet deze zich nog meer kracht , meer aanhoudend gevoe-

len in de eersle zone , in de derde zone daarentegen heerscht er menig-

wind

gewonen gebi

beneden luchlslroom , welke zich van eene tegenovergestelde zijde

doet gevoelen , nimmer gedurende een geruiraen tijd ,
ja ,

hoogstens

gedurende eenige weinige dagen wordt verdrongen. Verscheidene

jaren heb ik in den regentijd raaanden lang elken dag de rigting

gadegeslagen , waarin de darapzuil van den G.-Merapi werd voort-

bewogen gedurende den tijd dat ik mij bevond te Jogjakarta , ge-

legen ter hoogte van 296 voet, te Magelang ter hoogle van 1250

voet en te Selo, welk oord ter hoogte van 4880 voet boven den

spiegel der zee is gelegen. In de beide eerslgenoemde oorden woei

destijds gewoonlijk de west-moesson met kracht , te Selo heerschle

op de meeste dagen windstille of er liet zich een zachte oostewind

gevoelen, — lerwijl de dampen, uitgebraakt door den G.-Merapi,

welks kruin op eene hoogte van 8640 voet is gelegen
,
naar het

noordwesten of weslen werden voortgestuwd ;
gering slechls is het

*en ,
gedurende de maanden en jaren , waarin ik het ver-

schijnsel heb gadegeslagen , waarop de dampwolkeii in de rigting

van het oosten werden bevvogen ,
— slechts eenmaal had dit acht

dagen achtereen plaats. Dit slrekt ten bewijze, dat er op die

hoogte aanhoudend — of allhans slechts met korte tusschenpoo-

zen
°_

een zuidooslcwind heerschle. Te Dieng, welk plateau op

eene hoogte van 6500 voet is gelegen, alwaar ik mij in verschil-

lende maanden des jaars gedurende langen tijd ophield ,
deed zich

gewoonlijk gedurende de drooge maanden des jaars een zuidoos-

tewind gevoelen, welke in den regentijd, slaande den west-moes-

son, slechts zelden door den westewind werd vervangen ;
mecrmalen

"ebeurde bet daarentegen , dat er volslagen windstille op volgde.
b
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Ook in den wesl-moesson waren aldaar de nachlen en morgens
helder; ten 10 ure vereenigden zich de drijvende wolken (cumuli)
tot een enkel gewelf, waarin men echter nog vele heldere tusschen-
ruimten kon bespeuren, ten 12 ure namen zij snel toe in digt-

heid
,
de elektrieke spanning vermeerderde en eenige hevige donder-

slagen
,

die van den G.-Praoe afwaarts dreunden en het plateau
deden daveren

, verkondigden den aanvang van den dagelijkschen
regentijd, welke vervolgens met korte tusschenpoozen lot den avond
wolkennevel en nevelregen baarde. Menigwerf hoorde men des na-
middags het rollen der donderslagen in het laagland, terwijl hier
boven op het plateau de zon aan den heldersten hemel scheen. Des
nachts was de lucht immcr helder en heerschte er windstilte.

De mate van vcranderlijkheid , welke in den damp-
kring, met betrekking tot sijne vochtigheid en zijn
ivarmtegraad, in deze zone wordt waargenomen , laat zich uit het
vroeger medegedeelde reeds nagaan. Gewoonlijk is de atmospheer
alhier geheel en al, of althans bijna met waterdamp verzadigd;
voornamelijk is zulks het geval in die gedeelten der berghellin-
gen, welke met digte wouden zijn overschaduwd. Ten dezen op-
zigte wordt echter van de zone der wolken af eene groote onge-
slad.gheid waargenomen

, en zulks nict slechts in kortopelkander
volgcnde dagen, maar op een en denzelfden dag. Meni<nverf
gebeurl het

,
vooral gedurende het heerschen van den west-moe°sson

dat snel en onverwacht eene, hetrekkelijk gesproken, zeer groote—- van droogte in den dampkring volgt op eene reeks van da-
gen

,
waarop het gebergle in de diglste nevelen was gehuld (Zie

boven: Vochtigheid.) ' V

ts De dagelrjksche gang der bewegingen en versehijn-- in den dampkring is inggelijks reeds vroeger geschelst;
de lezer vergelijke tot dat einde de klimalographische schets der
tweede zone, waarin wij, Negara wangi tot ons standpunt ne-
mende deze gansche slreek, - waartoe de berghellingen rondom
het plateau van Bandong behooren, - tot het onderwerp onzer be-
schouwmg hebben genomen. Het best kan men de da^elijksche
vormmg der wolken waarnemen, zoo mede de veranueringen,
welke daann plants grijpen, indien men aan den voet van een

mate

selen
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hoogen kegelberg woont , welken men van daar geheel en al kan

overzien. Verplaatsen wij ons naar Magelang en beschouwen wij

van daar den nieer dan tienduizend voet hoogen kegel des G.-Soembing.

Gewoonlijk laat zich des morgens vroeg geen wolkje in bet luchl-

ruim bespeuren , de gansche berg ligt daar voor ons in den gloed

der zonnestralen, gel ij k wij reeds vroeger (op bladz. 419) hebben

vermeld in de beschrijving der plaat, behoorende lot den atlas van

dit werk. Uit bet laagland daarentegen stijgt, naar gelang de bodem

door de zonnestralen nieer en nicer wordt verwarmd , eene steeds

grootere massa waterdamp opwaarts, — somtijds gebeurt bet,

dat na zeer heldere nachten de bodem van bet dal van Kadoe met eene

nevellaag is bedekt , welke alsdan door de warmte wordt opgelost—
en ten 9 ure ontwaart men eene horizontals , Hjnregle strook van

wolken, die ler hoogte van 5 a 6000 voet ter zijde van den G.-

Soembing zweeft en op de lager liggende hellingen des bergs eene

smalle, dvvars gerigle sehaduw werpt. Deze strook neemt allengs

in omvang toe; pok in andere gedeellen van bel lucbtruim, op een

grooten afstand van den berg, laten zich afzonderlijk zwevende

wolken (cumuli) bespeuren, zij vereenigen zich omstreeks 12 ure

allengs tot een geheel , de openingen tusschen de aaneengescha-

kelde wolken worden kleiner en ten 1 of ten 2 ure ontwaart men
boven zich een gewelf, waardoor slecbts op enkele plekken een

gering gedeelte van den blaauwen hemel ziglbaar is; de scherp

geteekende benedengrens dezer wolken reiki iets lager dan de

loppen van bet voorgebergte , wordt derhalvc gevonden ter hoogte

van ongeveer 4000 voet. Omstreeks 5 ure verloont zich gewoonlijk

de gansche hemel grijskleurig aan bet oog; alle gedeellen van den

berg, die hooger liggen dan 4000 voet, zijn voor bet oog bedekt,

enkele wolken dalen als nimbus lager naar bet aardrijk, dedonder

ratelt, de regen slroomt neder — doch iets later klaart de lucht

weder op en er volgt een heldere, door sterren veiiichte nachL

Had bet sterk geregend, dan was de bergtop den volgenden mor-

gen gewoonlijk bedekt met eene pruik, met eene gekroesde wol-

kenkap , die eenu;c uren lang onbcwegclijk , star, zijn scbedel

omhult , terwijl nergens elders in bet gansche lucblruim een

wolkje zich Viet bespeuren. Op andere dagen draagt de berg des
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morgens eene langere, niet gekrocsde kap, die den vorm heeft

van den staard eens komeets, doch bewegelijker is dan de vorige

en sneller verdwijnt — te gelijk hiermede bespeurt men gewoon-

lijk eenige cirrus- of cirro-slraluswolken in het luchtruim. Het

is echter gedurende den regentijd, wanneer de lucht doorzigtiger

is dan des

dat in de openingen lusschen de wolken wordt waargenomen

,

insgelijks zuiverder , donkerder van kleur is , dat de grootste ver-

scheidenheid in den vorm der wolken wordt waargenomen. Dan
ziet men des middags en des naraiddags somtijds op 5 verschil-

lende plaalsen regenbuijen zich ontlasten, terwijl het middenste

gedeelle des bergs door de helderste zonnestralen wordt besche-

nen en de bergtop zich door eene opening in wolken somber
beschaduwd, ja, zwartachtig gekleurd aan het oog voordoet. De
gansclie bovenhelft des bergs is alsdan in wolken gehuld, die van
boven den vorm bebben van halve bollen, gewelven, en uit wier
benedenvlak op verschillende plaatsen regen nederstort. Volgt dan
op een dergelijken regenachtigen dag een heldere avond , dan wordt
de schoonsle kleurenpracht door de ondergaande zon neSrgetooverd
op de wolken, die zich in duizenderlei gedaanten aan het oog
voordoen.

a^uuuuitu tuui nui oug

liultmn\

In het overzigt over het kultuur der vorige zone isgezegd,dat
ongeveer ler hoogte van 4000 voet de grens wordt gevonden tot

waartoe de kleine
, steeds op grooteren afstand van elkander lig-

ende dorpen der Javanen aan de hellingen der bergen opklimmen.
Bebouwde velden worden in deze zone niet meer gevonden, nadat
men de grens der bewoonde oorden heeft overschreden , en geen
enkele vruchtboom laat zich meer bespeuren. Slechts hier en daar
vmdt men op de bergribben, tot op eene hoogte van 5000 voet,
nog een enkelen koffijtuiu, die naar boven allengs smaller uitloopl-
aan de hellingen van eenige weinige kegell>ergen,diein zcersterk
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bevolkte landstreken oprijzen, gelijk bij voorbeeld het geval is aan

de hellingen van den G.-Soembing en Meraboe, welke in bunne

gansche uilgeslreklheid zijn beroofd geworden van de voormalige

oorspronkelijke wouden, wordt bier en daar een klein stuk

grond , met kool , uijen of tabak bepoot , op nog grootere boogie

boven den spiegel der zee gevonden, ja, somlijds treft men er aan

ler hoogle van 8000 voet. (1) Dit is echter slecbts zeldzaam bet

geval, want gewoonlijk worden geene velden bebouwd, diebooger

zijn gelegen dan 4 a 5000 voet. Twee gebergten op Java, de

G.-Dieng en de G.-Tengger, maken hierop door hunne gunstige

ligging eene uitzondering; een klein gedeelle der bevolking heeft

zich aldaar nedergezei, op eene groolere hoogle dan 5000 voet.

Ter hoogle van 4| a 7\ duizend voet, derhalve in onze derde zone,

worden op die gebergten nog talrijke bebouv^de velden en eene

raenigte kleine dorpjes gevonden, van welke laatstgenoemden Sim-

poengan, in het Dieng-gebergte , hel hoogst ligt, namelijk, 6457

voet boven den spiegel der zee. (Zie lager de plaat, voorstellende een

gezigt op het Dieng-gebergte.) De genoerade bergen onderscheiden

zich van de overige vulkanische kegelbergen op Java, doordien zij op

de genoemde hoogte nog vele, zeer zacht glooijende, bijna vlakke

streken hebben, ja, dewijl bier en daar in die gebergten werkelijke

vlakten, — plateaux — worden gevonden. Nieltegenstaande dit

alles moet de aanleiding tot het bevolken dier streken worden ge-

zochl in oorlogen ,
gevoerd in het laagland, ten gevolge waarvan

de G.-Tengger waarsehijnlijk in de tweede helft der 15<*e eeuw,

de G.-Dieng voor het eerst in 1816 en 1828 is bewoond geworden.

De huisdieren — buffels, koeijen
,
paarden, geiten,kippen en hon-

den — zijn de bewoners derwaarts gevolgd; deze hebben hunne

het

hen bewoond, naar de op den

bodem er van hebben geteeld. Zij zelven, benevens het meerendeel

der dieren, door hen naar deze koelere zone heei

zekere op

(1) Het dorp Selo , benevens eenige andere kleinere dorpjes , die het omringen , ligt

ter hoogte van 4880 voet aan de zuidelijke helling van den G.-AJerbaboe.
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502—503 en bladz. 825—827 van de tvveede afdeeling van dit

werk heb geschelst. De bewoners van den G.-Dieng en Tengger

hebben het gebergte, nu door hen bewoond, lief gekregen en voor

geene schatten zouden zij het met het laagland willen ruilen. Behalve

Djagong, tot eigen gebrnik , teelen de bewoners van den G.-Tengger

boofdzakelijk aardappelen, uijen, knoflook, kool en andere Euro-

pesche groentesoorten, die zij op de markten van het diepland

hetzij voor geld verkoopen, of waarvoor zij producten van het

laagland inruilen, als rijst, zout, enz. De bewoners van den G.-

Dieng hoiulen zich daarenboven nog bezig met den aanbouw van
tabak; de hier gcleelde tabak wordt bescbouwd als debeste soort,

die op Java groeit. De handel in dit artikel mag zeer aanzienlijk

worden geheeten , waarbij de Javaan, die het product teelt, wien
het gewoonlijk aan doorzigt in zijne zaken hapert, den soberen
kosl verdient, terwijl de Chinezen, gevesligd aan de noorder kust
te Pekalongan, in wier handen dezen lak van handel geheel en al

is overgegaan, er schatten door verwerven. (1)

Rondora de hutten en tuinen der Tenggeranen vindt men kleine,

inlandschestruiken,alsElaeagnus rigida en javanica bi., aangeplant,

waaraan welriekende bloemen groeijen. Zij vormen levende heg-
gen, omheiningen, waar op vele plaatsen Urtica stimulans bi.

en grandidenlata Mkj., vreesselijk brandende planlen, tusschen
opschieten, terwijl elders het oog wordt vergast op het zien van
roode en wilte (Perzische) rozen , welke er in opgroeijen. Op andere
plaatsen zijn het stekelachtige Rubus-soorlen, welke de haag vor-
men, en met de rozen afwisselen. Met het zaad van Europesche
groenten

,
waarvan wij de meest algemeen op Java geleeld wor-

dende soorten in de vorigc zone reeds hebben opgeteld, zijn velerlei

in het wild groeijende planten uit Europa mede ingevoerd, voor-

namelijk Stellaria media, Sonchus-soorten en twee grassoorten,
Briza media en minor l, die nu legenwoordig op den G.-Merbaboe,
het Tengger-gebergte en op andere plaatsen in de omstreken van

[1
Het dorp Batoer, gelegen in de nabijheid van het hooggebergte Dieng, is bijna

i. slu.tend bewoond door Chinezen , agenten van groote kooplieden en kapitalisten te
.kalongan gevesligd

, die zich de gansche opbrengst der tabaksteelt van Dieng in dehanden wctcn te spelcn
, door de Javancn voortchottm te geven.



Dcrde zone. 491 Kerste gcbicd

zulke dorpen en velden ler hoogte van 4 a 7000 voet allerwege

in het wild worden gevonden. (Zie vroeger bladz. 452.) Zij hebbeu

zich met de oorspronkelijke, inheerasche planten, welke er veel

overeenkomst mede hebben, als Plantago asiatica, Tbalictrura,

Ranunculus-soorten en anderen zoodanig vermengd, dat men

menigwerf niet meer weet, welke de oorspronkelijk wilde, welke

de verwilderde planten zijn. (Vergelijk over de bebonwde streken

in deze zone bladz. 826 der IIde afdeeling.)

WLilbcvnis.

00BSPB0NKELIJKE, WILDE TOESTAJN'D DER NATUUB.

EEBSTE GEBIED.

SCHADUWRIJKE, HOOGSTAMMIGE WOUDEN.

By onze beschouwing der oorspronkelijke wouden, welke de

hellingen der kegelbergen overscbaduwen , waren wij op bladz. 464

gevorderd tot op eene hoogte van 4500 voet, waar wij de grens

hebbeu gelrokken tusschen de tweede en derde zone. Deze lijn

maakt tevens uit de bovenste grens der kultuur , namelijk , derkoffij-

tuinen, — welke haar slechts op enkele plekken oversell rijden,

—

zoo mede de beuedengrens der wolken aan de berghellingen;deze

grens, door ons alhier getrokken, mag derbalve geacht worden

haren grondslag te hebben in eene scheidslijn door de natuurzelve

gesteld en wel te meer, dewijl ook de wouden, die hooger berg-

opwaarts worden gevonden, zoo wel wat betrefl de wijze waarop

zij zijn bekleed, als de verschillende boomsoorten waaruit zij be-

staan, weldra een geheel ander uiterlijk verkrijgen dan die, welke

lager voorkomen. Wil men zich den ovcrgang van de eene zone
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in de andere op eene duidelijke wijze voor den geest stellen, dan

inoet aan deze Iijn eene dikle gegeven worden van duizend voet;

men nioet deze lijn derkalve beschouwen als een gordel van de opge-

gevene breedte, welke de bergen omringt en daarbij veronderstellen

,

dat binnen dezen gordel de eene boom na den anderen, die wij

in de wouden der tweede zone hebben ontmoet, uit het oog ver-

loren geraakt, tervvijl daarentegen allengs een grooter aanlalindi-

viduen der boomsoorten worden gezien , welke tot de derde zone

behooren en die wij thans nader in oogenschouw zullen neraen.

Zetten wij onze wandeling bergopwaarts voort van de plaats,

waar wij vroeger op onzen logt door het woud hebben verwijld

(zie bladz. 464), dan zien wij, dat het aanlal parasielplanten,

inos-, varensoorten en Orchideen, welke zich aan het geboomle

hechten, allengs raeer en raeer toeneemt ; de stamnien en takken,

waarop het hooge loofgewelf rust, worden steeds rniger, met langere

haren bekleed, twee groote, karakleristieke varensoorten; Acrosti-

chum gorgoneura en Asplenium nidus koraen steeds in grooter

tal op de boomen voor; ditzclfde is het geval met de klimmende
Davallia heterophylla beneden aan de stammen van het geboomle,

Ophiorrhiza- en Sonerila-soorten worden allengs in grootere me-
nigte op den bodem des wouds aangetroffen , — kleine spring-

bloedzuigers beginnen den reiziger tot last te zijn. Aan de andere

zijde ondervindt hij aangenamere gewaarwordingen , want de wel-

luidende stem van den bergzanger Manoek kaso; word! gehoord,
onder dergelijke toonen treedt de reiziger de derde zone, — de
wouden binnen, die voornamclijk beslaat uit /'orfocar/ws-soorten

ei/cen en Laurineen, komt hij aan in de zone der wolkennevelen

,

wier bleeke sluijer niet slechts zigtbaar is voor het oog.maardie
zich insgelijks openbaart door een hoogst eigendommelijken reuk,
welke zich door geene woorden laat beschrijven.

Giroote boomen. De verscheidenheid, welke wij vroeger in

het geboomte hebben opgemerkt, het tal van soorten, waaruit het
woud bestaat en vooral het aantal verschillende plantenfamilien,
waartoe deze soorten behooren, is in deze zone, in haar geheel
genomen

,
reeds zeer verminderd en neemt steeds raeer en meer

af
,

naar gelang men hooger bergopwaarts klimt ; in het hoogere
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gedeelte van de wouden dezer zone, alwaar of Podocarpus-soorten

de overhand hebben, wat belreft het tal van individuen, of waar

eenige weinige familien en geslachten door zulk eene groote menigte

soorlcn zijn vertegenwoordigd, dat de boomen, behoorende tot

andere familien , zich als het ware tusschen de overigen verliezen

,

aldaar is zulks nog in meerdere mate het geval, zoodat het woud daar

zeer te regt mag worden geheeten een Podocarpus- ,
een eiken-

of een Laurineen-woud , - waarin bovendien vele Ternstroemiaceen

,

namelijk, Saurauja-soorten groeijen, — terwijl het in Oost-Java

nog met meer grond een Casuarina-woud mag worden genoemd.

In°gelijke mate als het tal van boomsoorlen afneemt, begint het

karakter, de physiognomie van het woud zich duidelijker aan

oog te vertoonen, maalt de natuur het met eenvoudigere trekken

af en laat het zich gemakkelijker met worden beschrijven. Zetten

wij onzen togt van de benedengrens dezer zone bergopwaarts

voort onder het loofgewelf der boomen, dan staan wij weldra

verrast op het zien der groote menigte eikels, die hier den bodem

des wouds bedekken en ons met levendige trekken de wouden van ons

vaderland voor den geest brengen, hoevvel zij in vorm eenigzins

afwijken van de eikels des Quercus robur, doordien zij, namelijk,

grooter en platter zijn dan dcze. Zij zijn afgevallen uit het loofge-

welf, dat slechts onduidelijk zigtbaar is door den wolkennevel,

die 'her* en woud met een digten sluijer omkleedt. Hebben wij

het

in

v

de wmiden van het laagland op Java geen spoor van dergelijke

de

er van te midden der nevelen, welke ons omringen — de

uv..„„
• in ons op aan ons noordelijk vaderland, terwijl daar-

enboven de steeds toenemende koelte des dampskrings, die zich meer

en meer doet gevoelen, ons duidelijker verkondigt,dat wij bij elke

schrede, gezet op onzen togt naar de toppen van het gebergte,het

tropische klimaat verder achter ons laten.

De menigte eiken, welke op Java voorkomen, soorlen van het

geslacht Quercus, worden insgelijks door de inboorlingen beschouwd

als een afzonderlijk geslacht en in hunne nomenclatuur Kajoe

,

Poon of*. KiPasanggenoemd;ditheeftongetwijfeldzijnoorsprong

in hel duidclijk uitgedrukte geslachtskaraktcr , in den vorm hunner
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vrucliten, die te zeer van anderen verschillen, dan dat men ze

daannede zou kunnen verwisselen. Aan elke soort is een afzon-

derlijken bijnaani gegeven, die achter het woord Pasang vvordt

geplaatsl; deze worden echter zoo herhaaldelijk de een voor den ande-

ren genomen, dat ik slechts eenigen er van zal opnoeraen , die minder

worden vervvisseld. Het gaat met de Javanen als met de botanici in

Europa, wel onderscheiden zij het geslachl gemakkelijk, maar dit

is niet het geval met de soorlen, uithoofde deze inderdaad eene

groole overeenkomst met elkander hebben en bovendien zeer vari-

ab< I zijn
, naar gelang van de plaals of de hoogte waarop zij groeijen.

Naar de geluigenis van Miquel, die de doormij verzamelde soorlen

heeft onderzocht(zie Plant. Jungh.Is,cdeel, bladz. 8 en vo]g".),heerschl

er in de bestemming der Javasche eikensoorlen , vooral onder de-

genen, welke door D r
. Blume zijn bescbreven

, groole onzekerheid, (1)
waaromtrenl ik echter in dit werk niet in nadere ontvvikkeling

kan treden. De soorlen, wier beslemming door den drukisbekend
gemaakt, — zij zijn 27 in getal, — zal ik hier als werkelijk ver-

schillende soorten beschouwen. Reeds vroeger, bij de beschrijving
der eersle zone op bladz. 549, hebben wij er twee opgeteld, waar-
van ons eene soort, Q. littoralis, zeer twij felachtigvoorkwarn. Er
blijven derhalve nog 25 soorten over, welke voornamelijk in deze
derde zone worden gevonden; het zijn: Quercus sundaiea, plaly-
carpa, glaberrima, placentaria, Korthalsii, pallida, induta, costala,

turbinata, sphacelala, pyrifolia en glutinosa bi., laurifolia, varin-
giaefolia, polyneura (Pasang oeter) en thelecarpa (Pasang soesoe) Miq.,

elegans (Pasang lalaki), Pinanga (Pasang pinang of gede), lineala
(Pasang angrit), Teysmannii (Pasang tjotjok)

, gemelliflora (Pasang
ins), rotundata (Pasang kopia of tapok), pseudomolucca (Pasan
betoel),crassinervia(Pasang pelang)en pruinosa(Pasang minjak) Br..-
Onder de opgenoemde eikensoorlen dalen Q. sundaiea, platycarpa en
crassmervia het laagst bergafwaarts; in de berg- of heuvelachtige

#

kelijkc soorten !rb™i v!l 7
e ' ten ? SC°nen Zij" ^schreven en d.arentegen vver-

ielijk om, met L£ TZT\ T besch0uwd
-
Hi^oor is het tot heden nog moei-

verticale r gth* Gnomon '
°°
rdede" °Ver de **»**• ^ versch.llende soorten

,
.n
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streken van Banlara en Djampang koelon — Preanger-Rcgenlschap-

pen _ wortlen zij menigwerf reeils ter hoogte van 500 voet boven

den spiegel der zee gevonden, gelijk bij voorbeeld het geval is aan

de helling des G.-Pajong, die zich verhefl op den uitersten, zuid-

weslelijken hoek van Java en welks top slechts 1450 voel hoo ft

riist. Q echter in andere

oorden derzelfde landstreek, welke hooger zijn gelegen, (1) zoo

als b. v. in Djampang koelon, ter hoogte van 2 a 3000 voet in

grooter aantal aangelroffen dan in de laag gelegene gedeelten der

hellingen van den G.-Pajoeng, lerwijl Q. sundaica te Pengalengan

,

op eene hoogte van 4 a 5000 voet, in groote menigte voorkomt;

op grond hiervan mag vvorden aangenomen , dat het aantreflen van

Quercus-soorten , in oorden op eene geringe hoogte boven den spiegel

der zee gelegen, als eene uitzondering op den regel mag worden

beschouwd, hetwelk afhangt van plaatselijke omstandigheden

:

uithoolde er geene bergen worden gevonden, die tot in de derde

zone reiken, ten gevolge van de geisoleerde ligging der lagere

bergen, die steil afdaleu naar de zuider kust, uilhoofde de

wouden, welke dergelijke bergen overschaduvven, zeer digt zijn,

dat bevorderlijk is tot het vormen van nevelen en wolken. Op

Soematra g Q

wier vruchten ik niet van elkander kan onderscheiden , op de heu-

velen nabij Loemoet, welke ter naauwernood 50 voet boven den

spiegel der nabij liggende zee reiken. Ik vermoed, dat Q. sundaica

en pruinosa slechts versehillende vormen van eene en dezelfde soort

zijn. Uithoofde het mij is gebleken, dat Q. pruinosa in het oostelijke

gedeelle van Java nog wordt gevonden ter hoogte van 8 a 9000

voet, zou zulks ten bewijze strekken, dat vele soorten van het

geslacht Quercus, in eene verticale rigting genomen, zeer verre

zijn verbreid.

Aanmerlcing op Quercus pruinosa Bi. . Op eenige bergen van het

oostelijke gedeelte van Java, voornamelijk op den G.-Kawi en op

(1) Telken male dat ik het voorkomen van Quercus sundaica ,
Parasponia parviflora en

van verscheidene andere boomen gadesloeg , scheen het mij toe , dat zij in streken
,
waar-

van het gebergte niet hooger stijgt dan i a 4000 voet. met deze geringere hoogte, als

het ware, voor lief ncmen, maar overal , waar hoogere bergen worden gevonden ,
op zulk

eene geringere hoogte niuimer worden aangetroflVn.
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het zuidooslelijke gedeelte des G.-Ardjoeno, bekendonder den naain

G.-Widodaren, wordt een eik gevonden, die lusschen 8 en 9000

voet een smallen gordel rondoni het geberglc vormt; boven dezeu

gordel verheft zich de hoogste lop der beide bergen, — die van

den G.-Kawi 220, die des G.-Ardjoeno 1350 voet, — waarop

geen enkele boom wordt gevonden en welks oppervlakte sleehls

met Fesluca nubigena is begroeid. Op beide bergen beeft deze gordel

eene breedle van ongeveer 500 voet; op den G.-Kawi rijkt hij van

8100 tot aan 8600 voet en op den G.-Ardjoeno van 8500 tot aan

9000 voet. (Vergelijk bladz. 755 en 1146 der II'
le afdeeling.) Het

eboomle, dat dezcn gordel uitmaakt, groeil niet hooger dan 50

voet. De slammen dier boomen zijn krom en knoestig, zij hebben

bogtige, kronkelende takken, welke zich meer in de breedle dan

in de hoogte uitstrekken en allerwege met mos bedekt en met

Usneen zijn behangen. Zij hebben een digl gegroeid loofgewelf,

welks groene kleur in bet bruinaclilige overgaat. Het karakter

van dit geboomle mag derhalve te regt alpinisch worden geheeten

;

zij behooren alle tot eene boomsoort, een Quercus, welkende heer

Miquel, 1. c, bladz. 10, niet kon onderscheiden van Q. pruinosa.

Wij zullen deze soort voorloopig Q. pruinosa, var. alpina, heeten.

Maar welk verschil in habilus wordt bij dezen Q. pruinosa niet opge-

merkt, wanneer hij wordt gevonden ler hoogle van 5 a 5000 voet,

bij voorbeeld, aan de zuidelijke helling van den G.-Merapi, waar
ik een gedeelte der medegebragte exemplaren verzamelde. Te dier

plaatse behoort bij tot de grootste woudboomen ; lijnregt rijzen de

staramen opwaarts, als het ware regie zuilen, ter hoogte van 50
a 60 voet, waarboven zich het rondachlige loofgewelf nog een 50
tal voet verheft. Aan de twijgen van het geboomle heeft zich aldaar

nde

noch getand); zij behooren, wel is waar, niet tot de reusachlige,

raaarechter tot de hoog groeijende woudboomen, die eene rond-

achtige loof-kroon dragen op een zuilvormigenstam,een bladeren-
gewelf, dat

bloe

of

grijze overgaande kleur van dat der
boomsoorten kan onderscheiden. Het eigenlijke gchied der eiken.
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waar dc mceste soorten en dczc in grootcr tal dan elders worden

aangetroffen, — de vroeger opgenoemde uitzonderingen niet in

aanmerking nemende, — is dc benedenrfrcns dezer zone, de streek,

welke tusschen 3f en §\ duizend voet aan de hellingcn der ber-

gen wordt gevonden. Allerwege vindt men hier den bodcm bezaaid

met eikels. In de bovenste helft der derde zone, boven 5500 voet,

zijn de Laurineen talrijker en wcelderiger ontwikkeld dan elders

,

hoewel ook daar eene menigte eiken en andere boomen er tusschen

worden aangetroffen. Behalve de eiken , worden op de vroeger ver-

melde hoogte aan de hellingcn der bergen nog andere boomen

gevonden, waaraan bloemkatjes groeijen ,
— Amcnfaceao ,

— als

drie Castania-soorlen, Kalimborot, Sen in ten en Toengoe-

roct s. : Castania javanica , argenlea en Toengoeroet bi.; de vruch-

ten van den C. javanica e. a. worden tot spijs gebruikt en op de

markten der dorpen , in bet gebergte gelegen , verkocht; — Pa-

sang batoe : Lithocarpus javensissi. , wordt in menigte tusschen de

eiken en kastanjeboomen aangetroffen, welke alien, watbetreft den

vorm der bladeren en den habilus van den ganschen boom, eene

groote overeenkomst met elkander hebben , terwijl Juglandeae: Engel-

hardtia spicata Lesch. , serrata Reinw. , rigida en acerifolia bi. , welke er

even lalrijk tusschen de eiken voorkomen , door bun enkelvoudig

gevind loof en hunne lange, afwaarts hangende (kleurlooze) bloem-

trossen reeds in de verte in bet oog vallen. Het zijn schoone, hoog

groeijcnde boomen, waaronderE. spicata— Ki oedjan — het meest

algemeen wordt aangetroffen. De kastanjeboomen onderscheiden

zich door den lieldercn , witachtig grijzen tint van het loofgewelf;

gedurende de maanden Maart, April en Mei is het, dat de Java-

nen in het loofgewelf dezer laatstgenocmde boomen klimmen, ten

einde de vruchten op te zamelen, die door hen op de markten der

dorpen, in het gebergte gelegen , onder den naam van Boeah-Seninten

worden verkocht. Deze vrucht wordt gerooslerd gegeten , doch is

in verre na niet zoo melig zoet en smakelijk als de Europesche

kastanje, de vrucht van de C. vesca. Gaat men omstreeks dezen

tijd door het woud, dan ziet men allerwege op den bodem de met

lange slekels voorziene bolsters der vrucht, die door de Javanen

worden weggeworpen.

S 2
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Meer afzonderlijk, liier en daar verstrooid tusschen Je genoemde

Amentaceen en Juglandccn ,
groeijen boomen , die tot verscheidene

andere familien bchoorcn, waarvan sommigen in grooler, anderen

in geringer gelal in deze zone worden aangetroffen. Tot deze

boomsoorten behooren onder anderen de volgende;Ki m6rak: (1)

Leucoxylon biixifulium bi., een boom , die door sommige botanici

tot de Terebinthaceen , door anderen tot de Styraceen wordt ge-

rekend; Ki bawang: Hartigsea Forslcri Juss.. (Dysoxylum alli-

aceuni aiior.) , een hoog groeijende boom , behoorcnde lot de familie

der Mcliaceae, wiens boat en scbors een knoflookachtigen

reuk hebben , waaraan bij zijn naara van «knoflookboom» (2)

onlleend heeft; Pitbecolobium monlanum Benth. , de eenige fijn

gevinde Leguminosa, welke bier op deze boogie nog wordt ge-

vonden ; — even als bet geval is met Pitbecolobium Clypearia in

de wouden der vorige zone, groeit ook P. monlanum in deze zone

slechts bier en daar verbolen tusschen bet overige geboomte en

wijkt bij in habitus geheel en al af van andere Acacia-soorlen. Hij

verkrijgt eene tamelijke hoogte, heeft eene slanke gedaante en

piramidale loofkroon ; de takken ontspruiten aan het boveneind

van den stam op verschillende hoogte boven elkander en breiden

zich uit in eene bijna horizontale rigting; door den eigenaardigen

vorm der bladstclen , die van onderen eene aanmerkelijke dikte

verkrijgen en in bruinachlige knobbels overgaan , heeft hij eenige

overcenkomst met Albizzia montana, welke op de hoogste berg-

toppen groeit en deze eigenschap in eene nog hoogere mate bezit.

Wijders moet faiertoe nog een boom uit de familie der Sapindaceae

worden gebragt, die in eenige slreken van het woud, welke me-

nigwerf een omvang van verscheidene mijlen hebben, slechts bier

en daar verstrooid en geheel afzonderlijk wordt aangetroffen, even

als met de vroeger genoemde boomen het geval is, lerwijl hij

daarentegen in andere gedeelten er van des te talrijker voorkomt

,

ja, in zulk eene menigle wordt aangetroffen, dat andere boom-

(1) Deze naam wordt insgelijks gegeven aan verscheidene Podocarpus-soorten , wier
biaderen in vorm eene groote overeenkomst hebben met die der bovengenoemde soort. Zie
de noot op bladz. 435

, en lager bladz. 508.

(2) Bawang en Brambang zijn de inlandsche namen voor uijen en knoflook, die in
verschillende slreken des eilamls nu eens in deze

,
dan trader in eene beteekenis worden

gebezigd.
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soorlen geheel en al er door worden verdrongen. Ilel is de fraaije

Javasche abornboom , Walik lar /. , Oeroe mcrang of peljang «.

:

Acer javanieum jaogh. (Acer laurinum Hassk. ) , welke boomsoort

in deze zone over de gansche uitgcslreklheid des eilands groeit en

insgelijks op de beide bergen, die in de nabijheid van Builenzorg

zijn gelegen , (1) wordt aangetroffen. Zijne groote, gave (niet ge-

tande) bladeren vormen een digt loofgewelf, dat een aanmer-

kelijken oravang heeft en zich verheft op een zuilvormigen, tame-

lijk hoogen slam. Reeds op een grooten afstand ontwaart men deze

boomsoort aan den beldergroenen tint zijner bladeren, die aan de

onderzijde wilkleurig zijn, benevens aan de in pluimvormige

trossen groeijende vleugelvrucbten, welke eene aanmerkelijke

groolle hebben en verscheidene duimen lang zijn; allerwege han-

gen zij aan de lakken naar beneden , waardoor bet groen van bet

loofgewelf als met roodbruine vlekken is bestippeld.

Hoe hooger wij opwaaiis kliinmen aan de hellingcn der ber-

gen, hoe meer wij de bovensle helft dezer zone naderen, des te

grooter is het aantal Laurineen , benevens Saurauja-soorten (Tern-

stroemiaceen), dat tusscben de vroeger genoemde boomen wordt

aangetroffen, terwijl iets lager slechts bier en daar een afzon-

(1) Ik bedoel den G.-Salak en Ged6 , waarop door Bapa Santir en anderc Javanen de

planten voor den botanieus Blume zijn verzameld geworden. Dat deze botanicus (Dr.

G. L. Blume) , die er zich nietbijzonder op toelegt om de xoaarheid totrigtsnoer zijner woorden

te doen strekken , het hier bedoelde gewas , naar de systematische rangschikking der Soen-

danezen , voor eene Oeroe, d. i. , Laurus heeft gehouden ,
— de aan hem gebiagte

exemplaren droegen geene vruchten ,
— terwijl hij zich 25 jaren later alle moeite heeft

gegeven om het publiek diets te maken, dat de Acer hem reeds van vroeger bekend was,

ja, dat hij de vruchten van dien boom op den bodem had zien liggen , welk een

en ander door hem is beweerd, nadat zijne aandacht op deze plant is gevestigd gewor-

den door hetgeen Hasskarl en ik daaromtrent hebben medegedeeld ,
— dat hij dien boom

zoo gaarue de benaming wenschte te zien gevea van Acer niveum Blume \ en die van

Acer cassiaefolium Blumel aan eene varieteit , die van de vorige slechts door een goring on-

derscheid in den vorm der bladeren afwijkt, — dit alios hebben wij den lezer reeds

vroeger op bladz. 768 der llde afdeeling medegedeeld. De beschrijving ,
door hem in zijne

geschriften gegeven van den habitus en van de grootte , zoo van dezen boom als van vele

anderen, mag als zuiver denkbeeldig worden beschouwd. Welken naam echter mag gege-

ven worden aan zijne beschrijving der vruchten , die hij nimmer onder het oog heeft

gehad, zou ik niet willen besiissen. In het jaar 1847 zegt hij in zijne Rumphia, Hide deel

,

bladz. 193 : «het volgeude werd door mij in April , 1822 , in mijn dagboek opgeteekend » ;nu

volgt deze aanteekening (descriptio) in het jaar 1822 gedaan . welke met de volgende

woorden eindigt: « de vrucht.eene Carpella samaroidea , die ik destijds (id temporis) onder

die boomen opraapte , was, indien ik mij wel herinner ,
een halven duim lang en had

stompe vleugelsw. — Op welke wijze laten deze woorden zich overeenbrengen met de

inleidmg, welke deze descriptio voorafgaat: ft het volgende werd door mij in April, 1822

in mijn dagboek opgeteekend »: — ? !
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derlijk staande boom dezer soorten er onder werd gevonden. Het tal

der individuen wordt niet slcchts allengs grooler, maar het aanlal

soorten , welke deze familie vertegenwoordigen , — die der lau-

rierboomen, — vermeerdert insgelijks, naar gelang men hooger

opwaarts konit, overtreft eindelijkdat der Araentaceen, ten gevolge

waarvan het woud , ter hoogte van 6 a 7000 voet,een eenigzins

ander karakter heeft. Doch ook hier groeijen niet uitsluitend

Laurineen , want zelfs in deze lievelingszone van AH geboomtc worden

nog vele Amenlaeeen en andere boomen , die wij reeds vroeger

liebben opgeleld of nader zullen beschouwen, er tusschen aan-

getroffen. Zeer gemakkelijk laten zij zich echter van andere

boomsoorten onderscheiden aan de kenteekenen, welke aan al

de verschillende soorten dezer familie eigen zijn, zoodat zelfs

het ongeoefende oog des reizigers, die gem botanicus is, hunne

loofkroon herkent, al verheft zij zich tusschen honderden van andere

boomen. Hunne groole, met gave randen voorziene bladeren , die

sterk uitstekende , regelmalige lengte- nerven hebben , verraden zich

door hunne gladde oppervlakle en den sterken glans, dien zij bezitten

;

aan den onderkant zijn zij gewoonlijk bleeker van kleur, somtijds

witachtig groen, ja, wilkleurig, terwiji de bovenzijde met het

levendigste, schoonste groen is gesierd. De jongere twijgen , waar-

aan de bladeren zitten, hebben cene groenachtige, gladde opper-

vlakle, ja, zelfs de hoofdtakken en de stammen, welke over igens,

even als die der meeste andere boomen, zuilvormig opschieten

,

zijn gladder van schors en kaler, zijn minder bedekt met varens,

mossoorlen en andere parasielplanten , niet in gelijke mate

met lianen behangen als bij andere boomen en vooralbij Sauranja-

soorten, die in hunne nabijheid opgroeijen , wordt opgemerkt. Zonder

dat men den blik behoeft op le heflen naar de takken en blade-

ren, herkent men de Laurineen aan de vlugtige bestanddeelen,

aetherische olien, harsachtige sappen, — welke zij bijna alien in

groote hoeveclheid bevatten en die men bespeurt aan den aroma-

lischen, menigwerf kaneel-, citroen- of kamferachligen geur,

wanneer men de bladeren tusschen de vingers wrijft of lijn maakt;

deze reuk laat zich menigwerf reeds waarnemen in de nabijheid

van den boom of van den struik , zonder dat men de bladeren tot dat
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einde behoefl aau te raken. De Japanscbe kamfer, de Ceylonsche

kaneel, de sassafras behooren tot geslachten (Laurus, Cinnamo-

muin), waarvan op Java soorten in hel wild worden aangetrof-

Ten, die, hoezeer zij in hunne speciCeke kenteekenen — als

soorten — er van verschillen, echler in hunnehoofdbestanddeelen er

inede overeenkomen. Doeb juist uilhoofde bet familiekarakter der

Laurineen zoo duidelijk en onmiskenbaar is uilgedrukt, kenmerken

zich de verschillende soorten en geslachten , uit een physiogno-

iniscb oogpunt, —uit het oogpunt waaruit ivij ze beschouwen,— door

geene of zeer weinige eigendommelijkheden. Helgeen omtrenl eene

soort wordt gezegd, geldt in dat opzigt van alle andere soorten.

In habitus, in pbysiognomiscb karakter, komen alien met elkander

overeen ; hoe groot de verscheidenbeid zij der soorten en geslach-

ten , waardoor de Laurineen in deze oorden vertegenwoordigd

zijn, in vvelk opzigt zij de Amentaceen verre overtreffen, wordt

zulks slecbts in zijne ware beteekenis opgevat door den botanicus,

die de geringe afwijkingen in den vorm der bladeren opraerkt

,

de bloem- en vrucbtorganen met de loup gadeslaat; voor ons doel

zijn de honderden van soorten, in zeker opzigt, slecbts een enkele

boom , die bij honderden van exemplaren voorkomt. Deze over-

eenslemming, welke in habitus en in physiognomisch karakter

,

benevens in den vorm der bladeren bij alle Laurineen wordl waar-

genomen, is aan de inboorlingen, namelijk , aan de Soendanezcn,

niet ontgaan, die, wanneer wij den trap van zedelijke onlwikke-

ling in aanmerking nemen , welken zij hebben bereikl, zeer goede

natuurkenners, maar vooral goede bolanici mogen geheeten wor-

den, ja, menigwerf de bewijzen leveren, dat zij op eene voor-

beeldige wijze welen te classiiiceren. Op gelijke wijze als zij ten

opzigle van de geslachten Pasang (Quercus) en Oe (Calamus) heb-

ben gehandeld, zijn zij te werk gegaan met belrekking lot de Lauri-

neen, die zij als een natuurlijk geslacht hebben beschouwd en

Oeroe noemen; bij dit vvoord voegen zij een afzonderlijken bij-

naam voor elke afzondetiijke soort. De voornaamsle Laurineen in

deze zone, die zich kenmerken door het tal van individuen, waarin

zij worden gevonden, door de groolte, welke zij bereiken,of door

^ene andere in het oog loopendc eigenschap , zijn de volgende:
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Oroe megmal: Tetranthera rubra Nees, Oeroe id joe: Te-

tranthera lucida Bassfc. , Oeroe minjak: T. resinosa Nces, Oeroe

merang of mangga: T. angulata Nees, Oeroe madang: Te-

tranthera elliptica en Polpdenia MadangNees, Oeroe iris: Phoebe

excelsa Nees, Oeroe berit en Oeroe lilin: Mastixia Irichotoma

en pentandra bi. , en Oeroe mentek,dieinsgelijk Ki bedas wordt

genoemd: Persea Pseudo-sassafras Zoii. et ai. (Sassafras Parlhenoxy-

lon Nees), waarvan het hout, benevens alle andere deelen van den

hoog groeijenden boom, zich kenmerkt door den sterken reuk,

dien het verspreidt, in welk opzigt het van nabij overeenkomt

met het echte sassafrashout (Sassafras oificinale Nees of Laurus sassaf-

ras L.), hetwelk uit Noord-Amerika aangebagt wordt.Totdevoornaam-

ste en meest algemecn voorkomende boomen dezcr familiebehooren

wijders Daphnidium caesium Nees, Litsaea triplinervis Bi. en drie

kaneclsoorlen Ki tedja: Cinnamomura sulplmralum Nees(C.java-

nicum aiior.)
,
Ki sen tok

: Cinnamomum sintoc Bi.;deze boom levert

de aromatische bast in de apotheken der inbooriingen , bekend onder

de benaming Koelit sentok, benevens Kajoe manis djawa, *. Ki

amis djawa: Cinnamomum Kiamis Nees, het zoogenaamde Java-

sche kaneel, (1) hetwelk echter, vvat betreft de fijne , aromatische

bestanddeelen , verre beneden het echte kaneel behoort gesleld te

worden. Kenmerken zich alle opgenoemde Laurineen door hethel-

dere, menigwerf geelachtige groen hunner groote, meerendeels

lederachtige bladeren en den levendigen glans, welken zij aan de

bovenzijde bezitten, vormen zij fraaije, hoezeer ijle loofkroonen,

die zich verheffen op een lijnregten stam , welke 60, 70, ja, bij

velen 80 voet en hooger groeit, gelijk onder anderen het geval is

met Oeroe merang (Tetranthera angulata), zoo missen zij aan den

anderen kant, even als de Amenlaceen en het meerendeel der op-

genoemde boomen, den tooi van fraaikleurige bloemen, dewijl zij

niet dan onoogelijke, kleurlooze bloemljes dragen.

Maar eenige andere boomen, behoorende tot defamilieder Tern-

slroemiaceen , welke tusschen de vorigen opgroeijen en fraaije

I) Kajoe ro. of Ki s. (hout). manis m. of amis s. (zoet) is de inlanclsche benaming van
kaneel.
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bloemen dragen, vallen des te eerder in het oog, trekken des te

meer het oog des reizigers tot zich door hunnelevendiggekleurde

vvitte of rozenroode, tamelijk groote bloemen en zulks des te ze-

kerder naar gelang het tal van dergeltjke boomen in het woud

geringer is. Het zijn soorten van het geslacht Saurauja, welke

het talrijkst in de bovenste helft dezer zone groeijen, bij gevolg

worden gevonden in het eigenlijke gebied der Laurineen; zij on-

derscheiden zich niet slechts van de Amentaceen en Laurineen door

hunne helderkleurige bloemen , maar van de laatstgenoemden ins-

gelijks door lmn buitengewoon harig en bemost uiterlijk. De grove,

ruwe, gespletene schors der stammen en takken is gewoonlijk

van den bodem tot in de loofkroon met mos bedekt; hier

tusschen ontwaart men de bloemen van het geboomte, die deels

aan de stammen zelven of aan de hoofdtakken er van worden ge-

vonden. De duidelijk herkenbare vorm hunner bloemen, de groote,

dwars geaderde en aan den rand gezaagde bladeren , — welke

eigenschappen de 14 tot hedeu bekende soorten van het eiland

Java gemeenschappelijk bezitten, — hebben bun in het stelsel

der inhoorlingen een algemeenen geslachtsnaam verschaft;

de Javanen noernen hen Oemboel oemboelan, de Soendanezen

Ki leo, terwijl zij de verschillende soorten door een daaraan

toegevoegden bijnaam onderscheiden, in welk opzigt echter min-

der regelmatigheid wordl opgemerkt. Tot de voornaamste soorten,

welke het meest algemeen voorkomen , behooren Saurauja leprosa

Khs. ,
pendula bi., Blumeana sP.., nutlillora, caulillora en brac-

teosa dc. Een boom, welke met dergelijke, witle bloemen is ge-

sierd, dien wij reeds in de vorige zone hebben leeren kennen,

waarin hij algemeener verspreid wordt gevonden dan hier het ge-

val is, nameUjk, de Poes pa-boom (Gordonia Walliehii), groeitaan

de hellingen van verscheidene bergen lot in de nabijheid van de

bovenste grens dezer zone en wordt alsdan aangetroOen in gezel-

schap zijner familieverwanten , de Saurauja-soorlen ,
welke aldaar

hare lievelingszone vinden.

Tot de hooge womlboomen dezer zone behooren twee palmen

Soewangkoeng *. : Caryota propinqua en furfuracea bi.; het

sclnint dat zii nergens elders dan in VTesf-Java tenuis behooren;
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ook daar worden zij geheel en al afzonderlijk aangelrofien, ja,

slaan zoodanig verholcn in het digt ineengegroeide woud, dat slechts

het toeval ze doet vindcn, want niellegenslaande hunne bladeren-

loppcu 60 a 70 voct hoog boven den bodem rijzen, verhellen zij

zich loch niet boven de oppervlakle van bet woud. Het nieest trof

ik deze palmcn aan in de uitgestrekle wouden bezuiden het plateau

van Bandong, doch ook daar vond ik, binnen eene uitgestreklheid

van 1 a 1-j geographisehe mijl, zelden meer dan 3 a 4 individuen;

in Oosl-Java daarenlegen heb ik er nimmer aangetrolfen. Hun
Ktam rijst lijnvegt en verlicaal opwaarts. Is het binnenstegedeelle

van den stam, even als bet geval is bij alle palmen, sponsachtig

week, de builensle houllaag, welke zwart van kleur isennaauwe-

lijks de dikte beeft van 1 duim, is zoo builengewoon hard, dat

de Javanen er spijkers van maken. Nadat zij met het haknies uren

lang in den slain van een dergelijken boom hebben gehouwen, zijn

zij nog naauwelijks zoo ver gevorderd, dat zij eene voor ter dieple

van een paar lijuen er in hebben gemaakt. Het schermachtige loof

groeit niet aan de spits van den slam in eene kransvormige rig-

ting op eene en dezelfde hoogte, gelijk, bij voorbecld, hetgevalis

met de Kokos-palmen , maar de bladstelen groeijen afwisselend op

verschillende hoogle en op zekere afslanden boven elkander. Zij

zijn bijna horizonlaal gerigt ten opzigte van den slam, waarmede
zij een hoek van 90° maken; eenigzins benedenwaarts gebogen

zijnde, vormen zij gezamenlijk eene slomp-piramidale loofkroon.

Zij zijn dubbel gevind en hebben slap afwaarts hangende bladeren.

De vruchttrossen hebben veel overeenkomst met die vandeAreng-
paJmen; aan elken boom groeijen er 2 of 5 onder hot laagsle blad,

waaraan zij, aan den omgebogen steel, in eene verticaie rigting

naar bencden bangen. (Eene derde soort: Caryota maxima bl, is

mij niet bekend.)

Heeds aan de benedengrens dezer zone vindt men hier en daar
lusschen het overige geboomle een aanlal zeer groote, hoog groeijende,

ten deele reusaclitlge boosiaeii, die hunne naburen in schoonheid,
in athlelischcn bouw overlreffen, en, als het ware, gebied voeren
in het woud; zij zijn het, welke het allereerst de blikken des rei-

zigers boeijen en om die reden heUfla^/door mij worden opgeteld,
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ten einde daardoor aan te toonen, dat de indruk, dien zij op den

heschouwer voortbrengen , het langst levendig Wijft, dal hun beeld

zich het diepst in zijn geheugen prent. Hierloe behooren Iroeng:

Agathisantbes javanica bi. (Combrelaceae) , — Segoeng of Pete

kelepeh «. : Echinocarpus Sigun bi., en bovenal de fraaijeitfe/eacee:

Cedrela febrifuga bi., welke btj de inboorlingen bekend isonderde

benaining Kajoe soeren. Een gebeel volwassene boom dezer soorl

bereikt eene reusachlige grootte; zijn zuilvorraige stara verdeelt

zich eerst ter hoogte van 60 a 70 voet boven den bodem in wijd

uitgeslrekte takken, welke een zeer groot loofgewelf vormen, dat

men ligtelijk van het overige gehoornte des wouds onderscheidt

aan de enkelvoudig gevinde bladeren, die bosvormig aan de takken

bijeen groeijen, benevens aan de buitengewoon groote bloemplui-

men, waarin de loppen der twijgen eindigen. Reeds op den bodem

van het wond ziet men eene menigte witte bloemen , welke van

dezen boom zijn afgevallen. Zijn slam levert een roodachtig hout,

dat zich, uilhoofde zijner weekheid, gemakkelijk laat bewerken, en

waaruit de inboorlingen bij voorkeur allerlei gereedschappen ver-

vaardigen, die niet bijzonder duurzaam behoeven te zijn. Uit de

slraalvormige lijsten, waarin het benedengedeelte van den slam

uilloopt, worden Pedati-wielen (schijven) gesneden; de koortsver-

drijvende eigenschap, welke vroeger aan den bast van dezen boom

werd loegeschreven, sehijnt hij niet te bezitlen. Uehalve de Kajoe

soeren onderscheiden zich insgelijks de Segoeng en de meesle

andere boomen, welke hoog groeijende, zuilvormige stammen heb-

ben, door dergelijke straalvormige worlellijslen. De Soeren-boom

wordt over de gansche uilgestrektheid van het eiland van de west-

tot aan de ooslkust gevonden en groeit in vele slreken van Java

reeds op eene veel geringere hoogte dan in deze zone, waar hij

in grooler aantal dan elders wordt aangetroffen. — Komen de zoo

even genoemde boomen slechts hier en daar afzonderlijk en ver-

strooid voor, zij worden echter in alie streken der wouden in deze

aangetroffen, terwijl daarenlegen eenige Memecyleen slechts

in enkele gedeellen er van worden gevonden , alvvaar zij in grooten

zone

getale groeijen, terwijl zij daarentegen in andere gedeellen er van

te vcrgeefs worden gczocht. Het zijn Tipis koelit^. : Memecylon
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intermedium en ferreum bi. en voornamelijk Ki tSmbaga: Me-

mecylon grande uetz., welke tot de lioogste woudboomen mogen

gerekend worden en goed, duurzaani timmerhout opleveren. Dit

is voornamelijk het geval met Ki tembaga, die een majestueuse

boom mag heeten. Even als by de pijnboom het geval is, schilfert

de schors van dezen boom, die roodachlig grijs van kleur en even

dun is als papier, in kleine stukjes van den stam, ten gevolge

waarvan de bruinachtig roode — hoperroode — bast van dezen

laalsten zigtbaar wordt, en hieraan is het, dat de boom zijn naam heeft

ontleend. (1) Aan het benedengedeelte loopen de stammen uit in raeer

of min stompe, slraalvormige lijsten, terwijl het hoogere gedeelle

zich aan het oog voordoet als volkomen gladde, bronzen zuilen,

die zich lijnregt verheffen ter hoogte van 60 a 70 voet, (2) alvo-

rens zij lakken schieten en in een loofgewelf overgaan , dat, uit

kleine, glimmende bladeren bestaande, een alierprachtigst schouw-

spel oplevert. Aan debovenzijde hebben deze bladeren een levendigen

glans, terwijl zij aan den onderkant met dwarsloopende fijne,

evenwijdige strepen zijn voorzien; zij zijn perkamentachtig van

hoedanigheid en verspreiden een aromatischen geur, indien zij

tusschen de vingers worden fijn gewreven. Uit den bast en het

hout van Ki tembaga bereiden de inboorlingen een aftreksel, waar-

mede zij hun katoen zwart verwen. Waar een groot aantal Ki

tembaga en tipis koelit-boomen in het woud wordt aangetroffen,

daar ziet men geene lianen, geene varens, geene mossoorten aan

de slammen; deze zijn in tegendeel volkomen kaal en glad en

bij honderden verheffen zij zich heinelwaarts. Het schijnt, dat

het loofgewelf van het woud rust op eene kolonnade van ont-

zaggelijk groote, rondo zuilen, die als het ware van gegoten koper

zijn vervaardigd, en welke de blikken des beschouwers zelfs in eene

hoogere mate boeijen dan Cedreia febrifuga, nietlegenstaande deze

zich Waar
deze fraaije boomen slechts in een zeer beperkt gedeclte van West

\\) Tembaga wil zeggen koper, tipis dun en koelit huid
}
vel.

(i) Ik bedoel met dergelijke opgaven steeds de lengte van den stam tot aan dc plaats

,

waar hij zich het eerst in utken verdeelt, voor zoo ver hij zuiivormig oprijst.
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Java, in de Preanger-Regentschappen en Buitenzorg, gevonden; zij

groeijen onder anderen op het hoogland bezuiden den G.-Malawar

in grooten getale, ter hoogte van 5500 a 6000 voet, maar worden

benevens vele andere boomsoorlen vanhethoog gelegene, westelijke

gedeelle des eilands in Midden- en in Oost-Java niet gevonden.

Hoe groot en fraai deze Memeeyleen en vele andere der vroeger

opgenoemde boomen mogen zijn, zoo worden zij echler door een

gering getal andere boomsoorlen niet slechts overtroffen in grootte,

in tal van individuen, maar insgelijks in de mate van verbreiding

in deze gansche zone en in alle streken van West- en Midden-Java

op bergen, welke deze hoogte bereiken. Vier of vijf Coniferae-soorlen ,

behoorende lot de afdeeling Taxineae, waarvan sommigen smalle,

naaldvormige, anderen breede, docb in dat geval dikke, leerachtige

bladeren hebben, heerschen in den eigenlijken zin des woords over

het geboomte in deze wouden; ik bedoel de heerlijke Podocarpus-

soorten, die, even als de Rasamala-boom in de vorige zone, als

reuzen onder bet geboomte dezer derde , koele zone voorkomen;

in de benedenhelft er van worden zij even dikwerf aangetroffen

tusschen eiken , als in de bovenste helft tusschen Saurauja-soorlen

en Laurineen , ja , aan de bovenste grens dezer zone , ter hoogte

van 7500 voet, vormen Imnne stammen nog menigmaal dekolos-

saalste zuilen , niettegenstaande het verschil van klimaat reeds op

alle andere boomen zijn slempel heeft gedrukt, en deze niet dan

slanke, dunne, en kromme stammen hebben. Het zijn derhalve

in den regten zin des woords physiognomische boomen , en aan

hen komt in deze gansche zone den voorrang boven alhetoverige

geboomte toe. Hierloe behooren de volgende soorten : Podocarpus

latifolia Wail. (P. agathifolia aiior), met breede, eivormige bladeren,

Podocarpus Junghuhniana Miq. , met breede, lange, lancetvormige

bladeren, P. aniara bi. , waarvan de bladeren overeenkomen met

die der zoo even genoemdesoort ,— volgens Miquel moet het echler

als twijfelachtig worden beschouwd of zij eene afzonderlijke soort

uitmaakt, — P. bracteala Bi., met dergelijke bladeren als de beide

voorgaanden, met dit onderscbeid echler, dat zij iels langer zijn,

en Podocarpus cuprcssina r. Br. (P. imbricala aiior.), met kleine,

deels naald-, deels schubvormige bladeren. De eerstgenoenidc
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boom word I door de Soendanezen Ki bima geheeten, de drie

volgendcn noemen zij gewoonlijk Ki poetri (Ki poetri anwewch
en Ialaki) en de laatst opgetelde is het meest algemeen bekend

onder de benaming Ki merak; deze namen worden echler zoo

menigwerf in cen tegenovergestelden zin gebezigd en de een voor

den anderen gebruikt, dat men er nimmer met zekerheid op kan

afgaan. Op den G.-Oengaran wordt Podocarpus Junghuhniana Me-
rangan /. geheeten en op den G.-Dieng noemt men P. cupressina

Tjemoro }., welke benaming in het overige gedeelte van Java,

dat beoosten den G.-Dieng ligt, slechts aan de Casuarina Jung-

huhniana Miq. wordt gegeven. Deze Casuarina vervangt aldaar op

alle hergen dezer zone de Podocarpus-soorten van West-

Java , die ik niet verder oostwaarls dan op den G.-Dieng en Oen-

garan hob aangelroflen, lerwijl ik de Casuarina niet verder west-

waarls heb waargenomen dan den G.-Lawoe. Andere reizigers

noemen echler veel verder oostwaarls liggende bergen, waar zij

Podocarpus-soorten hebhen ontmoet; (1) heeft hier geene ver-

gissing plaats gehad, zoo vermeen ik toch als zeker le mogen
aannemen

, dat deze boomen in Oosl-Java slechts zeer zelden

en afzonderlijk voorkomen. De meest verbreide Podocarpus soort

,

welke door de kleine, naaldvormige , in twee rijen groeiende

bladeren der onvruchtbare twijgen en, door de schubvormige

bladeren der vruchtdragende twijgen, tevens bet meest geschikt is

om den vorm oord

Podocarpus cupressina r. Br. ; maar in plaats van den piramidalen

vorm te bezilten der dennen en pijnboomen, verheiTen de stam-

men van vohvassene Podocarpus cupressina, die aan hunne basis

4 a 6 voel dik zijn, zich als gladde zuilen; zelfs waar zij wortel

hebben geschoten aan de steilste hellingen
, groeijen zij lijnregl en

volkomen verlicaal opwaarts, ter hoogte van 60 a 80 voet , en eerst

dan verdeelen zij zich in takken , vormen zij de wijd uitgestrekte

loofkroon, waarvan de hoogste kruin 100 a 120 voet boven den

(1) Het is waar, volgens Dr. Horsfield groeit ook op den G.-Tengger Podocarpus cu-
pressina (zie Plantae jav. rar. lste deel , bladz. 42); Zollinger vermeent soorten van dit
-roslacht op den G.-Ajang te hebben gezien. Op den G.-Merhaboe en Merapi worden noch
Podocarpus-, noch Casuarina-boomen gevonden

r bebalve ^ individuen der laatstgenoemdo
soort, welke m 1845 nog werden aangetroffen aan de noordelijke helling dcs G.-Merapi
en tot op dicn tijd door de vernielcnde bijl waren gespaard.
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bodem reikt. (1) De hoofdtakken van oude, zuilvormige Podocar-

pus-boomen ontspruiten niet in eenc kransvormige rigting aan

den stam, (2) maar groeijen schuin opwaarts en vormcn

de loofkroon door eene herhaalde , onregelmatige vorksgevvijze

splitting, even als het geval is met hunne naburen de eiken en

Laurineen, wier bladerengewelf, hoewel geringer van omvang, ecbler

dialer van loof is. De takken van oude Podoearpus-boomen dra-

gen een zeer ijl bladerendak , en zijn menigwerf meer behangen

met bleekkleurig baardmos (Usneen) , dan bedckt met bladeren.

Zweven dan wolkcnnevelen door de krooncn van het geboomte,

gel ij k op deze hoogte zoo menigmaal het geval is, zoodat zij slecbts

ondnidelijk zigtbaar zijn , ruischt de wind door de naaldvormige

bladeren, wordt het baardmos al fladderend heen en weder be-

wogen, dan verkrijgt de omringende natuur, hoe wcelderig zij

zich aan het oog des beschonwers verloone, een herfstachtig

uilerlijk. Somtijds onlwaart men op den slam van een omgeval-

len Podocarpus latifolia , die in eene schuine rigting tegen bet

overige geboomle is blijven stennen en op die wijze steeds voort-

groeit , een anderen boom van dezelfde soort , welke zich aldaar

als pseudo-parasiet heeft ontwikkeld. Op het midden van dien slam

verhefl hij zich , 40 voet hoog , volkomen verticaal als op een

groenen balk, dien hij ter hoogte van 25 voet boven den bodem met

zijne wortelcn omknelt. — Geheel verschillend van de zoo straks

beschrevene zuilvormige gedaante is de habitus van Podocarpus

cupressina , ter plaalse waar hij op nog groolcre hoogte en aan

jterk glooijcnde, drooge , steenachlige hdlingcn van bergen groeit

,

(1) ik acht mij verpligt de botanici te waarschuwcn om niet te veel waarde te hechten

aan de beschrijvingen door Dr. Blume gegeven van den habitus der boomen en van do

hoogte die zij volgens hem bereiken. Hij zegt, dat de Podocarpus-soorten en eenemerngte

andere boomen gewoonlijk 180 a 200 voet hoog groeijen. Onmogelijk zou hij dit kunnen

zeggen, indien hij ze gemeten had. Gem enkele boom op Java bcreiktzulk eene groote hoogte,

uitgenomen een volwassene Rasamala-boom. De allergrootste Rasamala-boom ,
dien ik ooit heb

aangetroflen en bet omhouwen , was, volgens naauwkeunge meting, 180 voet lang (zie

bladz. 442); gemiddeld eehter bereiken de volwassene individuen dezer soort. btj gevolg

de grootsten , die in het woud worden aangetroflen , siechts eene hoogte van 160 voet en

geen andere boom op Java kan in dit opzigt met hem worden vergeleken.

(2) Gelijk Dr. Blume vermeldt (zie Rumphia ; Hide deel, bladz. 218) ,
die zij ne beschrijving

van den habitus waarschijnlijk heeft ontworpen naar de uiterste twijgen der loofkroonen

van dit seboomte.
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wier top slechts een geringen omvang heeft; dit is onder anderen

het geval aan de noordelijke en westelijke zijde des G.-Tjerimai,

alvvaar deze boom tot boven de hoogte van 8000 voet groeit

en op den G.-Tjikorai, alwaar hij zelfs wordt aangetroffen op den

8645 voet hoogen top des bergs. Stelt men zich de gedaante voor

den geest der boomen
, welke men 1000 voet lager aan de hellingen

van denzelfden berg beefl onlmoet en die aidaar tot groote

zuilen opgroeijen, dan zou men wanen daar boven op den top

slechts jonge boomen te aanschouvven , indien daar beneden , op die

geringere hoogte, de jonge individuen van den P. cupressina niet

insgelijks eene slanke , meer of min zuilvormige gedaante hadden
en indien men niet wist, dat de ontwikkelingder wouden opdezeii

bergtop (des G.-Tjikorai) nimmer door de bijl was gestoord gewor-
den; men zou kunnen vermoeden, dat men twee verschillende

soorten van hetzelfde geslacht onder het oog bad, indien het on-
derzoek, deswege in het werk gesteld , niet deed zien , dat de
boomen in beide oorden, zoo wei die beneden aan de helling

voorkoraen als die , welke op den bergtop groeijen , P. cupressina
zijn. Op die bergtoppen echler groeijen zij gezellig , bedekken de
sleilste hellingen en verheffen zich piramidaal als jonge dennen
of geneverboomen. Deze piramidale boomtjes zijn niet hooger dan
10 a 20 voet, hebben kransvormige , opwaarts gerigte takken

,

waarvan de naaldvormige bladeren — eigenlijk de bladeren dragende
jonge twijgen — naar beneden groeijen, ja, bijna even slap afwaarts
hangen als het bleeke baardmos, dat in menigte er tusschen voor-

mt. (Vergelijk de Itfe afdeeling, bis

I4reu]iell*o»t. Hleine boomen
577.)

ondoenlijk is in een oord, waar hoog boven zich in de lucht en
beneden op den bodem zulk eene groote verscheidenhei.l van plan-

lenvormen wordt waargenomen, gel ijk hier in deze wouden het
geval is, alles met een enkelen blik te overzien, hebben wij eerst
het hooge woudgeboomle tot bet onderwerp onzer beschouwing
genomen, toen wij onzen togt bergopwaarts naar de hoogslegrens
dezer zone voortzelteden. Slaan wij thans de kleinere boomen en
strmken gade, die de opene ruimle vulten tusschen de stammen
van het hoog rijzende geboomle: ook in dit opzigt vind.m wij
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hoogst opraerkelijke en karakteristieke vormen, waarvan wij nog

nergens in de lager gelegene streken een spoor hebhen mogen

ontwaren, die echter in de physiognomie van het wou.l dezer

derde zone zulke duidelijke en eigendommelijke trekken vormen

,

dat dit woud op het eerste gezigt herkenbaar is en zijn beeld

ninimer uit het geheugen wordt gewischt. Gelijk wij reeds vroeger

hebhen gezien, hestaan de wouden in deze derde, koele zonevoor-

namelijk uit eiken, Juglandeen , Laurineen en Podocarpen ,
die

alien slechts kleine, onoogelijke bloemen dragen. Dat het hooge

woudgeboomte groole, sclioonkleurige bloemen mist, mag derhalve

worden heschonwd als een algemeen kenmerk dezer zone,hetgeen

te nicer in het oog valt, indien deze woudboomen worden ver-

geleken met die der vorige, tweede zone en met die der volgende

of vierde zone, welke een v eel grooteren rijkom aan schoone

bloemen bezitten. Men zou derhalve bijna geneigd zijn te veron-

derstellen, dat het missen van schoonklenrige bloemen aan het

geboomte of, juister gezegd, dat het aanlreffen van boomen in

deze zone, die slechts onoogelijke, kleurlooze bloemen dragen, in

een genetisch verband staat met het gebrek aan licht, aan zonne-

schijn, — met de digle wollcennevelen , die, van 10, 11 ure des

voormiddags, ja, somtijds reeds van een vroeger uur, gedurende

den ganschen dag deze wouden in hun vochtig floers hullen,

ware het niet, dat juisl in deze zone een grooter tal Orchideen

dan elders wordt aangetroffen, welke met de prachtigste bloemen

prijken, ware het niet dat in het krenpelhout dezer wouden zoo

vele kleine boomen en struiken voorkwamen, gesierdmetde fraaisle

bloemen, die door hunne kieurenpracht het gemis vergoeden van

bloemen aan de boomen, in wier schaduwen zij op den bodem

wassen of aan wicrstammen zij zich hebben gchecht. De voornaamsle

vormen, welke aan het krenpelhout dezer zone eigendommelijk zijn ,

het physiognomische karakter er aangeven, behooren lot defamilie

der Melaslomaceae, Araliaceae en tot het geslacht Rubus (Rosaceae).

Onder alle struiken en kleine boomen dezer zone, die het oog

des bescbouwers tot zich trekken door de kieurenpracht hunner

bloemen, verdient de eerste plaats te worden ingeruimd aan de

Melaslomaeccn , Ki arendoeng door de Soendanezen geheeten,die
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zich aan tie dikke en door middel van dwarsaderen regelmatig

verhondene nerven hunner bladeren onmiddellijk van alle anderc

familien lalen onderscheiden; aan den sierlijken tooi hunner bloe-

men paart zich menigwerf de heldere
, gele of roodachlig gele

kleur, die de onderzijde banner bladeren verwl. Sehitteren bier dc

prachtige rozen en purperroode bloemen van Medinilla radicans en

pterocaula bi. en de nog fraaijer gekleurde Marumia rauscosa bi. in

het gebladertc, — elders wordt het oog aangenaam verrast door

bet heldere hemelsblaauw der Kibessia azurea dg. , en verheft zich

op eene andere plaats Astronia spectabilis bi. als een boom, waarvan

de pracht alle andere struiken te boven gaat; hij verheft zich ter

hoogte van 50 a 40 voet en mag bet schoonste sieraad dezer wouden

geheelen worden; liglelijk herkent men hem aan zijne meer langvver-

pig piramidale, dan ronde kroon en aan zijne groote bladeren , die ver

van elkander aan de twijgen staan en vrij steil opwaarts groeijen. —
Hoewel geplaalst in de nabijheid van deze builengewoon prachtige

boomen en struiken, trekt toch de schoonheid van een boomtje, uit

de familie der Myrsineae, het oog tot zich; het is Ki keboendoeng,
Ardisia decus montis aiiq., welks 20 a 50 voet hoog gewelfde loof-

kroon van onder tot boven met kleurige bloemschermen is bedekt,

terwijl £Wceen-slruiken, Tjawene sore her em *. .-Rhododendron

javanicum Bennett , met hunne groole, vuurroode bloemen even dik-

vverf lusschen het gebladerte van het kreupelhoutblinken, als hoog

boven den beschouwer in de loofkroonen der boomen zigtbaar

zijn
,
op vvier twijgen zij als pscudo-parasietplanten hebben worlel

geschoten. Hoewel het geslacht Ardisia door een grooter lal van
soorten in de vorige zone is vertegenwoordigd dan hier helgcval

is, gelijk hot omgekeerde plaats vindt ten opzigte van de familie

der Melastomacecn , komen hier echlcr nog verscheidene andere,

kleinere soorten van dit geslacht voor. Op vele plaalsen ontwaart

men een l-B a 2() voet hoog boomtje, behoorende tot de familie

der Mi/rfaceae, welks wijd uitgestrekte loofkroon schijubaar met
versch gevallene sneeuw is bedekt; het zijn de bloemen van Ki
djangkar: Jambosa lineala DC, die in vcrbazende menigle in

den omvang van het loofgevvelf worden waargenomen. In grooter

aantal dan deze Jambosa wordt een fraai, slank boomtje, be-
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hoorende tot de familie der Comeae, Ki koekoeran*., Kren-

jes /.: Cornus ilicifolia Zoii. et iiassk. (Polyosraa aim,.) in het toil*

pelhout van het woud aangelroffen , waar het zich even gemakke-

ltjk laat herkennen aan den eigendommelijken vorm zijner bladeren

waaraan het zijne benaming ontleent — als aan zijne trosvormige,

lilablaauwe bloemen ; zoo lang zij pijpvormig en gesloten zijn,

hebben zij veel overeenkorast met de bloemen eencr Lacluca.

Eene andere soort van dit geslaeht, met witte bloemen en zwarle

bessen, is Ki pao: Cornus caudala Hassk. et zoii. (Polyosraa inle-

grifolium aiior .) , een slank boomlje, dat zich insgelijks niet hooger

verheft dan 20, hoogstens 50 voet. (1) Tusschen de opgenoemde

struiken of boomtjes , die fraaije bloemen hebben , worden anderen

gevonden , die de aandacht des beschouwers tot zich trekken door

hunnen zonderlingen vorm. Hier verheft zich Tjangkoean *. .

Pandanus furcalus Ro^b. , die mi eens van onderen en van boven

vorks^ewijs is verdeeld , even als de Pandaneen welke aan het zee-

strand groeijen , elders met een enkelvoudigen , regten stam

,

als een palmboom, ler hoogte van 30 a 40 voet opschiet;— ginds

strekken zich de kronkelende , kale takken van boomachlige Aralia-

als lange polypenarmen in eene bijna horizontale rigting uit

door het kreupelhout en daartussrhen verheffen zich boomvarens

,

op lijnregle starametjes, wier groene bladerenschermen zich uit-

breiden over de kale takken van het zoo even genoemde gcboomte.

De wijze, waarop de boomachlige Araliaceen opgroeijen, die bijna

alien tot deze derde zone behooren , mag hoogst eigenaardig worden

geheeten; reeds aan de benedengrens der zone worden er ge-

vonden; de meesten echter treft men eerst in grooten gelale aan

op eene hoogte van 6 en 7000 voet
,
ja , sommigen kliraraen nog

hooger opwaarls en groeijen op 9 en 9| duizend voet hooge berg-

loppen. Er komen ongeveer elf soorten dezer familie op Java

voor, die een houlachtigen slam hebben en ler hoogte van boomen

groeijen ; de voornaamsten hiervan , die tevens het menigvuldigst

ceen

(1) Het is geen boom, die 60 voet hoog wast, gelijk Dr. Blume (Bijdr. bladi. 659)

verkeerdelijk opgeeft.

r. 3
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worden aangetroffen zijn Tjangkoeran $.: Sciadophyllum

palmatum bl, met slekelachligen , 10 a 15 voet hoogen slam,

Tangan poegoe: Hedera aromalica DC. (Aralia alter*) en Sango

boeana of Ki langit *. : Hedera rugosa dc. (Aralia aiior .). De

overigen zijn Sciadophyllum tomenlosum en divaricatum bi., Para-

tropia nodosa en rigida dc. , benevens drie Anthrophyllum-soorten

en Hedera glomerulala met slekelachtigen stam. Hunne inlandsche

namen worden veelvuldig de een voor den anderen gebezigd

;

menigraaal worden zij, uilhoofde van de handvormige, of op de

wijze van vingers slaande bladeren, eenvoudiglijk Tangan (d. i.

hand) genoemd. Verscheidene soorten, zoo als Sciadophyllum pal-

matum, verheffen zich op een enkelvoudigen, reglen slam, op

welks top de met lange stelen voorziene bladeren, benevens de

bloempluimen digt nevens elkander groeijen; de meeslen echter,

gel ij k het geval is met Hedera rugosa en aromatica, hebben dezen

enkelvoudigen vorm slechts zoo lang zij jong zijn; later

verkrijgen zij wijd uileenstaande

takken, die de blikken des reizigers zoo zeer boeit. De eigenlijke

slam wordt steeds dikker, naar gelang hij ouderwordt; menigwerf

vormt hij slechts een kleinen, 2 a 5 voet hoogen, knoestigen stomp,

die naar alle rigtingen een groot aanlal buitengevvoon lange,

enkelvoudige en niet weder in zijtakken gesplitste, kale armen

uitstrekt. Zij breiden zich in eene bijna horizontale rigting

uit in het woud , zijn weinig gebogen, hebben bijna

allerwege eene gelijke dikle en dragon slechts aan het uiteinde

lange bloempluimen en grooie, met lange stelen voorziene blade-

ren, — meestal wordt er een zevental bijeen gevonden,— zoodat

zij den beschouwer een hoogst zonderling verschijnsel opieveren,

vooral wanneer zij aan steile berghellingen, in eene horizontale rigting

nitgestrekt, zich als het ware aan het oogvoordoen als lange armen

van een kandelaber. Hedera rugosa is het, die meer dan anderen

dezen habitus bezit; zij groeit ler hoogte van 20 a 50 voet en breidt

zich verre in het rond uit. Nu eens ziet men er, wier wijd

uileenstaande
, kronkelende takken zich aan hunne basis

tot een korten stomp vereenigen, terwijl er elders worden waar-
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senomen, die uit het boveneinde van een 10 a 15 voet hoogen

stam onlspruiten. (1)

Hoewel meer afzonderlijk opgroeijende dan de Araliaceen, is

de vorra van Pandanus furcalus niet minder eigendommelijk; hij

draagt zijne groole, donkergroene bladerenhossen op den top van

een stam, die zich menigwerf 50 voet hoog lijnregt verheft en in

palmachtige slankheid van wasdom wedijvert met de boomvarens,

welke in de nabijheid er van opgroeijen. Somwijlen heeft de nest-

varen (Asplenium nidus) zicb gebecht aan een dergelijken stam

en zulks niet slecbls op eene, maar op verscbcidene plaatsen, die

op verschillende hoogte boven elkander zijn gelegcn , waar hij een

bosvormigen krans van bladeren vormt, in het midden waarvan

de Pandanus-stam oprijst. Deze draagt dan drie verschillende bla-

derenkroonen boven elkander, waarvan men de beide ondersten

reeds op het eerste gezigt als Asplenium-kroonen herkent aan hare

lieldere, Pisang-groene kleur en den hoogst rijzenden bladerenbos

aan zijn donker, blaauwachtig groen als dePandanus-kroon,zonder

dat men daarbij acht behoeft te geven op den zeer verschillenden

vorm der bladeren, die bij den eerstgenoemden breed, bij den

laatstgenoemden smal zijn. — Onder de boomvarens behooren drie

soorten lot deze zone, namelijk, Pakis kalar j. Cyalhea oligo-

carpa en polycarpa Jungii. en Pakis djebog j. : Balantium mag-

niGcum de \r. , welke laalstgenoemde zich van alle boomvarens op

Java onderschcidt door zijne zeer lange, vosroode viltharen, welke

alle blad- en loolstelen bedekken; wanneer nu de onderste, doode

en verdorde bladeren (frondcs) slap langs den stam naar beneden

han^en, dan schijnt de boomvaren bekleed te zijn met even

zoo vele, roodacbtig gele haarbossen. De slam van den Balantium

is korter en dikker dan die van deoverige boomvarens; walbetreft

de rigting der bladeren (frondes), die aan het bovengedeelle van

den stam op verschillende hoogte boven elkander ontspruiten en

(1) Niettegenstaande deze algemeen over gansch Java (in deze zone) verspreide boom tot die

Araliaccen behoort, welke zich kenmerken door een zeerweligen groei, zegt Dr. C.L. Blume

(Bijdrag. bladz. 871), dat hij «een cnulis fruticosus
,

parasiticus)) heeft. Reeds vroeger

hebben Wij de opmerking gemaakt, dat er bijna geene houtachtige gewassen worden ge-

vonden , die niet bij toeval somtijds als parasieten voorkomen.
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aanvankelijk schuin opschieten, atvorens zij zich in den vorm van

een scherm uitbreiden, ten dezen opzigte komen Balantium en de

beide Cyatheen met de vroeger genoemde Alsophila-soorlen over-

een; (1) bij alien zijn de loofslelen zonder slekelen. Bij de

genoemde Cyatheen hebben zij eene kastanjebruine kleur,

terwijl zij , nog zeer jong zijnde , met een geelachtig vilt zijn

overtogen, dat echter , even als de bruine stroosehubben (paleae),

waarmede zij aan hunne basis zijn bedekt, later verdwijnt. Hun

slam heeft allerwege kleine, regelmalig gevormde lidteekenen en

bereikt eene veel groolere boogie dan de slam van Alsopbila con-

taminans; gewoonlijk verbeft bij zich ter hoogle van 20 voet en

verkrijgt een des le slanker, sierlijker uiterlijk , uithoofde de bla-

deren, die bij draagt, kleiner en korter zijn dan van de Alsophila.

De beide Cyatheen komen meer algemeen voor dan anderen, zijn

de meest verspreide soorlen in deze zone, waarvan zij de bovenste,

zoowel als de benedenste grens menigmaal overschrijden. Somtijds

treft men er reeds op eene geringere boogie aan , en menigwerf

gebeurl het, dat zij boven 7500 voet aan het gebergte voorkomen

;

in die gevallen echter bereiken zij slechts eene hoogle van 10 a 15

Yoet, terwijl zij daarentegen in het midden dezer zone, op een

gunsligen bodem, niet zelden lot eene hoogle van 50 voet opgroeijen.

Verheffen zij zich aan sleile hellingen, dan schiet het benedenste

gedeelte van huiinen stam in eene horizontale rigting uit den grond

le voorschijn , buigt zich vervolgens ongeveer onder een regten

hoek en verheft zich dan volkomen of bijna lijnregt, terwijl

daarentegen de stammen van dalzelfde geboomle, hetwelk groeit

op den nabij gelegen schedel des bergs, waarvan de opper-

vlakle horizontaal is, van hunne basis af, volkomen verticaal

opstijgen. — Behalve deze boomvarens ontmoeten wij in bet kreu-

pelhout nog verscheidene andere, bekende vormen, namelijk

,

geslachten waarvan wij andere er mede overeenkomende, hoe-

zeer verschillende soorlen in de vorige zone hebben leeren

(1) In de volgende hix>gte-zone zullcn wij een boomvaren leeren kennen, bij welken de

bladeren eene verschillende rigting hebben.
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kennen. Hierloe behooren verscheidene der stinkende struiken uit

de familie der Rubiaceae, namelijk, Mephitidialucida, rhinocerotis

en hexandra DC, zelfs de slruikachtige Urticeen, die zoo zeer in

het oog vallen door den vorm hunner bladeren en de witte kleur

,

welke deze aan den onderkanl hebben, worden hier verlegenwoor-

digd door Leucocnide dicholoma Miq. en door een paar andere

soorten, die voornamelijk op meer opene plekken van het woud

en aan den rand van grasvelden opgroeyen. Op dergelijke plekken,

zoo mede aan den oever van beken en meren is het , waar een

slruik uit de familie der Scrophularineae in deze derde , ja , reeds in

de bovenste helft der vorige , tweede zone over het gansche eiland

in buitengewoon groot aanlal wordt gevonden , waar hij menigwerf

geheel alleen 5 a 10 voet hooge boschjes vormt. Het is Tjoerai *.:

Buddleia NeemdaH.m. Roxb (? syn. B. densitloraBi. ),benevens nog eeni-

ge andere er mede overeenkomende Buddleia-soorten, die bezwaarlijk

van elkander kunnen worden onderscheiden ; alien hebben zij in

hunnen habitus eene groole overeenkomst met de B. asiatica Lour.

,

waarover is gehandeld op bladz. 505 en die door ons reeds in de eerste

zone werd aangetroffen. (1) Al deze Buddleia-struiken kenmerken

zich door den groolen rijkdom hunner pluimsgewijs gevormde

,

witkleurige bloemaren , waarin de tvvijgen uitloopen en hunne

lange, wilgenachtige bladeren, die, even als bet geval is met de

jonge tvvijgen, aan de onderzijde met een lichtergekleurd,geel- of

witachlig vilt zijn overlogen. De soort B. Neemda, welke in het

ebergte groeit, is villachliger dan B. asialica, heeft grootere

liladeren en is weelderiger van wasdom. — In het binnensle gedeelte

van het woud groeit op vochlige, vetle plekken nog eene slanke

Pisang-soort (Musa sp.) Pisang of .. Tjoe kolet; zij wordt nog

menigvuldig aangetroffen ter hoogte van 6, ja, van 6^ duizend

(1) Op bladz. 303, regel 6 en 7 van ond. , is eene fout ingeslopen, die de lezer wordt

verzocht op de volgende wijze te verbeteren : door de woorden Kajoe babi en K% baneti

uit te schrappen en in plaals van Cnjpleronia paniculaia Bl te lezen :
Buddleia asiatica

Lour. (syn. Buddleia salicina Lam. en ? B. acuniinatissima Bl.). Met zekerheid weet lk

slechts, dat de benaminy Tjoerai in de Socnda- kuulen zeer algemeen aan de verschillende

soorten' van het geslacht Buddleia wordt gegeven.
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voet, hoewel te dier plaatse bijna nergens eenig spoor van Scita-

mineen meer word I gevonden.

Behalve de reeds genoenide soorten, vinden wij in deze hoog

gelegene zone, onder de kleine struiken des wouds, geheel andere

geslachlen , ja, zelfs familien, waarvan wij in de lagere streken

geene enkele soort hebhen aangetroffen. Aan den bewoner dezer

tropische landen, die het gebergte beklimt , schijnen zij derhalve

nienwe vormen toe, die bij nimmer heeft gezien; de Europe-

scbe reiziger daarenlegen wordt er aangenaam door verrast, want

zij herinneren hem op eene levendige wijze aan de bosschen en

wouden zijns vaderlands. Hier en daar ontwaart men de witte

Moemschermen van Ki ketoempang: Sambucus javanica Reinw., (1)

welke in vocbtige kloven tusschen bergribben tot beneden 4000

voet afdaalt; deze boom heeft veel overeenkomst met den Euro-

peschen vlierboom (Sambucus nigra)
t
hoewel hij veel kleiner is.

Menigwerf ontmoet men stekelachtige struiken , behoorende tot de

familie der Itosaceae, waarvan enkelen reeds aan de benedengrens

dezer zone, anderen daarenlegen eerst in de nalujheid der bovenste

grens in grooten getale worden aangetroffen. Dikwerf steekt de

reiziger zijne hand uit oin hunne vruchten te plukken, die

eetbaar zijn en eene groote overeenkomst hebben met framboozen

en braambessen. Het zijn Rubus sundaicus en alpeslris bi., R.

lineatus temw., R. rosaefolius Sm. , R. fraxinifolius Poir. en R. ja-

vanicus bi.
, welke laatslgenoemde op vele bergen reeds ter hoogle

van 5000 voet voorkomt. In die streken , waar de kultuur reeds

zoo hoog is gcstegen, dat de wouden geheel of gedeeltelijk zijn

uitgeroeid
, gelijk het geval is aan de hellingen des G.-Merbaboc

en Merapi, vormen eenige dezer Rubus-soorten kleine boschjes

aan den zoom der wouden; anderen spelen de rol van haagplanten

en komen voor in de heggen rondom de dorpen , op gelijke wijze

als zulks met andere soorten van hetzelfde geslacht in Europa
het geval is.

Hleinere geuj^sen^ die op den bodem ties woud§ gro*l-

Y Reiuwafdt gaf deze benaming aan de plant in 1821, nadat Norona haar reeds in
17 (J0 S. angustifoiia had geuoemd.
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lagere zonen , worden slechls allengs iets lichter, naar gelang men de

hoogste grens dezer zone nadert. Onder de kleinere gewassen

,

welke de ruimle tusschen het geboomte innemen, worden er

eenigen gevonden , die , wel is waar , niet geheel en al houtachtig

z ijn> gel ijk de vroegcr opgetelde boomen en struiken in het

kreupelhoul , maar ecliter zulk eene aanmerkelijke hoogte berei-

ken , zoo digt nevens elkander groeijen , dat zij met evenveel regt

tot de struiken mogen gerekend worden ,
ja , menigwerf strekken

zij den reiziger bij bet voorlzetten van zijn togt door de wildernis

tot een grooteren hinderpaal dan gene. Hiertoe behooren Strobilan-

thes-soorten (Acanthaceae), St. imbricala Nees., cernua, birla

en vooral speciosa bi. , benevens; elata jungh. , die zich kenmerken

door hare witachtige , veelal afwaarts hangende bloemhoofdjes ter

grootte van eene hazelnoot , zoomede door de knoestige geledingen

harer Stengels. Lijnregt als een riet verheft zich de Stengel ter

hoogte van 3 a 10 voet, ja , die van den St. elata wordt 15 a 20

voet hoog; zij groeijen zoo digt bijeen, dat het ondoenlijk is zich

zonder hakmes een pad er door te banen en zulks te meer, uithoofde

de Stengels aan hunne basis zoo hard zijn als hout ,
terwijl die

der St. elata eene dikte verkrijgen van 2 a 3 duim. Het weeke

merg , dat deze holle Stengels bevatten, over&mkomende met dat van

Sambucus nigra, wordt door de Javanen tot lampenkatoen gebezigd.

Op vele bergen groeijen Strobilanthes-soorlen tot op eene hoogte

van 8000 voet. Even digt nevens elkander, in even grootengetale,

hoewel minder hoog, groeit de fraaije Phymatodes conjugata Presi.

(Dipteris conjugata Retaw., Polypodium Horsfieldii Benn. ,
Polypo-

dium Dipteris Bt. ), welke bier en daar , op sommige plekken van

bet woud, in zoo groote hoeveelheid voorkomt , dat de opene ruimte

tusschen de boomslammen bij uilsluiling door haar wordt inge-

nomen. Het handvormige, leerachtig drooge loof is horizonlaal

uitgestrekt en kroont den top der lijnregt oprijzende ,
slanke Sten-

gels (bladslelen) , die ter hoogte van 4 a 5 voet opgroeijen ,
glimmend

bruin van kleur en zeer bard zijn. Verlreedt men bet rilselende

loof, ten einde zich op die wijze een pad door het Dipleris-boschje

te banen, dan struikelt en valt men menigwerf, wanneer men
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met tlen voct aan de geknakle Stengels blijfl haken of overhunne

gladde oppervlakte uitglijdt ; Laant men zich daarentegen een

doorlogt in hel Woud door middel van het hakmes , dan loopt men
gevaar zich Itij het vallen tc wonden aan het spits afgesnedene

benedengedeelte der Stengels. Een dergelijk kreupelhout vormen

Gleichenia longissima bi. en andere varensoorlen , wclke tot dit

geslacht behooren , waarvan de Stengels door de inboorlingen wor-

den gebezigd als een sterk en veerkrachlig touw, b. v., om de

handvattcls der hakmesscn ((Jolok) daarmede le omwikkelen. Meer

afzondeilyk dan de zoo even genoemde groeit eene varensoort in

Oost-Java, welker stam, het is vvaar , slechls kruidachtig, saprijk

is, doch ecne dikte van verscheidene duimen verkrijgt en 5 a 6

voet hoog wordl: op die hoogle verdeclt zich de top eerst in drie

en vervolgens telkens in twee lakken , die zich in het tamclijk

wijd uilgebreide loof ontwikkelen ; hel is eene Campteria-soort

(vergelijk de II*« afdeeling bladz. 755 en 1082). Even afzonderlijk

als deze varen groeit bier en daar in Midden-Java een buitengewoon

fraaije heester, die eene hoogte bereikt van o a 10 voet; slechl

op eene enkele plek des eilands , nainelijk, in het Dieng-gebergte

,

tusscben de dorpen Baloer en Dieng , heb ik deze plant ter

hoogte van 5 a 6000 voet aangetroflen en als Spiraea speciosa (l)

beschreven. Waarscbijnlijk behoort zij tot hel geslacht Aslilhe

Bmit. ,
« genus Saxifragearum non satis nolum , » volgens Endlicher

,

en zou dan A. speciosa behooren te worden geheelen. Exemplaren
dezer zeldzame plant bevinden zich in het herbarium Junghuhni-
anum tc Leiden. Haar geslreeple stengel is van binncn hoi; aan
de geledingen, waar het schedevormig verbreede gedeelle der

bladslelen onlspringt, is hij — de slengel— bedekt met buitengewoon
lange, slaarlvormige haren , die vosrood van kleur zijn, terwijl

de loppen in zeer groole, zaamgeslehle en met een overvloed van
blcemen voorziene pluimen eindigen. De bloesemsielen en lakken
dezer pluimen hangen naar beneden en zijn overal bedekt met lange,

villachtige haren
, die eene glimmende , roodachtig gele kleur hebben.

(1J

Zie Xatuur- en Geneeskundig archief, II. Batavia. 1845, bladz. 41. «Sepaia 4, rarius

J;
a"Ce0ata

-
Pet;,la » u "«- Stamina 8, rarius 10, sepalis longiora. Germina (carpella) 2,

wSJS^Ji
°

1

val°-°bonSa -
S^ 11 2

>
obtusi. Folia ternato-piunata. Foliola cordato-ovata

,

acummata
, dupl.cato-dentata

, subcus ad nerves fusco-pilosa. »
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Mogen de opgenoemde gewassen, uithoofde van de groolle, die

zij bereiken, tot de struiken worden gerekend, de volgenden

zijn kleine planten, die of slcehts eene houlachlige basis hebben

of geheel en al kruidacbtig zijn en derbalve laag bij den bodera

groeijen. Tusschen mos- en varenbeddingen verheft zich Djoe-

koet kawasa «.: Ardisia villosa wall. , op een slengel, die, wel is

waar , houtachtig is , maar ter naauwernood twee voet hoog groeit;

kogelronde bessen, met het heerlijkste scbarlaken rood geverwd,

sicren deze plant. Ardisia pumila w. ontwaart men hier en daar

en Ariang boeloe *.: Begonia robusta en repanda bi., benevens

Landja badak ».: Solarium fislulosnm Rich. Dun. (S. rbinocerotis

Bi.) spreiden op vele plaalsen bonne blaauwachlige en wiltebloe-

men ten loon. De Stengels van Begonia robusta bevatten een zuur

sap, waarmede de inboorlingen, wanneer zij bij bet beklimmen

van bergen dorstig zijn geworden , zich trachten le verfrisschen

;

lot dat einde kaauwen zij den Stengel, niettegenstaande het zure

sap, dat zij bevatten, zeer scherp is. — Onder de verschillende

soorlen van loofmos , dat hier in grooter aanlal op den bodem groeit

dan in eenige andere zone, kenmerken zich eenigen door hunne boom-

achtige gedaante , namelijk , Hypnum Reinwardlii Hnsch. ,
Jungbuhnii

Man. Korthalsii Dz. et Mb. en divaricalum k. etHomsch; zij verheffen

zich op een volkomen verticaal gerigten Stengel, ter boogie van 3 a 4,

ja, somtijds van 5 duim , als wilden zij in het klein den zuilenvorm

der boomen naboolsen , wier schaduwen den bodem bedekken. Ly-

copodium curvalum Sw. en anderen, Gymnogramme oblnsala bi. ,

Aspidium-, Polypodium-soorlen , benevens vele andere varens vor-

men met de mossoorlcn een groen tapi.it, wanr boven de bloemen

van kleine kruid- of halfstruikachlige Rubiaceen, als Argoslemma

raontanum bi. (Pomangium Reinw.), Tjotoeng goenoeng s .

:

Ophiorrhiza sanguinea, longifolia bi. en anderen ,
benevens de rozen-

roode of blaauwe bloemen der kleine, sierlijke Sonerila-soorten

(Melaslomaceae) , vooral Soncrila tenuifolia Bi.en heteropbylla jack.

,

zich ter naauwernood verhelTen. Geheel verholen in dergelijke beddin-

gen, waar zij moeijelijk zijn te ontdekken, groeijen eenige van die

merkwaardige, echle parasielen op de wortelen van de levende boo-

men, namelijk, Balanaphora globosa jungh. en Uhopalocncmisphalloides



Dcnle zon*. #22 Eersit gcbied.

Goepp. et jungh., wier kogel- of knodsvormigebloerukolven men in het

groene weefsel niet ligt in het oog zou krijgen, ware het niet,

dat zij zich verrieden door hunne levendige, purperroode of gele

kleur. Hoewel geheel afzonderlijk, groeit ecbler op vele plekken

binnen deze gansche zone Tamian «. : Drapiezia multiflora bl

(Colchicaceae) , met hare gaffelsgewijs verdeelde Stengels, ter hoogte

van 2a 3 voet boven het groene kleed; zij zijn met bloemen ge-

sierd, die nu eens wit, dan purperkleurig zijn. Men vindt ze even

dikwerf in het binnenste der wouden, als op opene, slechts met

strnikgewas bedekte plekken , bij voorbeeld , op den G.-Gede, Dieng,

Tengger; nergens echter worden zij in grooten getale aangetrof-

fen. Tarale" goenoeng «.: Gunnera macrophylla Bi. (Urticeae),

breidt zijn groote, op Tussilago gelijkende bladeren uit, voorna-

melijk aan den oever van zacht vlietende beken, ler plaatse waar

bronnen opwellen en verheft zijne zaamgestelde, groote, doch

kleurlooze bloesemtrossen. — Elatostemma-soorten (Urticeae)

,

vooral E. paludosum Miq. (Procris aiior.) wassen aldaar even digt

bijeen als gras, waartusscben Impatiens leptoceras Wail. (Balsa-

mina micrantha aiior.) hare roodachlige bloemen uitspreidt; even

als zij in de vorige zone tot de algemeen verspreide planlen

behoorde, vindt men haar ook in deze zone op schaduwrijke,

doch vooral vochtige plekken van het woud. Ilierbij treft men aan

Impatiens javensis stcud. (Balsamina javensis aiior.), behalve andere

soorlen van hetzelfde geslacht ; naar gelang men hooger bergop-

waarls klimt, wordt deze plant allengs korter en kleiner,doch zij

blijft den reiziger menigwerf bij tot op bergtoppen , die eene hoogle

van 9 a 91 duizend voet bereiken. De kale aardvvanden der kloven,

het terrein dat de bronnen omringt, zijn bier, even als met der-

gelijke oorden in tapij

van Polyinchum-, Dumorliera-, Marchanlia- en Ueboulia-soorten.

Iiianen. Hoewel de menigte slingerplanlen , zoowel watbetreft

het aanlal verschillende soorten als het tal van individuen, in

deze wouden steeds meer en meer afneemt, naar gelang men
hooger bergopvvaarts klimt , vindt men onder deze gewassen even

fraaije, aan deze zone geheel en al eigenaardige vormen,als zulks

het geval is onder de boomen en slruiken. Daarenboven treffen wit
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nog velebekende vormen er onder aan. Ampelidegn, voornamelijk

Cissus coinpressa Bi., klimmen met hnnne houtachlige Stengels hoog

in het geboomte; slingerende Ranunculaceen : Clematis javana DC.

en smilacifolia Wall, (glandulosa aiior.) ,
ja, zelfs enkele Asclepia-

deen : Acanthostemma Kuhlii m., worden hier en daar inhetkreu-

pelhoul of aan het benedengedeelle der stammen gevonden
;
Rolan-

soorten, voornamelijk Oe lilin, omas en leles (Rotanlemes

Calamus anceps, spectabilis en asperrimus bi ,
vormen hier

en daar, ja , zelfs nog boven de boogste grens dezer zone ,
dooreen

geslingerde vlechlwerken , die even stekelig en ongenaakbaar zijn

als die, welke andere soorten dezer familie in de lager liggende

wouden vormen. Menigmaal gebeurt het , dat Javanen zoo hoog

in het gebergte opklimmen , ten einde de lange ranken der Oe

omas of Oe leles te verzamelen; die der laatstgenoemde soort

zijn vooral zeer slerk. Onder deze bekende familien, waarvan wij

andere , er mede overeenkomende soorten reeds in de vorige zonen

hebben aangetroffen , ontwaren Wij eenige nieuvve vormen
,
die

aan de wouden dezer zone eene zeer eigenaardige physiognomie

geven. Klimmende Pandanecn: Freyeinetia imbricata, javanica,

insignis en angustifolia bi., door de Soendanezen Meong dan-

dang geheelen, die zich ligt laten herkennen aan limine kleinere of

grootere, langwerpige of ronde bloemkolven en waarvan verschei-

denen uit groote, menigwerf rood gekleurde scbeden onlspruiten ,

omslingeren in spiraalvormige rigling en met buitengewone weelde-

righeid bijna al het geboomte en vormen met hunne tot bossen veree-

ni^de bladeren beddingen om de stammen; uilerlijk hebben deze

bladerenbossen eene groote overcenkomst met bet loof der Pandanus-

soorlen en ananassen. Het is vooral Freyeinetia insignis, die zeer

hoog klimt; menigmaal zijn de hoogste boomstammen tot in bet

loofgewelf door hare spiraalvormige ranken zoo digt omvlochten,

dat van den slam zelven en van zijneschors niels in het oog valt; men

waant eene verbazend hooge zuil le aanschouwen, die met dikke,

groene kransen en guirlandes is omslingerd. Wat belreft de ver-

spreiding der Freycinelien , in eene verticale rigting genomen

,

deze is niet zeer groot; den weligsten wasdom verkrijgen zij tus-

schen 5000 en 61500 voet , en zelden worden zij lot aan de hoogste

grens dezer zone gevonden.
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Nict minder verdient eene Bamboes-liane, Awi ol ol ». : Bambusa
elegantissima Busk. , onze aandacht, welke in deze zone wordt aan-
getroffen; zij groeit slechts in eene enkele streek des eilands,

namelijk, op de vlakke hooglanden , welke ter hoogte van 4500
a SSOO voet bezuiden den G.-Malawar zijn gelegen en meldigte, oor-

spronkelijke wouden zijn overschaduwd , waarin de koffijtuinen

;

benevens de Pasanggrahan-Pengalengan worden gevonden. De halmen
dezer Bamboessoort zijn , beneden in bet woud , ler plaatse waar zij uit

den grond onlspruiten, zelden dikker dan li duim ; in het midden
hebben zij ter naauwernood de dikte van een vinger en zijn aan
bunne gemeenschappelijke basis bij wijze van bundels vereenigd;
uit dat punt gaan honderden van deze buitengcwoon dunne hal-
men uit, die zich weldra van elkander verwijderen , het geboomte
omslingeren en tot in de hoogsle loppen er van opklimmen

;

zij splilsen zich allengs in dunnere twijgen, die slecbts de dikte'

hebben eener penneschacht
, waaraan de fraaisle, iijnste blade-

ren van eene licht groene kleur, in bossen vereenigd, bij wijze
van guirlandes en in bogen van de toppen der boomen naar bene-
den hangen. Ondoenlijk is het zich iets sierlijkers voor le slellen
dan het geboomte dezer wouden, wier stammen beneden aan den
grond omgeven zijn met de bundels der dooreengewarde , zoo bui-
lengevvoon dunne Bamboeshalmen , terwijl hunne takken lot hoog
in het loofgewelf met zachle , fijne bladerenbossen en guirlandes
der Am ol ol zijn behangen; elk windtoglje , hoe zacht ook,
veroorzaakt een gestadig geruisch in dit luchtige, ligle loof, dat
menigvverf ter lengle van 50 a 40 voet van de toppen der 'boo-
men afwaarls hangt en al schommelend been en weder wordt
bewogen.

Boomparasieten. Gelijk de tweede zone veel rijker is dan
eenige andcre in lal van paddestoelen en aldaar, vergelijkender-
wijs gesproken

, insgelijks eene groolere menigte varens wordt
gevonden

,
die worlel schieten in den grond , zoo ma- deze zone

worden bescbonwd als bet eigenlijke gebied der vleehtm , mossoor-
ten, varens en Orchideen , die aan de stammen en op de twijgen
van het geboomte groeijen , want in geenc andere zone ontwikke-
Ien zij zich zoo welig

, in zulk een tal van soorlen en individuen
als het geval is in deze derde zone, in de zone der wolkenneve-
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len. Hier in deze wouden , die vochtiger zijn dan alle anderen

,

vindt men de slammen en twijgen van alle boomeu met groene

woekerplanten overtogen; nu eens vormen zij een vlak en

breed bekleedsel, dan vveder dikke kussens, elders bangen

zij in lange bundels aan de twijgen , waardoor bet wond al

het nilerlijk verkrijgt als ware het met eene ruige pels be-

kleed. Zelfs de Cissus-slengels , die in den vorm van dikke koor-

den van de boomkroonen alVaarts hangen en vrij in de lncbt

ginds en herwaarts schommelen, zijn met Jungermannien enloof-

mos bedekt.

Vormt het fraaije loofmos Aerobryum specie-sum Dz. et mi, hier en

daar 2 a 3, ja, somlijds 5 voet lange, zaehte draden,die tusschen

Lycopodium squarrosum Forst. aan de takken hangen en door den

windworden bewogen, — Hypnum-Maeromilrium en andereloof-

mossoorten groeijen als dikke, bruinachlig groene beddingen op de

twijgen, die buitendien met eene groote menigte varens enLyco-

podien: Lycopodium calapbractum wiiid., Davallia pedata Sw., be-

nevens Niphobolus-, Anthrophyum- , Acroslichum- ,
en hondcrd an-

dere varensoorten, welke tot de verschillendste geslaehten behooren,

zoo digt zijn overtogen, dat de wortelen en vleezige knollen der

Orchideen in deze varen- en mosbeddingen een steeds vochtigen

,

vruchtbaren bodem vinden, waarop zij allerweligst gedijen
,
zoodat

slechls hier en daar ter naauwernood een klein plekje overblijft

aan de korstmossen (Lichenes), om hunnen thallus nil te breiden of

zij, namelijk, de Usnea-soorten , als lange, geelacbtig

bleeke bossen en draden vrij afwaarls kunnen hangen. (1) Het

schijnt als streden al deze verschillende familien, loof-, lever- en

korstmossen, varenkruiden en Orchideen, die gezamenlijk door

honderden van soorlen zijn vertegenwoordigd , om de plaals, die

zij aan en op het geboomte beslaan ,
helwelk zij te rekenen van de

wortelen somtijds tot aan den hoogsten top bedekken. Door hunne

van waar

(l) Uithoofde van den wel.gen groei der varens en mossoorten ,
is het aanlal boomvlechten

(kirstmosse" ) in deze zone nfinder greet dan in de volgende. Dczefomilic (Lichcne.) » m

K hXium neg Met bearbeid , zeodat ik thans nog niet kan opgover.
,
welke geslaehten

Z? BoSeT alhier de overhand hebben. Het aantal boomvleehten op Java us groot en er

worden uitstckend fraaije en schoon gekleurde soorten onder gevonden.
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fraaije, menigwerf hoogst zonderling gevormde bloemen, zijn het de

Orchideen, \vaara;m de eerste rang onder de opgenoemde gewassen

toekorat ; velen er van onderscheiden zich bovendien door de groolle

hunner bloemen en den welriekenden geur, dien zij verspreiden.

In de «Bijdragen,» uilgegeven door D r
. Blume, worden 292

soorlen van Javasche Orchideen beschreven, behoorende tot 86
geslachten, waarvan bet meerendeel wordt gevonden indczelom-

merige, mosrijke, menigwerf in nevelen gehulde wouden derderde

zone, waaraan de kleurenpracht hunner bloemen tot hoofdsieraad

verslrekl. De Nederlandsche bolanicus J. C. van Hassell beeft de

Javasche Orchideen met onvermoeiden ijver onderzochl. In 1822
werd deze bekwame natuuronderzoeker door den dood weggerukt-
hij stierf le Builenzorg en liet een builengewoon rijken schat na
van verzamelingen

, beschrijvingen, leekeningen, en analysen, welke
erfenis door den genoemden C. L. Blume is aanvaard. Hieraan

moet het worden toegeschreven, dat deze monographic der Java-

sche Orchideen, welke voor het groolsle gedeelle afkomstig is van
de handdes genoemden, voor de wetenschap te vroeg overleden botani-

cus, niet onder zijnen naara is in het licht verschenen. (VergelLjkbladz.

181.) Hieronder komen voor 11 soorlen in zeven geslachten , die lot

de afdeeling: met poedervormige stuifmeelmassa zijn gebragt,
welke grootendeels op den grond groeijen en waartoe 2 inheem-
sche vanilla-soorlen behooren, — 52 soorten in 12 geslachten,
waarvan het meerendeel insgelijks op den grond groeit, hebben eene
korrelige stuifmeelmassa

, die uit vele afzonderlijkedeelen bestaat
en 249 soorlen in 67 geslachten, die, op enkele uilzonderingen
na, parasitisch op het geboomte voorkomen, kenmerken zich door
eene wasachlige of ineelachlig-vleezige (pulpeuse) stuifmeelmassa. Tot
de schoonsten onder deze Javasche Orchideen mogen worden ge-
rekend Arachnanthe moschifera , Aeroides suaveolens en Gram-
matophyllum speciosum «B1.» («Blume», teste ipso.)

Kenmerken zich de Orchideen, wier honderde soorten wij hier
in ons physiognomisch overzigt als een geheel beschouwen , door
hare dikke, menigwerf in twee rijen geslelde bladeren, hare
vleezige wortelknollen en boven ai door hare veelkleurige bloe-
men, verscheidene varenkruiden daarentegen boeijen de blikken
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des reizigers door lmnne zonderlinge geslalte. Aan het beneden-

gedeelte der boomstammen , in de nabijheid van den bodem des

wouds, vindt men Davallia helerophylla Sm. (Humala wior.,) die

zich onderscheidl door bare ver in bet rond kruipende ,
schnbbig-

harige Stengels (caudex) ; meer nog Irekt Oleandra nereiforrais Presi.

(Aspidium Sm.)de aandacbt des beschouwers. De scbnbbige,met stroo-

blaadjes bedekte Stengels dezer laatstgenoemden ,
welke slechls op

afslanden van elkander met een fraai , lancetvormig loof zijn gesierd

,

groeijen op zulk eene eigenaardige wijze in de lengte, dat zij

bijna in den vorm van lianen tegen de stammen van het geboomte

opklimmen. Hooger opwaarts , menigwerf lot aan het punt waar

de stammen zich in takken verdeelen, zijn deze omgevendoorkring-

vormige beddingen van Acrostichum gorgoneum Kauif. en van

groole, halfgevinde Polypodium-soorten (Andaka s ), terwijl nog

hooger in het geboomte zonderling gevormde nestvarens, Asple-

nium Nidus l. , aan de takken hangen. Uilhoofde van de wijze

waarop hij groeit (even als Andaka), in kringen rondom de

stammen en lakken van het geboomte, trekt de neslvaren te eer-

der de opmerkzaamheid , dewijl zijne bladeren , onder de varens

met enkelvoudig , ongedeeld loof , tot de grootsten mogen gere-

kend worden, ja, zoo groot zijn, dat de reiziger, die zijn bivouak

in deze wouden heeft opgeslagen , bij voorkeur gebruik er van

maakt om het dak zijner hut te bouvven. Hierbij komt nog hun

helder, Pisang-achtig groen, de groole menigte, waarin zij tereke-

nen van de tweede of bovenste helft der vorige zone worden aan-

gelroilen ,
— hoewel zij op eene hoogte van 5 a 6000 voet in

grooter aanlal dan elders groeijen , — ten gevolge waarvan de

nestvarens eene eerste plaats beslaan onder de physiognomiscbe vor-

men in het binnenste dezer wouden. Nu eens heeft hij zijn bla-

derenkrans om de dikste, zuilvormige stammen gestagen, ja,somtijds

op 2 of meer plaatsen op verschillende hooglen boven elkander,

dan weder heeft hij zich aan zeer dunne tvvijgen of jonge stam-

metjesgehecht; indien deze zich lijnregt verheffen en hunne eigene

loofkroon hooger opwaarts verbergen lusschen het overige ge-

boomte , hebben deze zoo veel overeenkomst met een palm of boomva-

ren , dat men ze in de verte als zoodanig beschouwt. Somtijds
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van een
ziet men dergelijke nestvarens, die zich aan den rank
Cissus of van eene andere Iiane hebben bevestigd, welke van een
ver vooruilstekenden boomtak afwaarts hangt in eene bergkloof,
aan welker rand de boom zich verheft; wordt nu een dergelijke
Cissus-rank door een of ander toeval gebroken en van zijne basis
gescheiden

, dan ziet men de Pisang-achlige , in een kring om den
rank gegroeide bladeren van den nestvaren , waarvan de binnen-
ruimte plaats genoeg oplevert voor een ooijevaar met zijne jon-
gen, hoog boven den dalbodem

, vrij in de lucbt zvveven als een
kroonkandelaar die door den wind ginds en herwaarts wordt be-
woffen.D

Laat ons de rijke verscheidenheid van plantenvormen , die wij
op onzen togt van de benedensle tot aan de bovenste grens dezer
zone aanscbouwden, nog eenmaal voor bet oog onzer verbeeiding
doen voorbijgaan

, trachten wij daarnaar bet algemeene physio-
gnomische karaklcr te bepalen , dan onlwaren wij, dat de ken-
merken der wouden in deze zone zijn als volgt : R Het helder
gl.mmende, helder groene of geelacbtig groene loof der Laurineen
wier groole, leerachtige bladeren eene fraaije, hoezeer niet digt
bebladerde loofkroon vormen. - *. Het diglere , bruinachlig groene
of in het grijskleurige overgaande loof der Amentaceen , vooral der
akenboonien

,
beladen met eene menigte op zeer verschillende

wijze gevormde
,
doch meer platte, dan langwerpige vruchten (ei-

kels) d.e van de boomen afvallen en in grooten getale den bo-
dem bedekken. - ^ Het fijne, naaldvormige loof der Podocar-
pen

,

die zelfs nog aan de bovenste grens dezer zone hoog en zuil-
vormig opgroeijen. - & In de benedenhelft der derde zone die
loans het onderwerp onzer bescbonvving uitmaakt, is de znilvor-
m.ge gedaante der boomstammen, die in zulk eene hooge male
bet karakter der wouden van de vorige zone mag geacht worden,
nog de algemeene type, belwelk echler in de bovenhelfl der zone
minder bet geval is; in de nabijbeid der boogsle grens dezer zone
"ernen ue boomen in boogie af, de slammen worden dunner, enkrommer

,
waarop ecbter hier en daar een Podocarpns cupressina

con uitzondering maakt. - *>. Onder de hoog groeijende boomen
treft men voornamelijk aan soorlen der zoo even genoemde fami-



Derde zone. i>29 Eersta eebied.

lien , namelijk, Lanrineen, Amentaceen, benevens Podoearpus-soorten

welke slechls kleine ,onoogelijke, kleurlooze bloemen dragen. — 6°. In

het kreupelhout daarentegen ontwaarl men sierlijk gekleurde Me-

iastomaceen en op de Iwijgen der boomen vindt men eene bui-

tengewoon groote menigle verscbillende Orchideen , die door de

rij-ke kleurenpracht hunner bloemen als bet ware eene schadeloos-

stelling schenken voor het gem is van bloemen in het hooggroeijende

geboomte. — Als een algemeen kenmerk dezer wouden mag wij-

ders worden beschouwd: 7°. het geringere aantallianen, helwelk

hier, in vergelijking van andere zonen , voorkomt, terwijl zij aan

de bovenste grens er van slechls zelden worden aangelroffen; —
8°. de toenemende menigte mos , welke alle stammen en twijgen

bedekt , benevens het steeds grooter wordende aantal korslmossen ,

voorai Usneen, welke laatsten voortdurend talrijker worden, naar

gelang men den bergtop meer nadert ; — 9\ de ontzaggelijke

menigte parasietachtige varenkruiden , die met de mossoorten

,

vlechten, Orchideen,de wrouden dezer zone zoo buitengewoon ruig,

viltachtig, langharig en ruw doen voorkomen, als ware het ge-

boomte met eene pels bekleed. — 10°. Naar gelang wij hooger

klimmen, vermindert het aantal op oude boomstammen groeijende

paddestoelen en op de aarde wassende varens en Lycopodien

,

die in de tweede zone het lalrijkst zij a ; in gelijke mate wor-

den mossoorten , welke op de aarde zich onlwikkelen , veelvul-

diger aangelroffen , want geene andere zone kan in dit opzigt

met deze derde zone vergeleken worden ; in de volgende , vierde zone

wordt in plaats daarvan eene groolere menigte vlechten aange-

lroffen , die op rotsen of op de aarde groeijen.

llieren, De hoogste slreken der vorige zone, alsmede de

benedenhelft dezer derde zone, derhalve de berghellingen gelegen

lusschen 5^ en 6000 voet , mogen worden beschouwd als die streken

op Java, (1) welke de zone der springbloedzuigers , Padjet:

Hirudo (Jadrobdella) zeylanica Biaii.v.,zouden geheeten kunnen worden.

(1) Op Soematra daarentegen worden er , bij voorbeeld . in de Batta-landen, reeds ge-

vonden in de vochtige ,
moerassige wouden der eerste zone

7
ja , in de nabijheid van het

strand der zee ; ik zoii echter niet durven bevveren , dat deze tot dezelfde soort behooren

als die, welke op Java voorkomen.
3 4
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Deze draadvormigc, f a 1 diiim lange wormen , die, door

zich in te buigen en vervolgens ijlings uit te rekken, eenige

voeten ver door de lucht kunnen springen, wordcn op de voch-

tige , beschaduwde plekkcn dezer wouden , vooral ter plaatse
I

waar vele rollende boomslammen op den grond liggen, niel slechts

op den bodem , niaar insgelijks in bet bladerengewelf van bet

kreupclhout, in zulk eene mcnigle gevonden, dat zij denreiziger,

op zijn togt naar de loppen der bergen, lot eene ware plaag

worden, die bij op geenc wijze boegenaamd kan ontgaan. Zij

hechten zicb aan banden en voeten , aan bet hoofd en aan den

hals des reizigers, zij kruipcn door de fijnsle mazen der kousen,

en overal laten zij bloedende wonden na, wannecr men ze vandaar

venvijdert. In verscheidene slreken van het woud vond ik zulk eene

menigle er van, dat, niellegenslaande ik mijn togt door deze

slreken zoo snel doenlijk voortzetle, een paar nevens mij gaande

Javanen onophoudelijk bezig waren oin de bloedzuigers met de

hand van de verschillende deelen mijns ligcbaams afterukken,

waar zij zicb hadden vaslgezet. — Menigwerf worden de reuk-

zenuwen op eene zeer onaangename wijze aangedaan door den

knoflookachtigen , doordringenden stank des Segoeng ».: Mydaus
meliceps Horsf. , een kleinen das, die met zijn ver vooruitsteken-

den snuit veel overeenkomst beeft met een jong varken en in

deze wouden te huis beboorf ; met de scberpe nagels zijner

breede , tot krabben gevormde voeten , woelt het dier onder de

oude boomstammen rond en graaft holen in de \veeke,humusrijke

aarde, ten einde regenwormen te zoeken; deze diertjes, benevens

insektenlarven
, maken zijn meest geliefkoosd voedsel uit. In de

nabijheid der opening van zijn anus bevinden zicb klieren , waaruit

een buitengewoon stinkend sap wordt afgescbeiden , betwelk de

Segoeng eenige voeten ver kan spuilen, bij welke gelegenlieidhij het

achtergedeelle des ligchaams sebuin opwaarts rigt en den nade-

renden vijand toekeert. Wee dengene, wiens kleederen met een

enkelen druppel er van worden bespat , want Dimmer gaat er de
stank af. Ik heb Javanen gezien , die , door den stank bedwelmd

,

in onmagl vielen. Bevindt men zich beneden den wind, dan riekt

men den St-oeng, die op een afstand van eene halve geographische
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mijl door bet woud loopt. — Ziet de reiziger zijn togt naarde top-

pen der bergcn bemoeijclijUi door denweeked,humusrykeBbodciii

dezer woudcn , waardoor hij als het ware mod heenwaden ,
inoet

hij zijne reis voortzetten over enge paden ,
die door de ontzagge-

lijke hoeveelheid rhinocerosraest in den lellerlijkcn zin des woords

zijn versperd, worden zijne voeten daarbij gesloken door de

Padjel's, worden zijne reukorganen menigwerf onaangenaam

aangedaan door den stank van Segoeng's, - aan de andere zijde

worden zijne blikken vergast op het beschonwen van de prachtige,

menigsvcrf welriekende bloemen der Orchideen ,
die hij aan de

met moskussens bedekte twijgen ontwaart ,
en van de fraaije

bloemen der Melastomaceen , die bet kreupelbout ten sieraadstrek-

ken; zijn oor wordt gestreeld door het melodieuse gefluit van den

Java'schen bergzanger Manoek kaso , , Tekoesan /. :
Musicapa

canlatrix Rcinw., waarvan de stem wijd en zijd door het stillewond

weergalmt. Slechls zelden krijgt men dezen kleinen vogel in het

oog , uithoofde hij zich verborgen houdt. in het digle loofgewelf

der ' reusaehlige boomen; terstond echtcr herkent men hem aan

zijn eigenaardig gezang , begroet men hem met vreugde, want de

klank zijner stem verkondigt den reiziger, dat hij weld ra de grens

zal overschrijden van het rijk der Padjct's en der vochlige wolken-

nevelen, die, te rekenen van 10 a 11 nre, den geheelen dag

alle uitzigt in het rond belemmeren, en de duisternis nog vermeer-

deren, welke in deze woudcn heerscht. De vogel bouwt zijn nest van

baardmos (Usneen) en houdt zich bij voorkenr op aan stcile hellin-

gen, waar vele Podocarpus-soorten en, hooger opwaarts, Ericeen

groe'iicn. Heeft men op zijn togt eene hoogte bereikt van ongevecr

5000 voet, dan kan men zich stcllig verzekerd houden het gezang

van dezen vogel te vernemen , welks melodie zoo betooverend

schoon weergalmt in het stille , eenzame woud, waarvan geen

enkel Mad zich beweegt, terwijl de toppen van het geboomte

slechts onduidelijk ziglbaar zijn in de digle wolkenncvelen. Boven

7000 voet wordt Musicapa cantatrix niet meer gehoord
,
terwijl men

zijn liefelijk geluid niet lager op het gebergte verneemt dan somtijds

in de hoogst liggen.le koffijtttinen , die ter boogie van 4i a 5000

voet worden gevonden. Het scl.ijnl derhalve, dat hij indeneigen-
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lijkcn zin des woords in de wolkenzone , in de digte, oorspron-

kelijke wouden der derde zone te buis beboort. (1)

Van de apen ziet men op deze boogie bijna manner den Monjet

(llercopilhecus cynomolgus) , die een beminnaar is van de warmle;

de langarmigc aap Oewa (Hylobates leuciscus) en de zwarle

aap Loetoeng (Semnopitbecus maurus) vvorden nog in groolen

getale in de wouden dezer zone aangetroften , waarin vooral

de Loetoeng niet zelden ler boogie van 6, ja , van 6~duizend voet

voorkomt. In OosZ-Java beboort eigenaardig in deze zone te buis

de roodbruine aap Kowi /. : Semnopitbecus pyrrhus Horsf, ; die

zich lusschen 5 en 8000 voet ophoudl, waar bij zich onder ande-

ren voedt met de peulen van Gamelandingan: Albizzia montana

I5enth In dergelijk geboomle ziet men troepen , ten getale van 20

a 50 stuks bijeen , die alien eene gelijke , roodbruine kleur bebben.

Op grond hiervan mag derbalve vvorden aangenomen , dat hij niet

eene bloote varieteit in kleur is van den zwarlen Loeloeng; zeker

is bet een dier, dat zeldzaam voorkomt, dewijl bij slecbts wordt

gevonden op eenige weinige bergen in Oost-Java, namelijk , op

den G.-Semeroe en G.-Tengger. — Herten , die door tijgersen paau-

wen worden gevolgd, doorkruisen alle zonen, gelijk wij reed

vroeger bebben doen opmerken. Tot de eigenlijke roofdieren in

deze zone beboort de wilde kat, Matjan rempak: Felis minuta

Temm. , een fraai dier, dat de grootle van eene groote huiskat

verkrijgt en een panleracb!ig gevlekt vel beeft ; dit dier houdt zich op

in bet loofgewelf van bet geboomle, op de met mos bedekletwijgen,

ter hoogle van 70 a 100 voet boven den bodem, die het bijna

nimmer verlaat. Geen enkel dier klautert zoo snel of springt zoo

vlug als de wilde kat ; zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit

vogelen, die het aldaar in overvloed aantreft. Bij het vellen van

boomen wordt de wilde kat door de Javanen dikwerf levend ge-

vangen. De jongen , die ik beb opgebragt, speelden met elkander

als tamme katten , wanneer zij alleen en onopgemerkt vermeenden

(1) Hot is mij niet bekend of Musicapa Indigo Horsf. een zangvogel is; ik ken erslechts
een, den Manuk tekoesan

f
die over het gansche eiland wordt gevonden en dien men telken

male, dat m^n oon borg beklimt. reeds bij den eersten slag van zijn gezang herkent.
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te zijn doch bleven ovcrigens steeds even schuw en wild. - Wat be-

treft de grootere zoogdieren ,
biervan bebooren juist de grootslen, die

op Java worden gevonden , in deze derde zonete huis. Het is waar,

wil bebben den Rhinoceros sundaicus g. Cuv. (,. Badak,/. Wara)

reeds vroeger in de Alang-wildernissen der beele zone aangetroffen

en zullen ook nog later op de loppen van tienduizend voet booge

ber»en de paden vinden door deze groote, plompe dieren gebaand ;

het talrijkst echter houden zij zich op in deze zone
,
in welker

wouden vele kleinc meren ,
poelen en bronnen vcrslrooid hggen

,

waarvan de oevers met gras zijn begroeid. Buitendien treft men

hier en daar kleine , drooge grasvelden aan ,
grocit er, zeUs in

het binnenste der wouden , een veel grooler aanlal grassoorten

dan in de vorige zone en dit is in nog grootere male hetgevalin

de volgende zone; bet is hoofdzakelijk dit voedsel
,
helwelk den

rhinoceros naar deze hoog gelegene streken lokt. Op den oostelijksten

berg op Java , waarop dit dier wordl gevonden ,
- den G.-Slamat, -

bestaat zijn voedsel bijua nitsluitend uit de welriekende grassoort

Ataxia Horsfieldii Kunth. , welke aan de hellingen van dezen berg

ter hoo-te van 5 a 8000 voet in grooten overvloed wordt aange-

troffen ;\e rekenen van dien berg wordl de rhinoceros westwaarts

been tot aan de slraat Soenda gevonden , doch oostwaarls er van

komt hij nergens voor. - De wilde slier ,
Ban ten g :

Bos sundaicus

scn, m .. , daarentegen wordl in de zone van 2 tot 7000 voet

biina over de gansche mlgestrektheid van bet eiland aangetroffen

;

hii hontlt zich even talrijk op in de geberglen van het ooslelijke

Jdeelte van Java, op den G.-Keloet, Kawi ,
bet tusscbengebergte

des G-Tengger en Semeroe, (1) als op de bergen, welke aan de

straat' Soenda grenzen , hoewel hij in vele daar tusschen gelegene

streken des eilands wordt gemist, waar de wildernis voor de zich

steeds verder uitbreidende kultuur heeft plaats gemaakt. By voor-

keur houdt hij zich op in de hoog gelegene wouden der Preanger-

Regentschappen , vooral in die streken, welke zich ter boogie Tan

Schl. et ML.

Am* r TimcfreF en den G -Semeroe beb ik dit dier nimmcr aange-

hij in do wouden tauid.n den G.-Keon en fenl. eooikomt.
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4 a 6000 voet bezuiden het plateau van Bandong uitstrekken.

Somlijds gebeurt het aldaar, dat men slieren en rhinocerossen

verrast , terwijl zij op den met gras bedeklen zoom van een

mocras grazen , het zoute water eener minerale bron opslurpen,

of rhinocerossen, terwijl zij, op de wijze van lamme buflels (Karbao),

in een modderpoel liggen. Komt de zware rhinoceros, met zijne

gerimpelde, van breede plooijen voorziene huid, plomp, ja , vrees-

en schrikverwekkend aan den beschouwer voor , de stier daaren-

tegen, die bijna eene gelijke grootte verkrijgt , cloch veel slanker

gebouwd is, eene fluweelzwarte huid, met wilte potcn heeft

,

bezit eene groole male van woesle schoonheid, wanneer hij , bij

het zien des rcizigers, opspringt en snuivend in het woud ijlt.

De koeijcn zijn kleiner van stuk en hebben eene roodacblig bruine

kleur. DagelijKs en overal ziet men den mest , benevens de sporen
van deze dieren en de paden , die zij banen in het woud ; de
dieren zelven krijgl men slechls zelden in het gezigt, want bij

het minsle geruisch , dat zij in het wood horen , nemen zij de
wijk naar de diglst begroeide schuilhoeken tusschen het geboomle.
Beide worden door de Soendanezen somlijds gevangen in kuilcn,
die zij met tvvijgen en bladeren bedekken; de slieren dooden zij

ora zich met hun vleesch te voeden, de rhinocerossen ora hunnen
hoorn

,
dien de Chinezen duur betalen. — Hoe gering het getal der

alhier door mij opgenoemde dieren zij , bevat het echler alle

zoogdieren
,
welke zich in de wouden dezer koele zone ophouden

en ook van deze weinigen worden slechls de bewijsen van hun
aanwezen waargenomen

, terwijl de dieren zelven zich voor het
oog verborgen houden. Hicrop maken de apen eene uilzondering,
hoewel deze slechls zelden op deze boogie worden gevonden.
Slechls wanneer men len getale van cenige weinigen, zonder
geruisch, door de ongebaandsle streken der wouden trekl, krijgt

men eene enkele maal een rhinoceros of een slier in het oog. — Ten
gevolge hiervan is het woud in deze zone zeer stil en eenzaam

,

hoort men slechls van tijd tot tijd het geluid van verschillend-
soorlige vogelen

, welke ik niel nader kan beschrijvcn. Slechts zelden
verneemt men des daags het gegons van inseklen ; helgeenden diep-
sten indruk maakt op den reiziger, die in deze wouden verwijlt,
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is de doodsche slilte, welke dag en nacht in dezestrekenheerschl.

Heeft men nu zijne hutten gebouwd aan de benedengrens dezer

ter hoogte van 4 a 5000 voet, wacht men daar bet val-
zone, ter noog

sen.

zou zijn om,

ten van den nacht af, dan verneemt het oor niet het minste ge-

ruisch, nergens ontdekt men eenige beweging in het woud

,

nergens een blaadje, dat ritselt; de zuilvormige boomstammen,

die rondom den beschouwer hunne kruinen verhclfcu, worden

steeds minder duidelijk ziglbaar in de digte wolkennevelen, naar mate

zij op een grooleren afstand van den beschouvver slaan
,
en limine

loofkroonen, waarnaar wij opwaarts zien, ontwaart men slecbls

door den schemer van den sluijer der nevelen ,
die onbcwegeluk

op het woudgeboomle rusten. Slap hangen de Usneen aan de twij-

Deze state, welke hier te midden eener zoo biutengewoon

Hike schepping heerscht, waar het woud zoo welig groeit
,

dat het

da-licht ter naauwernood eene enkele spleet in het loofgewelf vmdt

ora op den bodem door te dringen , waar zulk eene groote verschei-

denheid heerscht in de plantenvormen , dat geen botanicus »n slaat

binnen het tijdsverloop van eene maand ,
slechts een

enkelen\ue7boomen met al de woekerplanten ,
die tot de verschil-

lendsle familien behooren en welke zijne twijgen met groene, bloei-

jendekussens bedekken, grondig te onderzoeken ,
- deze slilte maakt

een diepen indruk op het gemoed.

vaneengereten , verdeelen zich de vvolken en valt nog eene zwakke

straal der omlergaande zon op het bladerendak
,
to verneemt

moil onmiddellijk een concert van insektenkoren ;
het is als of

het woud eensklaps duizende slemmen had verkregen
,
die zich

op elken toon doen hooren, waaivan so.nmigcn een kryschend

anderen een gonzend, of een fluitend geluid maken, waarvan de klank

zoo sterk is, dat men het iluiten van vogelen waant te vernemen

;

terwiil er anderen worden gehoord, die bijna even hard krassen

als eene raaf. Dit gegons herhaalt zich met korte tusschenpoozen

en gaat niet over in volkomene slilte, dan nadat de nacht geheel

is gedaald. Hoort men dan deze duizende geluiden van insckten

,

die zich in de toppen van het geboomte ophouden ,
omtrent wier

levenswijze ons niels bekend is, die wij welligt Dimmer onder

het oog zullen krijgen , - dringt dan later door het gebladerle,

Wordt

men
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liet zachle slerrelicht, het licht van vreemde, ver verwijderde

werehlbollen, waaromtrenl ons nog- veel minder bekend is,— stelt

men zich dan voor den geest hoe zwak de kraeht van een mensch
is, dan staart men bijna met weemoed op dezen onuitputtelijkeii

rijkdom der natnur, die allerwege, daar boven ons in denslerren-

liemel,gelijk hier beneden in het dicren- en planlenrijk , volkomen

ondoorgrondelijk is.

Eene enkele maal heeft het mij mogen gelukken eenige dier

avondzangers des wouds le vangen. Ik bevond mij in de maand
April, 1847, op den G.-Wajang, op eene hoogle van 6773 voet,

derbalvc in de bovenste helft der lhans door ons behandelde zone;

elken avond hoorde ik aldaar een concert, dat hier echler slecbts

uit eene enkele soort van geluid bestond. Gednrende die dagen
heerschteer in het woud en in het gansche luclitruim eene dood-
sche sliJte, zoovvel des daags als des nachls. Des avonds ten 6
ure echler: « zoodra de invallende duislernis tot in sekere mate
is toegenomen, verheft zicli plolseling — als op een onziglbaar
leeken — een luid tjilpend, snorrend concert, dat heinde en verre
door het woud weergalmt. Eensklaps boudt bet weder op om,
na eene korte tusschenpoos, even plotseling weder aan le van-
gen en andermaal op te houden ; op die wijze duurt het concert
met sncl op elkander volgende tusschenpoozen gedurende een
a 1{ uur. Helgeen hierbij ten hoogste opmcrkenswaardig mag
worden geheelen, is het volgende, dat, namelijk, de duizenden
van insekleu

,
die zich in dit concert laten booreu , alien naauw-

keurig dezell'de maat in acht nemen , dai zij alien volkomen op
hetzelfdc tijdsllp aanvaugen en ophouden , hoe kort ook de toon
worde aangehouden of hoe dikwerf de Iussehenpoozen op el-

kander volgen. Geen enkele dier muzikanten, hoe groot bun
aantal ook moge zijn in dit woud, hetwelk eene halve mijl
in den omtrek van hun geluid trilt, slaat zijn toon te vroeg of
te laat aan. Allen doen zij het te gelijker lijd en iederen avond her-
halen zij hun concert volkomen op helzelfde uur en dezelfde mi-
nuut. Zoo dikwerf men met eene brandende fakkel (Obor) deze
streek nadert, zwijgen alien slil. » — Het was eene fraaije ,groen- en
roodklenrige cicade van de groolste soort, met ondoorzigtige vleu-
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gelen , Tosena fasciala K*br. , welke bij de Soendanezen bekend is

onder den naam Seronget of Tongeret oelan. Oorverdoovend mag

het geluid warden geheeten , dat zij tot 7| ure maaklen, helwelk

als dan even plotseling ophield als het aangevangen had. Het gan-

sche woud werd vervolgens weder even slil als te voren, en des

daags slaakle geen enkele banner het geringsle geluid.

Gedurende den verderen loop des nachts verneemtmen slechtsvan

tijd tot tijd eenig geruisch ; somwijlen hoort men een onaangenamen ,

angslig krijschenden loon en ziet men een donker ligchaam van den

eenen boom naar den anderen door de luchl zweven. Het is een

grijskleurig gevlekt dier ,
behoorende lot de familieder Dermopte-

ra , dat de grootle heeft van eene kal , met eene breede vlen-

gelhuid lusschen de poolen , welke bij het zweven door de lucht

strak wordt uitgespreid : Galeopilhecus variegatus Geoffr. (1) Het

houdt zich op in de hooge bergwouden en leeft steeds afzon-

derlijk ; des daags zit het eenzaam op de takken van hetgeboomle

tusschen de mosbeddingen , waar het bijna ondoenlijk is om het

te ontdekken. Dikwerf ziet en doodt men den zoogenaamden vlie-

genden vos,Pleromys nitidus Geoffr. (Rodentia) , die zich kenmerkt

door den levendigen glans van zijne roodbruine huid;hij behoort

in den eigenlijken zin le huis in deze derde zone en heeft
,
zoo

in grootte als in levenswijze, zeer veel overeenkomst met het

vroeger genoemde dier. Ten einde vruchten le zoeken, waaruit

zijn gewoon voedsel bcstaat , vliegt of, heler gezegd
,
zwceft

hij even als de Galeopilhecus van den eenen boom naar den an-

deren ; zijn krijschend geluid , hetwelk veel gclijkt op dat van

het vroeger genoemde dier, klinkt akelig door het woud,

waarvan de slille nu door geen vogel, geen insekt of eenig ander

levend wezen wordt afgebroken.

be plaat, behoorende lot den atlas van dit werk, welke ten opschrift voert

Kawah-Paloea, stelt voor een gezigt op het meer en zijne omstreken
,
het-

(1) Hij is zeer veranderlijk van kleur ; tot deze soort moet het dier worden gerekend

'CMS
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welk bij de Soendanezen onder den bovengenoemden naam bekend is. Het

water van dit meer is zuurachtig, aluinhoudend en vult het bekken van een

voormahgen krater, welke , naar het sehijnt, reeds sedert langen tijd is uitge-

hluscht, want het weligst groeijende woudgeboomte verheft zich lot aan den

zoom van het water — de lezer verge! ijke hieromtrent bladz. 66 der IIde af-

ileeling (1) — en overschaduwt de steilste rotswanden, welke het meer om-

ringen. Slechts de volkouien Hjnregt oprijzende wanden zijn kaal en van alien

plantentooi versloken ; zij bereiken aan de noordweslzijde hare grootste hoogte ,

namelijk, 300 voet. Lycopodien en slniiken, aan wier twijgen Usneen han-

gen , hebben zich bier en daar op de vooruitstekende gedeelten en in de

spleten van den muur bevestigd en een ongelijkvormig , ruig bekleedsel daar-

gesteld. Op honderde plekken smelteu de groenaclitige , geelachtig bruine en

witachlige kleuren van dit planlbekleedsel ineen met den grijzen tint van den

rotswand, waarvan het kale gesteente bovendien nog bedekt is met korslraossen

van versehillende schakcringen. Aan den voet van den wand verheft de eene

boom zich boven den anderen, gelijk mede op den hoogsten rantl, waarover

het groene woud zich heenwelft, dat verder tot aan den top des G.-Patoea

,

den Taman saat, een om.fgebroken bladerendak vormt. De spiegel van het

meer ligt ter hoogte van 6685 voet boven het niveau der zee. Wij bevinden

ons derhalve in de bovenste helft der derde zone, waar reeds vele der ei#en-

lijke alpinische boomljes, vooral Eurya- en Agapeles-soorten onder de Laurineen,

Saurauja-soorten en eiken voorkomen en een woud vormen , dat , wel is waar,

niet hoog groeit, maar een zeer digt gehladerle heeft. Zeer duidelijk latcn zich

de kroonen onderscheiden der afzonderlijke boomen, waaruit het woud be*

slaat. Eerst hooger bergopwaarls, in de vierde zone, verliest het woud deze

in holvormige slukken afgedeelde oppervlakte en de kogelachtige vorm der

loofkroonen gaat over in een, schermachtigen vorm. Op den voorgrond is het

woud door voormalige reizigers geveld geworden en, in plaats der hoog groei-

jende boomen van vroegeren tijd , zijn kleinere struiken en vele varensoorten opge-

schoten
; hiertusschen slingeren zich de rauken van Lycopodien en Phymatodes

conjugala Pml. verheft gezellig , digt nevens elkander zijne Stengels. Op enkele

plekken vindt men een gespaarden boomvaren: Gyathea oligocarpa Jungh.,die

zijne fraaije, radvorniige schermbladeren uitbreidt.

De zon, die reeds nabij den horizon is gedaald, beschijnt het hier af-

gebeelde landschap. In het midden van het meer, waar het tevens het diepst

is, heeft het water eene witachtig kopergroene kleur; in de nabijheid van den
oever daarentegen, waar men tot op den modderigen bodem zien kan, heeft

W De lezer geheve eene drukfout te verbeteren , welke op gemelde bladzijde in den
vijfden regei van boven is ingeslopen ; hij verandere, namelijk, west in zuidoost. De Ka-
wah-Patoea ligt zuidoostwaarts van den hoogsten top des G.-Patoea.
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van

fiet eene bijna mclkwilte kleur. (1) De rotswand is reeds voor bet grootste

gedeelte met schaduwen bedekt en bet groen des wouds verkrijgt allengs eene

meer sombere kleur. Des le schilderachliger mag het konlrast worden gebee-

ten, hetwelk deze donkere wooden en rolsen inakeu met de groenachtig wille

kleur van hel meer , want geen enkele rimpel ,
geen golfjc laat. zich waarnemen

aan de oppervlakle van zijn spiegel , die voor een gedeelte nog in den heldersten

zonncschijn blinkt.

Beschrijving van een gezigt op den Goenoeng-Goenloer. Wij verlalen

llians liet welige woudgeboomle, dat den uitgebluschten krater omgeeft, waar-

de bodem, uilhoofde bij den vorm beeft van een kelel, met water is

bedekt, en plaatsen ons aan den rand van een nog bedeii werkzamen krater

,

den G.-Goentoer. Hoewel zijn noonhvestelijke rand, waarop wij ons hier (in

1837) bevinden, niet op eene gelijke boogte ligt als bet meer van den G.-Patoea

en slechls 6100 voel boven bet niveau der zee rijst, laat zicb bier echter niet

bet geringsle spoor van plantengroei ontdekken. Geen grasbalm ,
geen loofraos,

ja, zelfs niet een enkel korslmos kan men bespeuren. De oorzaak dezer on-

vrucblbaarbeid laat zicb duidelijk onlwaren. Alom in 't road vernemen wij het

gesis van dampen ; zij slijgen opwaarts uit gaten en reten , die met zwavelbeslag

ovcrtogen en gedeeitelijk met een opgehoogden rand zijn omgeven ,
terwijl daar

ginds in de verle, aan de overzijde van bet dal, een kegclberg, de G.-Tji-

koral, wordt onlwaard, welke zich nog 1545 voet hooger verbeft dan de

G.-Goentoer, maar die met het weligsle woudgeboomte is begroeid. Zijn krater

is sederl lang uitgebluscht. — Dergelijke plekken , waar het welige groen ecnsklaps

ophoudl , dat bet gebeele overige gedeelle des lands sierl van de kust lot aan

de hoogste spilscu der bergen , waar zich nu eens op den top eens bergs een

gapende krater openl, elders midden in eene vlakke, met wouden bedekte

landstreek eene dampende solfalara ligt, dergelijke slreken worden op Java in

root aantal gevonden; zij bebooren tot de incest kensebetsende trekken in
cr

C

bet physiognomiscb karakter des lands en dragen niet weinig bij tot vcrhooging

der uilerlijkc scboonbeid van den planlentooi door het sterke konlrast, hetwelk

zij er mode vormen.

Van dit standpunt weiden onze blikken over een gedeelte van het 4000

voet lager liggendc, vruchlbare dal van Garoet, van waar ons de spiegel van

eenige meren toeblinkt; bet grootsle gedeelte er van ligt echter voor ons ver-

borg^n achter den zuidoostelijken kraterrand des G.-Goentoer. Gckleurd met het

soinbere grijs van barrc rolsen, verbeft zich daar ginds de steile rand, met

scherpe spitsen gekroond; uit zijne reten slijgen, onder een dof geloei
,
witkleurige

(1) Bet witte bezinksol . dat op den bodem vnn hot meer wordt gevonden
,

is door den-

beer P. J. M;iier voor korten tijd ondcrzocht geworden. Volgens zijne analyse bestaat

het uit kiezelzure thonaarde en zwavelmelk. (Volgens schriftelijke mcdedeelingen.)
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dampzuilen hier in eene verticale rigting opwaarts, elders worden zij in eene

dwarsche rigling ten opzigte vao den wand uilgedreven, — en tusschen dezen

rand en het standpunt, waarop wij ons bevinden, ligt de gapende kolk , de

kraler, welks menigwerf herhaalde uitbarstingen elken plantenkietn heinde en

verre hebbea vernietigd; aan die oorzaak moet het gemis van groenen dos

worden loegeschreven , de kaalheid, die wij hier ontwaren. In den ganschen ora-

vang des ketels slijgen dampmassa's in den vorm van witachlige, half door-

zigtige nevelen opwaarts, waardoor het den reiziger slechls nil en dan gelukt

een blik te werpen op den bodein des kraters. Hoogst gevaarlijk is liet zich

op den rand der kolk te wagen ; menigwerf storten stukken er van in den

afgrond, want de rand bestaat aan deze zijde slechls uit zaamgepakt zand en

gruis, terwijl verscheidene spleten, die in eene evenwijdige rigting er mede
loopen , als zoo vele voorboden mogen worden beschouwd van nieuwe instor-

tingen, waartoe de geringste aardbeving aanleiding kau geven. — Deze gansche

noordwestelijke rand des kraters , die vroegcr een plat vorrade , waarop ik

in 1837 mijne teeken ing van den krater onlwierp, is bij gelegenbeid van

eene der vier uitbarstingen, welke de G.-Goentoer van 1840 tot 1843 onder-

ging, wcrkelijk ingestort en verdwenen, zoodat er geen spoor van overig was

,

toen ik den berg in 1844 voor de tweede maal bezocht. (Vergelijk bladzijde93

der Hde afdeeling,)

Tweede Gebied

GRASYLAKTEN. MOERASSEX EN VEENGRONDEN.

Hoewel dit gebied eene zeer geringe uitgebreidheid bezit, ver-
dient het nieltemin onze bijzondere aandacht, nilhoofde sommige
dieren en planlen daarin eigenaardig te huis behooren , die noch
m de schaduwrijke, hoogslammige wouden dezer zone, noch in

eenige andere zone worden aangetroffen. In de wouden, die vroe-
ger het onderwerp onzer beschouwing hebben uilgemaakl, liggen
bier en daar bronnen van mineraal- of van zoet water, mocrassen
en kleine meren

, waarvan de met gras begroeide zoom somtijds
eene aanmerkelijke uilgestrektheid verkrijgt. Op gelijke wijze heeft
insgelijks de bodem van vele beekkloven op enkele plaalsen eene
meerdere breedle, wordt deze lot een vlakken .ketelvormigen dal-
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grond van eenige uilgestrektheid , waarop geene woudboomen wil-

len tieren; de oorzaak van dit verscbijnsel moet vvelligt worden

gezocht in de herbanlde overstroomingen, waaraan zij
,
na het

vallen van zwaren regen , le ken male zijn bloolgesteld ;
bovendien

vindt men le midden der oorspronkelijke wouden van sommige

slreken opene plekken, waarop slechts grasgroeit, doch waar geen

boom, geen struik, wil gedijen , niettegenslaande een digl vvoud,

met scherp geteekende grens er van gescbeiden ,
dezelven in het

rond omgeefl. De horizonlale gesleldbeid des bodems dezer plekken

duidt aan,datzij de gevulde bekkens zijn van vroegere meren.

Dergelijke slreken worden slechls zelden gevonden in Oost-

en in Midden-Java , waar slechls kegelbergen tot in deze zone

oprijzen, — herbaaldelijk is zulks daarenlegen het geval in West-

Java, alwaar ter boogte van 4 a 6000 voet uitgestrekle hooglan-

den worden gevonden, als, bij voorbeeld, zuid- en zuidwestwaarts

van het plateau van Bandong , welke streken de wilde slier en de rhi-

noceros tol bun lievelingsverblijf hebben gekozen. Zij zijn dagreizen

ver met digt gegroeide wouden bedekt, waarin, behalve velekleine

moerassen , meren en grasplekken , twee grootere waterbekkens

worden gevonden, namelijk , de beide eersten ,
welke ik hier

zal opnoemen. Deze zijn: 1". de Telaga-Patengan aan den weste-

lijken voet des G.-Patoea, welk meer 4790 voet bovcn den spiegel

der zee ligt. Ziet men van den top des G.-Paloea op dit meer ne-

der, dan doet zieh de met gras begroeide oever aan het oog voor

als een helder gekleurde, gcelachlig groene zoom, die den spie-

gel van het meer schindt van het onmetelijke, donker groene

woud, dat alles heinde en verre bedekt. (Zie lager de beschrijving

van een gezigt op de Telaga-Patengan.) —2°. De Rawa-Ged^, welke

de oorsprong is der noordwaarls vlietende Tji-Taroem,en de Rawa-

Tegal badoeng, waarin de zuidwaarls stroomende Tji-Tarik ont-

springt. Deze beide Rawa's bedekken te midden der wouden een

groot gedeelte van hel vlakke dal , hetwclk den voet van den G.-

Wajang van dien des G.-Poenljak tjai en Pepandajan scheidt. Zij

zijn gelegen ter hoogte van ongeveer 4500 voet; een vlakke, met

woudgeboomte bedekte slrook lands ligt tusschen beiden, zoodat

zij eigenlijk slechts een geheel uitmaken, niettegenstaande zij de
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oorsprong van twee tegenover gestelde stroomsystemen zijn.

5°. In Midden-Java vindt men in het Dieng-gebergte, ter hoogte

van 6200 a 6400 voet, niet slechts vele kleine meren, die zeer

breede , met gras begroeide of moerassige oevers hebben , maar

insgelijks een droog plateau, dat met eene grasmat is bedekt

;

het ligt ter hoogte van 6300 voet en is hel eenige van dien aard

op Java. (Vergelijk bladzijde 263 en 273 der Ifde afdeeling.) —
4°. Op den verbindingszadel des G.-Lawoe met zijn zuidelijk

voorgebergte ligt een meer', ter hoogte van ongeveer 5000 voet

,

welks breede oever met gras is begroeid. — 5°. Hiertoe behoort

insgelijks het meer Ranoe-Koembolo op den zadel, welke den

G.-Tengger met het meer zuidvvaarts liggende gebergte G.-Goem-

bar verbimlt. Uitgenomen de kralerbekkens, die met zuur of

aluinhoudend water zijn gevuld en wier oevers niet met planlen

zijn begroeid, — de beschrijving er van wordt gevonden in de

tweede afdeeling van dit werk , — worden in deze zone geene

andere meren of moerassen van eenige uitgestreklheid gevonden.

Op de vochlige, menigwerf veenacbtig weeke, ja, grondelooze

plekken der opgetelde streken — de opcne plekken in het woud

,

de oevers van meren ,
— vindt men , bebalve vele grassoorten

,

Cyperaceen en eenige Resliaceen
, (1) Djoekoet seketi: Nastur-

tium indicum l. (Cruciferae) en Falcaria laciniata DC. (Umbeili-

ferae), die zeer welig groeijen;Selada ajer: Nasturtium officinale

R. Br. , tooit met levendig groen bet terrein , dat de bronnen om-
ringt en de oevers van bergbeken

, wier koel en helder water
langzaam over den bodem der dalen vliet, vormt aldaar even
zulke groene, gekroesde kussens (beddingen) als in Europa het

geval is, en wordt op Java even zoo gaarne als salade (2) ge-

nuttigd. Verscheidene soorten van het geslacht Chara (5) bedek-

ken in grooten getale den bodem der ondiepe watcren ; Myriophyl-

(1) Twee fraaije Restiaceen , welke op den G.-Diiing voorkomen, zijn in miin herba-
rium nog niet bestemd.

(2) Selada ajer : watersalade.

nn
(3

i„
Chara"S00rlet

!

Z 'jn volstrekt n 'et zeldzaam in de ondiepe, stilstaande wateren , die

Z,hI
V
h-

eene ''
,°fte van 2000 tot op 6000 voet worden gevonden ; dergelijke planten

worden, b.j voorbeeld, aangetroffen op het plateau van Bandong en op dat van D.ong.
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lum-soorten, die wij reeds in de vorige zone hehbenaangetroffen,

benevens Potamogeton indicwn R<»b. (Alismaceae) en eenige andere

soorten van dit geslacht, (1) waarlusschen lange , dikke Confer-

vendraden voorkomen, drijven in zulk eene builengewone menigle

op den spiegel dezer wateren , dat men met kleine vaarluigen ter

naauvvernood er kan doorkomen. Xyris macrocephala vahi., verheft

hare slanke schachten en bloemhoofdjes bij duizenden digt nevens

elkander op den veenacbtigen grond , terwijl Equisetum virgatnm

en laxum bi. , met grassoorten en andere planten, zulke digtineen-

gegroeide beddingen vormen op sommige Uawa's , dat de water-

spiegel geheel en al voor bet oog verborgen is en slecbls ziglbaar

wordt op die plekken , waar de reiziger den voet beefl gezet,

wanneer hij zijn togt voortzet over dit veerkrachlige bekleedsel,

dat bij iedere trede golvend rijst en daalt. Deze zeer lange Equi-

setum-soorten , waaronder vooral E. laxum zijne takken wijd en

zijd in bet rond uitbreidt , worden reeds op eene hoogte van 2000

voet op dergelijke plaatsen aangetroffen , doch verkrijgen hunnen

weligsten wasdorn in de zone, welke tbans het ondervverp onzer

beschouwing uitmaakt. Daarenboven groeit hier een rietacbtig

gras, Pajoengboeng *.\ dat ler hoogte van 10 a 15 voet op-

scbiet, en, even als Glagah-gras en riet, nolle stengels heeft; zij

zijn echter veel dikker dan die der beide laatstgenoemde soorten

,

ja, somtijds verkrijgen zij eene middellijn van 11 a 2| duim.

Dit gras, hetwelk aan de knoopen der ondcrste geledingen wortel

schiet , komt in zulk eene menigte met Equisetum laxum in vele

Rawa's voor, bedekt ze over eene uitgestrektheid van velemijlen

met zulk een digt bekleedsel, dat men zonder gevaar van te

verdrinken over deze golvende oppervlakte kan gaan. (2) Met is

waar, er loopt eenig water te zamen in de holle, welke door

het gewigt des ligcbaams wordt gevormd , ter plaatse waar men

den voet drukt, doch dit verdwijnt weder, zoodra men eene

(1) De hier bedoelda Potamogeton-soorten worden gevonden in de Teiaga-Patengan,

doch zijn , even als de Chara-soorten , in mijn herbarium nog niet bestemd.

(2) De meeste grassoorten , welke in mijn herbarium voorkomen
,

zijn mede nog

onbestemd.
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schrede voorvvaarts doet en den voet op eene andere plaats neder-

zet. Op die wijze is de vroeger genoemde groote Rawa-Gede en

Tegal badoeng begroeid ; ziet men nil de verte, van een hoog ge-

legen slandpunt er op neder , dan doen zij zicb aim het oog voor

als een zeer uitgestrekt , helder groen weideveld , dat aan alle zij-

den is omringd door een somber vvoud , waartusschen bet zicb

met een aantal armen uitstrekt. Slechts in bet midden blinkt de

spiegel van een klein , nog niet met groene planten bedekt gedeelle

van bet meer. — In bet Dieng-gebergte is de oever der meren

omzoomd door eene blaa iwacbtig groene strook, ter breedte van

verscbeidene vademen, gelegen tusschen den eigenlijken spiegel

van bet meer en het met gras bcgroeide terrein, dat bet meer

omgeeft en veel lichtcr, g elacblig groen van koloriet is dan de

eerstgenoemde zoom of strook; deze donkerklenrige zoom l)eslaat

uil kalmoes , Dringoe /. , welke (zie Plant. Jungh. fate deel,

bladz. 106) niet verscbilt van Acorns Calamus l. — Vergeiijk

lager de beschrijving van een gezigt op het Dieng-gebergle.

De drooge, niet moerassige plekken der met gras begroeide

slreken in deze zone zijn reeds gesierd met eene menigle dier

bloemen, welke tot de eigenlijke alpenflora van bet eiland Java

bebooren en die wij in de volgende zone, waar zij talrijker dan

elders voorkomen, nader in oogenschouw zullen nemen;betmerk-

waardigsle voorbeelil hiervan levert ons het noordelijke gedeelle

Tan het plateau van Dieng. Het zijn vooral Fragaria indica, Plan-

lago, Ranunculus, Hydrocolyle , Viola en Thaliclruni-soorlen

,

die dikwerf verre van de bergtoppen afwaarts dalen enopdegras-

velden dezer derde zone groeijen, waartusschen op het plateau

van Dieng eene groote menigle Pimpinella Pruatjan gevonden

wordt. (Zie lager de vierde zone.) Eigenaardig aan deze zone zijn

echter Lysimachia cuspidata bi. en rainosa Wall , die zoowel op

vochtige als op drooge grasplekkcn tieren en wier kleine, gelc

bloemen
, gepaard met die van honderde andere planten , de gras-

mat in een veelkleurig tapijt herscheppen.

De scherp geteekende grens, welke de natuur heeft getrokken

tusschen de wouden en dergeKjkc met gras begroeide slreken ,

die zij omringen , valt overal in het oog , waar de hand des men-
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Latham ,

schen de kulluur, geene manderiqg in den toesland heeft le

wee- 'gebragt. Deze grens is als bet ware met eenelijngelrokken,

Wan°l ecnsklaps boudl het geboomte op aan den rand van dergc-

lijke plekken, waarvan de oppervlakte volkomen honzontaal is;

het schijnt, dat het geboomte zicb geen enkelen voel verder naar

die zijde vvil uitbreiden , ora ook den horizontal™ bodem

gevulde bekken van een voormalig meer - met zijne schaduwen

te dekken. Slecbts kleine slruiken, als Buddlcia Ncemda Ham
,
wor-

den in menigle aan den rand dier vlakten aangetroffen.

Gelijk de Rawa's van bet heele diepland worden bevolkt door

de kleine Meliwi-eenden (Anas arcuata) , zoo plast hier, in de derde,

koelezone, de veel grootere Javasche bergeend, Anas supercihosa

. «*.«. op den spiegel der meren , waarin eene menigte kleine vis-

schen, zoetvvalerschelpdieren en kikvorschen worden gevonden.

De larven van kikvorschen, Tjob on g j.
(donderpadden)

,
maken

het hoofdvoedsel uit der walervogels in deze zone
,
vooral der berg-

eenden welke van de Meliwi's verschillen door eene donker blaauw-

irroene vlek ter zijde van de vleugels. In plaats der reigers, Ciconia- en

Ardea-soorten van het diepland, welke aldaar langs den oever van

door bet water waden , zwemmen hier op de meren

der derde zone waterhoenen, Gallinula-soorlen ,
benevens eene

Fulica- zij doorklieven den stillen vvaterspiegel ,
waarboven Plotus

melanogasler zijn kop verheft. In de Ttfaga-Palengau wordt deze

vogel die wij reeds in de eerste zone hebben leeren kennen, nog

meoigwerf aangetroffen. Op al de meren, welke ter boogie van 2

a 6000 voet zijn gelegen, worden de volgende, kleinere water-

voxels in groot aanlal gevonden, namclijk Fulica lugnbns

van die geheel en al zwart van kleur is, met uitzondering van

het voorboofdschild , dat zich uitstrekt tot op het middengedeelte

van den schedel,en van den snavel , welke beide wit zijn

;

wijders de kleine, brainachtig geklenrde Podiceps phitippensis T«»«.

en onder de walerhoenders vooral Gallinula pboenieura Lath., met

wilte borst en G. orienlalis Hortf, , welke zieh kenmerkt doorzijn

scharlakenrood voorhoofd en snavel. Deze walerhoenders en eenden

vinden eene schuilplaals in het 2 a 5 voet boogc kalmoes, dat

den oever van het meer omzoomt en waarin zij bunne eijeren

moerassen
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leggen; vele dezcr watcrbewoncrs worden echler hier gevangen

in slrikken, door de bewoners van Dieng tot dat einde gespannon.

Verschcidenc dezer mcren , zoo als, bij voorbeeld, de Telaga-Tjebong,

zijn eng omslotcn door hooge bergvvanden. Werpen deze bergen

met de wouden , die hen van den zoom des waters tot op bannen

top bedekken, sombere schaduwen over het meer, dan zijn de

zwarte ligchamen der Gallinula phoenicura voor bet oog onzigt-

baar op den spiegel van het water, dat even zwart gekleurd

toeschijnt; doch reeds op verren afsland onlwaart men hare schit-

terend wittc borstvederen en het witte voorhcofdsehild der Fulica

lugubris, die als zoo vele helder lichtende stippen ginds en herwaarts

over den spiegel glijden.

Dc plant, voorkomcnde in den atlas van dit werk en het opschrift Tela-

ga-Patengan dragende, stelt voor een gezigt op dit meer. De beschou-

wer wordt verondersteld zich te bevioden op een eiland , dat in de nabijheid

van den weslelijken oever is gelegen ; hij rigt zijne blikken over de noordelijke

helft van het meer naar het oosten, naar die zijde, alwaar verre van hem op

den achtergrond de G.-Patoea zijne stompe spits verheft. Het meer ligt 4790
voet boven den spiegel der zee, behoort derhalve tot de benedenhelft derderde

zone en is hcinde en verre omgeven door een digt en hoog groeijend woud,
dat voornamelijk uit eiken en Podocarpus-soorten bestaat. Aan het einde van den

voorgrond bevindt zich eene lange heuvelstrook, die zich tot in het meer uitslrekt;

het is een schiereiland
> dat eene knodsvormige gedaante heeft en met don noordclij-

ken oever slechts door middel van eene smalle landengle verbonden is, waar wij

onze hutten hebben doen opslaan tusschen het geboomte. Een smalle zeearm,

die hier met zigtbaar is, scheidt dit schiereiiand van de wouden , welke aan gene

zijde oprijzen; deze vormen een donkeren achtergrond, waarop het hooge ge-

boomte, dat zich verheft op het schiereiland en hetwelk door het voile licht der

zon is beschenen, scherp uitkomt. Het kreupelhout van het woud is weggehakt en

hetgrootste gedeelte der hooge woudbewoners is door de bijlgeveld, zoodat de

gespaarde boomen op een groolen afstand van elkander statu. Des te duidelijker

valt bunne gedaante in het oo#, die ik hier, zoo mede op den voorgrond der

teekening
, zoo geirouw my mogelijk was, heb afgebeeld. Het zijn bijna uitsluitend

hi merak en Ki poelri-boomen , Podocarpus bracteata 131. en cupressina R. Br.,

die bij het vellen der andere boomen, om hunne kolossale grootte, zijn ge-

spaard gebleven. Niet slechts ten opzigte van den vorm hunner kroonen, de
vcnleeling der takken, maar in hunnen ganschen habitus hebben zij zulk eene
overeenkomsl met elkander, dat men P. cupressina door zijn fijner, naaldvormig
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loof nict van den eerstgenoemde ten onderscheiden ,
dan wanneer men z.ch in

de onmiddellijke nabijheid or van bevindt. Holder grijs, wilachlig van kleur
,

m

scherne omtrekken verhefl'en zich hunne slanke ,
zuilvormige stammen op den

donkereu aehlergrond; eerst nadat zij ecne aamnerkelijke hoogle hebben

verkre-en , schieien zij schuin opwaarts gerigle takken
,

die zich vervolgens

herhaaldelyk vorksgevvijs verdeeleo , eindelijk zeer duune iwijgen vonnen en

wel is waar, geen schermachlig , doch evenwel een zeer uitgeslrekt loofgcwelf

hebben , dat eerder breed dan rond mag gebeelen worden.

De wouden , welke dit meer omr.ngen , overtreffen m omvang alle anderen dezer

derde nine op Java. Binnen ecne uitgelrektheid van vcrscbeidene dagre.zen

wordt in deze wildernissen geen menschelijk geluid vcrnomen; slecbts luer en

daar ontmoel men eenige zwarie apen, Loetoeng: Scmnopithecue maurus

in deze wouden, Slil en cenzaam ligt net zeegroene meer hier tusschen bet

geboomte , in welks gebladerte geen windloglje ruischf, geen golije runpelt de

dadde watervlakte , bebalve de kringen , welke plassende wilde eenden (Anas

superciliosa) doen onlstaan. Nergens oP dit eiland vinden zij znlk eene u.lmon-

tende schuilplaals als hier op dit groolste van alle Javasche bergmcren
,
aan

welks never , die met gras , Buddleia en anderen struiken is begroeul
,
zij «n grooten

telale nesielen. Op zijn spiegel drijven lange, dikke Conferven, Chara-soorlen

,

benevens eene verbazende menigte Polamogelon indicus Roxb. die op den

rotsachtigen bodem van bet meer wortelen ; in de dooreengegroeide
,
in het water

drijvende massa's dezer planten wordt ecne zeer groote menigte cenhuizige

schclpdieren , Cyclosloma- en vooral Melania-soorten gcvonden.

Tusschen gindsche boomstammen, in de nabijheid der hut, slond ik met Dr.

Fritze, mijn reeds voor lang geslorven vriend; van daar besehouwden wy dit

tooneel des vredes, het slille meer, dat nog blonk in de stralen der avondzon (1)

«Terwijl wij vol bewondering aan deze plaats gekluisterd slonden
,
daalde

hn^zaam en onbemerkt de zon beneden den horizon en heinde en verre ver-

brcidde zich om ons bet nacbtelijke duister. Eensklaps Helen zich eenige msekten-

koren vernemen, doch weldra verstomde ook bun gegons. De koude, d,e band over

hand venneerderde bij het loenemen der duisternis en er als het ware gelyken

tred mede scheen te houden - de temperaluur der lucbt bedroeg 8,0* H.

dreef ons in de nabijheid der kleine wachtvuren , d.c de Javanen luer en daar

tusschen de boomen hadden onlstoken. Weldra was de nacht volkomen gedaald

;

wij konden nu niels meer onderscl.ei.len* in het woud dan het roodachlige scliijn-

sel der vuren, die opflikkerden tusschen de slaminen der woudboomen. Wfl

wachtten hier op de komst der achtergeblevene Koch's, die onze goederen

droegen. Innhddels werd de ooslelijke hemel, in de rigling waar de slompe

kc-el des G.-Patoea zich verheft, allengs heldcrdcr; de zilveren scb.jf dermaan

I
Op den

L20sten Julij , 1S37
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wcnl ziglbaar, zij spiegclde zich in het effene walervlak van liet meer en ver-

Jichlle met liarcn loovcrglans liel omringende woud. Geen enkel geluid sloorde

de naclilclijkc slille, behalve het gcsnaler der eenden op bet meer , dat zich van

tijd lot lijd liel liooren en gelieel en al overeenkwam met dat van Enropcsche

eenden. Overigens was alles doodstil in hcl woud en het dofle geruiscli der

vcr afgelegene walervallen werd in dit nachtelijke uur duidelijker vernomen

dan des daags.

»

Dc plaat, met hel opschrift Dieng, heh ik reeds vroeger op bladzijde 266

der IlJe afdccling toegehcht , waarheen ik den lezer korlheidshalve verwijs. De

heschouwer bevindt zich aan de ooslelijke helling des G.-Panggonan en ziet

neder op hel plalcau van Dieng , dat zich aan den voet des hergs uithreidt lot

aan den ooslwaarls gelcgen G.-Praoe, die hel ler grens slrekt aan die zijde;

terwijl dc sleile, doch echler met wouden hegroeide wand van dit hergjuk

nog in schadnw gehuld is , (1) is het plateau reeds scliilterend vorlicht door de

zon, die hare slralen in ecne schuine rigling over den rand van den hergnok
schicl. JIcl slcrke kontrast lusschen licht en scluuluw, vooral de donkere sla^-

schadnwen, welke de vicr kleine lempels, Tjandi-Ardjoeno , op de grasvlakle

wcrpen, doen reeds van zelf hij den heschouwer hel vermoeden onlslaan, dat hij

zich hier in een zuivereu, vrijen dampkring hevindt, op eene aanmerkelijke

hoogle hoven den spicgel der zee. Het plateau ligt ter hoogle van 6300 voet
en hczit zoowel drooge grasvlaklen, als vcenacbtig nioerassige plekken,
die wij beide reeds vroeger in het Iweede flora-gebied dezer zone hehben bc-

schreven. Tevens ziet de lezer hier eene der weinige streken van Java, waarvan
de hodem op deze groole hoogle nog hebouwd en voorldurend door inhoorlingen

wordl bewoond. Zij leelen hoofdzakelijk tabak op dc heuvelen, die het plalcau
omringen, en hiervoor moet nu het eene, dan het andere gedeelte van het woud
plaals maken. (Zie vroeger Wadz. 490.) Is het kleine meer Telaga-Bale kam-
hang

,
hclwelk aan de reglerzijde van het geschetsle landschap in een gedeelle

van het plalcau wordt gevonden , dat ontoegankclijk is door een grondeloozen

,

veenaeliligen hodem, is dil kleine meer omgeven door een donkercn, blaauw-
achlig groenen zoom van kalmoes (Acorus calamus), — andere slreken daar-
entegen, vooral in het noorden en noordoosten der hoogvlakle, zijn gekleurd
met hel schoousle, gcelachlige grocn eener drooge grasmat, getooid met Plantago-
soorlen, ranonkelen en andere bloemen; lerwijl andere gedeellen, die met
hloeijendc graspluimcn zijn bedekt, een bruinachlig of wilachtig grijs koloriet

hehben. Deze drooge grasmalten zijn doorsneden racl vele donkerkleurige, bruin-
achlig groene slrepen; het zijn moerassige slrooken , begroeid met Cyperus-,
Scirpus-, Xyris-soorlen en Restiaceen, waar Iangs hot water, verborgen onder het

urf(o^lt^,
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groene beklecdsel, naar liet laagst gelegene middengcdeelte van hct plalcau

afloopt, waar men het kleinc meer vindt. Een halfUoorziglige, blaauwachlige rook

zwecft boven de vuilgrijze butlen der dorpen , die men aan bet ooslelijke ge-

deelLe van bet plateau onlvvaart. Allerwege slijgt de rook door de da ken der

hullcn, die met Alang alang zijn gedekt en , wanneer zij door de zon worden

beschenen , bijna als zilver blinken; die rook slrekt ten bewijze, boe gaarncde bc-

woners van het gcbergte bij bunne vuren zilten, die zij in bunne iiullen

onderbouden zoo lang de booger stijgende zon niet een zekcren warmtcgraad

aan den dampkring beeft medegcdeeld. Menigwerf ziet men de gunscbc vlaktc

des morgens met rijp ovcrdekt.

Op den voorgrond verbeffen zicb de slammen van eenige boomvarens,

Balantium magnificum de Vr. (zie vroeger bladz 515.), uit het gcbladertc van een

boscbje van jonge Albizzia montana Benth., waarboven zij hunnc scbermen

uitbreiden. Hier en daar werpt de bladerenkroon van een eik, Quercus placen-

taria Bi., welke door de vcrnielende bijl lot heden is gespaard, hare scliaduwen

er op neder en brcidl bij 50 a 70 v;set boven den bodem zijne kronkelende lakken

uit, die met dikke moskussens en varens bedekt en met Usneen zijn bebangen.

De mine, die de beschouwer aan delinkerzijde der plaat onlwaart, iseenc naauw-

kcurige afteekening van den lempel Tjandi-VVerkodoro (vergelijk de H*> afJceling,

bladz. 286); hij vvordt echler niet aan dien kant, maar aan de zuidzijde van

het plateau gevonden en is door ons le dezer plaalse gesleld, ten einde den

lezcr eene duidelijke voorstelling te leveren van den bouwtrant der lalrijke, kleine

Siwah-tcmpcls, die in dit gebergte allerwegc in bet rond verstrooid worden

gevonden en onder welk aantal dczc het best is bewaard gebleven. Wat

overigens de topograpbie van dit landschap belreft, dcze is met de mcesle

naauwkeurigbcid gevolgd.

In Midden- en in Oost-Java behooren in dezc zone twee boom-

soortcn eigenaardig te huis , die aldaar gezellig en in groolcn

getale nevens elkander worden gevonden , de Anggring- en de

Tjemoro-boom ; deze booraen zijn derhalve, zoowel uit een pbysio-

gnomisch als uit een geogranliiseh oogpunt,van veel belang teacb-

len: elke der beide soorlen vomit wonden op zicb zelve, waarin

geen ander geboomlc voorkomt en verdient derhalve 1 D voile als

een afzondcrlijk woudgebied dezer zone te worden bescbreven.

DERDE GEBIED.

ANGGRIIVG-WOUDEN.

Kajoe anggring j : Parasponia parviflora Miq. (Celtis montana

jungh. ), een boomlje beboorentle tot de familie der Urliceae: Celtideae,

LToeil aan de zuidclijke belling des G.-Merapi, ter boogie van 5
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a 6000 voet; aan de hellingen des G.-Keloet wordt het reeds ge-
vonden ter hoogle van 5000' van waar het dezen ganschen
berg, die niet hooger rijst dan 5000 voet, tot op zijnekruin over-
dekt. Uier wassen deze wouden allerwege in een vulkanischen
zandgrond

,
die met steenbrokken is verraengd; op den G.-Merapi daar-

entegen groeijen zij op een rotsachtigen bodem, gevormduit lava-
banken en lava-pninbrokken

, waarop slechts eene dunne aardlaag
rust. Op den G.-Merapi vormen zij de hoogste grens der eigenlijke
boogslammige wouden, die hoofdzakelijk uit eiken en andere
Amenlaceen beslaan; naar boven toe gaan zij over in eene struik-
wildernis van Agapetes- en Gautiera-soorten, die echter, naargelang
men verdcr opwaarts klimt, allengs op grooleren afsland van elkander
groeijen, en zich op die wijze op den steenachtigen , dorren bergkegel
nog 1400 voet hooger uitslrekken dan het Anggring-woud. Bov°en
7440 voet was de kegel (in 1836) volkomen dor en kaal. - Zonder dat
eenig ander geboomte er tusschen voorkomt , vormt Parasponia parvi-
flora zeerdigt gegroeideboschjes, die er hoogst eigenaardig en sierlijk
u.tzicn. De boomen verheffen zich op slanke, grijskleurige stammet-
jes, die gewoonlijk eenigzins kromenin eene scheeve, buitenwaarts
gekeerde (overhellende) rigling aan de berghelling opgroeijen- de
slam Lercikt eene hoogte van 20 a 25 voet en schiet dan lange
slanke lakken, die zich aan de einden in een groot aantal twijgen
verdeelen; zij hebben slechts eene ijle kroon , waarvan de bladeren
betrekkelijkerwijze slechts klein mogen worden geheeten. Aan
den bu.tenslen emtrek der loofkroon staan zij digler bije^deze
slrckt z.ch meer in de breedte uit, heeh eerdereen schermachtigen,
dan een ronden vorm

;
hare liovenste oppervlakte verheft zich zeldcn

hooger dan 40 voet boven den bodem. Hoe hooger men bergop-
waarls klimt, des le korler worden deze boomen , die men aldaar nog
aantrefl, waarvan de stammen allengs slanker en dunner _„_.
met Usneen behangen zij n. Verheft zich nu een dergelijk boschje aan
den rand eener kloof, waarover het breed uitgestrekte, fijne loot
ais het ware een gcwelf vormt, dan levert dit een allersierlijkst
schouwspcl op. - Het kreupelhoulbestaal hoofdzakelijk uitRubus-
soorten, benevens uit de ons reeds van vroeger bekende slruik,
Buddleia Necnula Una

en meer
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VIERDE GEBIEO

TJEMOROAVOUDEN.

Tjemoroj. : Casuarina Junghuhniana Miq. (C. molilalia jungh.) Amcn-

taceae Loud, Coniferae Jaw., Casuarineae Mirb. i:..di . Deze hoogst

ebenaardise boom, die meer dan elke andere soort op Java den

vorm der pijn- en denneboomen vertegenwoordigt ,
ja , in de vcrtc ge-

zien er menigwerf de grootste overeenkomst mede heeft, korat bet

eerst voor op den G.-Lawoe, en overdekt van daar verder oost-

waarts de loppen van alle bergen, welke liooger rijzen dan 4500

voet. Beneden deze grens wordt hij nietgevonden en in West-Java,

westwaarls van den bovengenoemden berg, wordt nergcns een

spoor er van gezien. (Over bet geboomte, dat eigcnaardig in

Oost- en in West-Java te buisbeboort, vergelijkedelezcriVooMl.)

Nergens wordt hij in zoo groolen gctale aangetroffcn, groeit bij

zoo welig als in de zone van b^ a 6V. duizend voet, doch wordt

op de meeste bergen tot op cene boogie van 8, ja, op velcn ter

boogte van 9 en 91 duizend voet gevonden, gelijk onder andcron

bet geval is op den G.-Lawoe, Ajang, enz. (Vergelijkde II
Je afdcel.,

bladz. 477 en volgcnden.) Op Soematra vindt men in zijne plaats

eene andere soort van betzelfde geslacbt, namelijk, Casuarina su-

matrana deVr., die center zeer verscbillend van babilus is en wclks

loofkroon rich meer in de breedle uitstrekt, nicer den vorm heeft

van ecn italiaanscben pijnboom (Pinus Pinca l). Zij groeit aldaar

in gezclscbap van een werkelijkeu pijnboom, Pinus Merkusii do vr.

beschaduwt met dozen gezamenlijk de bergen en bergvlakten

der Balta-landen op cene boogte van 5000 a 41500 voet.

De Javasche Tjemoro, welke voorkomt in de nabijbeid van de

benedengrens dczer zone, waar men deze boomsoort voor bet eerst

onlmoet , is kleiner, bcefl nicer een piramidaleu vorm dan liooger

bergopwaarts bet geval is. Hij groeit aldaar 50, uitcrlijk UOvoet

lioog, en becft een slanken, reglen stani; aanvankelijk treft men

alzondcrlijk slaande boomen op den grasbodem aan, welke iets liooger

en
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opwaarls hier en claar kleine groepen vormen, die al het uilerlijk

van cen dennenbosch hebben. Het fijne, zeer ijle, naaldvormige
loof daarentegen heeft eene helder groene kleur, die in het grijze

overgaat. De slammen van het geboomte hebben eene oneffene,

ruwe, gckorvene schors; nimmer ziet men daarop ofopdetwipen
dezer hoomen eene woekerplant (raos- of varensoorlen) ofslingeren

zich lianen er om been. Slechts Usneen bangen aan de takken
, aan

wier uiteinden bosvormig bijeengegroeide naalden vvorden gevonden,
dat wil zeggen, jonge twijgen, die op de wijze van Unjer
of heermoes met geledingen en scheden voorzien zijn. Zij hangen
even slap naar beneden als de Usneen en zijn bij oude boomen
hoogstens

J. k \ voet lang en bij gevolg korter dan bij jonge
boomen, aan wier twijgen zij veelal ter lengte van 1 k 1| voet
afwaarts bangen. In vele slreken heeft de bast van bijna alle oude
Tjemoro's eene vermiJjoenkleur, uitlioofde een groot gedeelle van
den slam bedekt is met eene mikroskopische soort vanpaddesloel,
welke zich aan het ongewapende oog voordoct als een vermiljoen-
kleurig meel. (1) Naar mate men hooger bergopwaarls komt,wordt
het aantal dezer boomen allengs grooler, zij groeijen weliger op,
verkrijgen een grooleren omvang en zelfs ter plaatse waar zij te
midden van Laurineen- of eikenboscbjcs voorkomen, laat zich nog
de neiging van dit geboomte waarnemen om gezelligen groepsgewijs
op te wassen. De grootste boomen hebben bier aan hunne basis eene
d.kle van 5 voet, en verhefTen zich lijnregt ter hoogte van 80 a
90 voet; ook hier, even als vroegcr het geval was, waar wij dit
geboomte bet eerst aantroffen, ziet men geene woekerplanten aan
zijne slammen, noch takken; de schors van den slam is met no-
uiepere groeven voorzien en overlangs tot lange splelen open"
gebarsten; de schraal en ijl begroeide loofkroonen zijn echter
bier meer rond of langwerpig dan piramidaal, de takken
slrekken zich meer ait in eene horizontal rigling en slaan
op grooteren afsland van elkander; zij zien er nog kaler nit dan
die, welke lager voorkomen, want slechts aan de uiteinden der

^ll):^l^t^^^^^ diffo88
' ****** *-» *ia concatenatis.
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twijgen liangt een kleine bos naalden beneJenwaarts; dergelijke

boomen zijn zeer ouJ. Zelten wij onzen logt nog hooger bergop-

waarts voort, bereiken wij eindelijk de bovensle grens dezerzone,

waar de helling allengs steiler wordt, dan zien wij, Jat de Tje-

moro-boomen ook op deze hoogte, zelfs aan de steilste bellingen

van bet gebergte, steeds lijnregt groeijen; naar gelang wij echler

van bier nog verder opwaarts klimmen, verliezen zij bunnen slanken,

regten groei en al zijn de staminen nog zeer dik, zoo worden zij

allengs krommer, groeijen in eene steeds scheever wordende rigting,

zijn lager en verdeelen zich op eene geringere hoogte boven den bodera

in takken. Zijn wij eindelijk op den hoogstcn top vandergelijkebergen

aangekomen, langs wier helling de Casuarina-wouden zich uitstrek-

ken tot opde kruin; hebben wij eene hoogte bereikt van 91500 voet,zoo

als, bij voorbeeld, het geval is, indieowij ons op den noord-noordwes-

telijken top des G.-Lawoe bevinden, dan zien wij om ons lieen slechls

kleine Tjemoro-boomen, die 20, uilerlijk 50 voet hoogzijn.Zoolangzij

jong zijn , hebben zij , wel is waar, ook bier nog een piramidalen vorm,

doch naar gelang zij grooter worden, groeijen zij meer zijwaarls dan

naar boven toe, de stammen van het geboomte, dat zekeren ouderdom

heeft bereikt, zijn veelkorter, krommer en hunne takken stre'ken

zich verder in de breedleuit dan het geval is bij de Tjemoro-boomen,

die wij lager aan de hellingen des bergs hadden aangetroffen.

Vornien de dunne, wijd uiteenslaande naalden der Casuarioa-

kroonen een scherp kontrast met het digte , rondo en welig ge-

groeide gewelf der loofboomen, waardoor bijna geene enkele zon-

nestraal kan heendringen, een gel ij k onderscheid wordt waarge*

nomen tusschen den bodem, waarop beide soorlen groeijen ;kaal en

droog is de bodem , waarin de Tjemoro's wortelen, terwijl die van de

loofwouJen immer vochtig blijft en met het weligst opschietenJe

struikgewas is begroeiJ. Somtijds is de bodem der Tjemoro-wouden

volkomen droog en kaal, en, gelijk in dennen- en pijnboomwouden het

geval is , allerwege met afgevallen , verdorde naalden bedekt, — dit

verschijnsei neemt men waar aan zeer steile hellingen, zoo mode

waar de bodem sleenachtig is of uil zand bestaat; gewoonlijk

echler is bij met korte grassoorten begroeid en worden trier en daar

kleine struiken, vooral Ilubus-soorlen gevonden, terwijl in de hoogst
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gelegene streken eigenlijke Alpenstruiken van verschillende soort

worden aangetroffen; aan de benedenste grens dezer wouden

menigvverf stijgt het Alang-gras der lagere berghellingen lusschen

deze boomen opwaarts. (Over de grootere droogle, welke Oost-Java in

vergelijking van West-Java kenmerkt, zie de lezer bladz. 575.)

Hoogst eigenaardig is het geruisch , hetwelk de wind te weeg

brengt, wanneer hij door de fijne, naaldvormige en aan de opper-

vlakle ruwe twijgen der Tjemoro-wouden blaast. Het is een

zacht, doch aanhoudend, bijna gelijkmatig, gesuis dat zich

bij het geringste luchltoglje doet hooren, ja, men verneemt het

somtijds, wanneer men zich onder dit geboomte bevindt, terwijl

eene doodscbe stilte overigens in het luchtruim schijntteheerschen.

Bexitten de Tjemoro-boomen een geheel eigenaardig uiterlijk, wan-
neer de lange Usneen en naalden, die aan de uiteinden der twijgen

hangen, door den wind ginds en herwaarts worden bewogen,

zij wekken bij den beschouwer niet te min de herinnering op

aan de pijnboomwouden van zijn noordelijk vaderland. Met gemak
kan bij zijn togt voortzetten tusschen de stammen van dit ge-

boomte; want geen wild dooreengegroeid struikgewas strekt bier

ten hinderpaal, bij elke scbrede, op zijnen weg. De zuivere, koele

lucht, die hij inademt, verkwikt hem, terwijl hij zijnereis berg-

opwaarts voortzet; zijn oog wordt vervrolijkt op het zien der

menigte schoone bloemen, welke tot de alpenflora bebooren

,

en die hier in de nabijbeid der hoogsle grens dezer zone reeds

worden gevonden, terwijl zijn oor dat aanhoudende, zachtc geruisch

verneemt, dat eigenaardig gesuis, hetwelk den indruk, door een

Casuarina-woud van Oost-Java op den beschouwer te weeg ge-

bragt, zoo diep in het geheugen prent, dat het onuitwischbaar

daarin gegriffeld staat.



IV. VIERDE ZONE.

DE KOUDE ZONE VAN 7500 TOT 10000 VOET DOYEN DEN-

SPIEGEL PER ZEE.

fflitqcstvckthctb bczcv sonc

De uilgeslreklbeid des bodems neemt nog steeds meer en meer

af, ja, in vergelijking van de grootle van het ganscbe eiland, wordt

deze lot uiterst kleine punten , kleinc kringen, welke opeenekaart

van Java, die eene lengte heeft van ongeveer 10 voet (1 op 550000)

,

slechts bij een gering getal bergen — dit zijn alien kegelbergen—
eene middellijn hebben van een balven duim, lerwijl die bij bet

meerendeel ter naauwernood 2 a 5 lijnen bedraagl. Deze kringen

worden allengs kleiner, naar gelang de bergen zich hooger ver-

beffen, de vaste bodem wordt van lieverlede geringer van omvang

en er blijft eindelijk niets meer over dan een eenzameberglop, die,

zoo ver bet oog bet luchtruim kan peilen, nergens eene wederga

bezit. De bodem is, wel iswaar , zuiver vulkaniscb van aard en bezit

overal, waar bij verweerd en met planlaardige overblijfselen ver-

mengd is , eene gelijke vruchtbaarbeid als de bodem der vorigezonen

;

dit verweeren des bodems gescbiedt echler in dekoudere,droogere

liicbt zoo veel langzamer als de planlengroei bier minder weelderig is

in vergelijking van lager gelegene slrekcn
; ja, er worden vole bergen

gevonden, die nog beden werkzame vulkauen zijn of hunnewerkzaam-

bcid voor korten lijd staaklcn, waar niets wordt gezien dan een kale

rolsgroiul of streken, wier oppervlakle nit opecngcslapclde lava*
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brokken, ait dor zand of gruis bestaat. De oppervlakte van den

smaller], kringvormigen gordel, welke deze vierde zone vomit,

wordt tevens allengs sleiler, de helling verheft zich onder een

hoek van 25 a 50 graden, ja, bij eenige bergen rijst zij in de

nabijheid der toppen onder een hoek van 40 graden en eindigt,

gelijk het geval is bij den G.-Mandala wangi, Sendoro, of in een

klein plat, hetvvelk eene middellijn van 500 a 1000 voet heeft,

of, gelijk bij den G.-Tjerimai, Soembing en de meeste andere ke-

gelbergen, in een scherpen, kringvormigen rand, die in eene

kolk, — in den met dampen gevulden krater, — nederdaalt.

Slechts een enkel gebergte maakt hierop eene uitzondering, want

het heeft in deze zone nog vlakke streken van aanmerkelijke uit-

geslreklheid; dit is de G.-Ajang, welk gebergte wij later meer van

nabij in oogenschouw zullen nemen.

KltmatogVApIttecftc stchctet.

Te rekenen van de benedenste tot aan de bovensle grensdezer

zone vermindert de drukking der lucht 25,54 Par. lijnen; de

kwikzuil des barometers daalt van 253,54 tot 229,80"'. Van het

strand der zee tot aan de bovensle grens dezer zone bedraagt

deze vermindering 106,20"'; ten gevolge hiervan ademt men op

eene hoogle van tienduizend voet eene lucht in, die. veel ijler

is dan beneden aan het strand der zee, terwijl het verschil in

drukking, op de oppervlakte des ligchaams teweeg gebfagt, tusschen

beide oorden ongeveer bedraagt negen duim (gemcten met de

kwikzuil des barometers). Hoewel de hiertoe betrekkelijke waar-

nemingen in de hoogsle zonen van Java op enkele bergen gedu-

rende eenige weinige weken , op anderen slechts gedtirende enkele

dagen zijn voortgezet, laat zich echter bepaaldelijkdaaruitopmaken,

dat de grootle van het dagelijksche verschil in den stand des

barometers, of, met andere woorden , dat het onderscheid tusschen

den hoogsten en laagsten stand allengs geringer wordt, naar

gelang men hooger klimt. Alle waarnemingen, door mij op eene
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boogie van 9 a 10000 voel gedaan , slrekken lot bevestiging hiervan ,

hetgeen trouwens reeds duidelijk bemerkbaar was in bet Dieng-gc-

bergle , ler hoogte van 6000 voel. Ilct bcdoelde verscbil bedraagt

op den 9300 voet boogen lop des G.-Mandala wangi 0,215 minder

dan le Balavia, ahvaar bet gedurcnde drie jaren gemiddeld op 0,92

lijnen komt.

De warmtegrard deb dAMPKRiucs veraindert van de benc-

denste lot aan de boogsle grens dezer zone van 10,38 lot 6,45° 1\. (van

15,0 tot 8,0° C. of van 55,4 lot 46,4°F.); opeene verlicalc uilgeslrekt-

heid van 2500 voet daalt de lemperaluur derhalvc 5,90° I\.,of tc

rekenen van bet zeestrand tot op de boogie van 10000 voet

15,55° R. — Een oppcrvlakkige blik op bet planlcnrijk aan de

bekle uilerste grenzen der vegelalie op Java, — waarbij men

ginds, aan de kust des eilands, bet oog vesligt op majeslueiisc

palml)oomwouden , lerwijl men hier , op de toppen der bergen ,

kleine, scbermacblig uilgebreide boscbjes ontwaart, — laat

dit groole verscbil in warmte reeds vooraf vermoeden, hetwelk

de mensch daarenboven door bet gevoel zoo duidelijk waar-

neemt, dal het bij klimato- en planlen-geograpbische besehou-

meer in aanmerking pleegt te worden genomen dan

de vocbtigbeid en de drukking der lucht, bet licbt en de electri-

citeit. Iloewel het niet mag worden onlkend, dat bet karakler

der planten in de verscbillende streken des aardbols, zoo mede

bet eigenaardige der flora van verscbillende landen of booglezonen

zijnen oorsprong beeft , bebalve in de soort van bodcm
,
waarin

de planlen worlelen , in de zamenwerking van al de vroeger

opgenoemde natiiurkracbten , zoo moot ecbler aan de warmte, de

male, waarin zij zich doet gevoelcn en de wijze, waatop zij

in de verscbillende tijden van dag en jaar is verdeeld ,
— of zij voort-

durend aanboudt of wel jaarlijks af- en toeneemt ,— in dit opzigt

den voorrang worden loegekend ; als Iweede boofdoorzaak verdient

de vochtigbeid des dampkrings in aanmerking te kornen.

De vochtigheid des dampkrings neemt op eene duidelijke

,

onmiskenbare wijze af, de lucht bevat steeds eene geringere

massa walerdamp, naar gelang wij hooger stijgen, zij wordt

wingen
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nict slcchts drooger in betrekkelijken , maar insgelijks in absoluten

zin , hoe vcrder men zich opwaarts vervvijdert van den wolken-

gordel. — Ten einde zich daarvan eene duidelijke voorstelling te

niaken, sla de lezer een blik op de tabel , door ons medegedeeld op

bladz. 476 en volg.— De lucht word t tevens doorzigliger , hare zui-

verheid neemt toe, de hemel verloonl zich blaauwer en hetkontrast

tusschen licht (zonneschijn) en schaduw vvordt steeds sterker. De
iijnere, in geringere mate met dampen bezwangerde lucht absor-

beert minder licht, de schaduwen zijn donkerder, komen scherper

uit tegen hct licht. Ook bet geluid plant zich minder voort in

de verdunde lucht en geene echo laat zich vernemen in de ledige

ruimten , op de bergtoppen , wier uitgestrektheid zoo gering is en

die heinde en vet-re door niets dan lucht zijn omgeven. En wan-
neer zich op eene boogie van meer dan 9000 voet eene onweersbui

outlast, vvelk verschijnsel ik eens heb waargenomen op den G.-Man-

dala wangi en eenmaal op den G.-Siamal , — wantdit geschiedt zeer

zelden , — dan verneemt men slechts een ligten knal , die door geen
rollenden donder wordt gevolgd. Een dergelijke knal liet zich,

naar het mij toescheen, het best vergelijken met het geluid,

dat men verneemt bij het losbranden van een zeer groot slaghoedje.

In verband met de geringere drukking, welke de dampkrin
uitoefent op bergtoppen van 9 a 10 duizend voet, brengt de
grootere droogte der lucht aldaar verschijnselen te weeg, die den
reiziger het oponlhoud te dier plaatse menigwerf bezwaarlijk maken.
Wei is waar, de planten, die tusschen papier zijn gelegd, droogen
spoedig en zeer goed , want zij verliezen bijna niets van de natuurlijke

frischeid barer kleur, maar niettegenstaande de koude, welke er

heerscht, vvordt men er dikwijls door dorst gekweld, en houdt men
zich aldaar gedurende de drooge maanden des jaars langer op dan
eenen dag, dan krijgt men springend vel aan lippen, gezigt en

handen, en begint de huid pijnlijk te gloeijen. Men vergelijke,

bij voorbeeld, de navolgende waarnemingen, die beide ten 4 ure
des namiddags werden gedaan.

or
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Plaats.
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Op dozen top des G.-Scmcroe, den hoogsten berg van bet

eiland Java, was de lucbt zoo droog, dat Javasche maltcn

(Tikar) , uit Pandanus-bladeren gevlochten, die des morgens van

dienzelfden dag, 5000 voet beneden den berglop, nog zeer buig-

zaam waren, in kleine stukjes braken; men kon ze in devlakke

band lot stof wrljven en wegblazen. Wij waren niet in slaat le

rooken, want de cigaren wilden niet branden , terwijl wij alien,

niettegenstaande de koude, door hevigen dorst wcrden gekweld.

(Vergelijk bladz. 791 der IIde afdeeling.)

De geringe omvang der bergtoppen , de groote boogte waarloe

zij zich verheffen boven den spiegel der zee, de aanmerkelijke

vermindering , welke de drukking der lucbt heeft ondergaan,

bcnevens de geringere warmte en mindere vocbtigbeidder lucbt mo-

gen gezamenlijk als de oorzaak worden bescbouwdvandevolgende

EICENAAROIGHEDEN VAN HET KLIWAAT deZCT ZOUC

to. Be grootste dagelijksche warmte doet zich, algemeen

genomen, in deze zone later gevoelen dan in de vorige zonen

,

dewiji boven de hoogsle bergtoppen slecbts zelden wolken zweven

,

waardoor de kracht der zonnestralen wordt verzwakt,de toenemende

verwarming des bodems en der luchllagen, die daaraan bet naast

grenzen, wordt verhinderd. Gcwoonlijk bereikt zij baar maximum

ongeveer ten 5 ure; te rekenen van 4 ure, wanneer de zon den gczigl-

einder begint te naderen, neemt zij spoedig en binnen vecl korlcren

tiid dan in de latere zonen, weder af. Omdiezelfdcreden wordier
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liter, in de verschillemlc dagen en maanden des jaars, ten opzigte

der verdeeling van de warmte op de versehillende uren des daags,

raeer gelijkmaligheid waargenomen.

£°. Naar gelang men hooger klimt, regent het zeldza-
mer; gedurende de drooge maanden desjaars valt er in deze zonenira-

mer regen en op de hoogsle bergtoppen wordt dergelijk verschijnsel

slechls nu en dan waargenomen bij het heersehen van den west-

moesson en ook dan nog is het een lijne nevelregen. De wesle-

of noord-westewind slijgt slechts zelden tot op de 9000 voet

hooge bergtoppen
; doch bij bet heersehen van den west-moesson

zijn de benedensle luchtlagen, die op het vlakland van Java rusten,

allerwege met waterdamp verzadigd en met wolken overladen,

ten gevolge hiervan wordt de vochligheidstoestand der lucht, ook

in dezc hoogste zonen, eenigzins gewijzigd , ondergaat deze een ige

voorbijgaande veranderingen en dit is zelfs dan het geval , wanneer
de westelijke luchlslroom zich niel tot op deze boogie doel gevoelen.

Is zulks het geval, dan gebeurt bet somtijds, dat eene onweers-

wolk zich op eene hoogle van 9, ja, van 10 duizend voet ontlast;

gedurende bet drooge jaargeltjde daarenlegen gescbiedt dit nog
zeldzamer. Uithoofde de hoeveelheid waterdamp

, in de lucht aanwe-
zig, vermindert, er geene wolken gevormd worden, zoo worden
insgelijks de electrieke verschijnseleu zeldzamer waargenomen,
naar gelang men hooger stijgt. Bevindt men zich des namiddags
aan den rand van een dier hooge bergtoppen , dan wordt men ge-

woonlijk beschenen door de helderste zonneslralen , lerwijl 5 a

3000 voet lager, aan de hcllingen des bergs , bliksemstralen de

wolken doorklieven en donderslagen den dampkring doen Irillen.

In de tweede zone hebben wij op bladz. 585 den lczer reeds

doen opmerken, dat de loodrcgt opslijgende lucblstroomen, waar;

medc de waterdamp — bet gasvorinigc water — boven de heele

vlaklen van het laagland oprijst, zich waarschijnlijk niel hooger

verheffen dan 6, 7, uilerlijk 8000 voet. Gedurende de helderste

maanden des jaars , van Julij lot September
, gebeurt het op som-

mige zeer heele dagen, ten gevolge van de builengewone helder-

lieid der lucht en windslille, — dat deze verticaleluchtslroomen
zeer slerk zijn, waarbij de waterdamp tot op veel grootere hoogte
dan 8000 voet wordt opgevoerd. Dezc dampen, opgestuwd lot in
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den ijskouden dampkring, verdikken alsdan plotseling en hagel

valt onverwacht op de 9 a 10 duizend voet hooge bergtoppen , die

onmiddellijk daarop weder door den heklersten zonneschijn worden
I

verlicht. Ofschoon ik het slechts tien a twaalf keeren heb zien

hagelen op bergtoppen, die hooger rijzen dan 9000 voet, mag het

echter niel als een verschijnsel worden beschouwd, dat aldaar

zelden waar te nemen is , wanneer raen bedenkt hoe zelden der-

gelijke bergtoppen worden beklommen.

3". Het onderscheid tusschen de temperaluur van dag

en nacht, hetwelk in de vorige zone, op plateaux met gras

begroeid , nog zeer groot was, is in deze zone veel geringer; dit

raoet ongetwijfeld worden loegeschreven aan de geringere uil-

gestrektheid van den vasten bodem , welke door de zonnestralen

kan worden verwarmd. (Vergelijk de tabel medegedeeld od

bladz. 585 en 476.)

4o. Horizontale plateaux worden in deze zone niet gevonden

en evenmin nevellagen des nachls. Het snel afnemen der

temperatuur op eene hoogte van 9 a 10 duizend voet, dat zich

des avonds na 4^ a 5 ure laat waarnemen en vooral het plolseli?ig

dalen van den warmtegraad bij helderen hemel en volkomene

windstilte , zoodra de zon onder den horizon verdwijnt, zijn daar-

entegen verschijnselen, die geheel eigenaardig in deze streken te

huis behooren. (De lezer vcrgelijke hieromtrent n°. 9.)

So. Wind en. Gedurende het gansche jaar waait voortdurend

op deze hoogte de zuidoostpassaat , die, enkele uitzonderingen

daargelaten, des naehls of stiller wordt, of gaat liggen. Dikwerf

wijkt hij van zijne gewone rigling af, loopt naar het oost-zuid-

oosten, oosten en oosl-noordoosten, en verheft zich in den loop

des dags van tijd lot tijd eensklaps. Deze zuidoostewind wordt

gedurende den regenmoesson des te zeldzamer verdrongen door

den noordwestewind , die alsdan in het laagland waait, naar

gelang de berg, waarop men zijne waarnemingen doel, hooger

is. Op bergtoppen ter hoogte van 10000 voet en hooger, zoo

als de G.-Slamal, Ardjoeno, Semeroe, heb ik nimnier een weste-

wind waargenomen. Ter hoogte van 9 a 9^ duizend voet echter,

b. v. op den G,-Mandala wangi, was zulks — in de maand
3 6
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January — nog somtijds het geval. Dan steeg de noordweste-

wind opwaarts langs de hellingen des kegelbergs, welke naar die

zijde zijn gekeerd en blies over den bergtop, terwijl hij alles in

dikke nevelen hulde. Dit had nimmer des nachls plaats, maar

geschiedde slechts somwijlen des daags, wanneer de zon hare

stralen nederschoot op de oppervlakte der zuidooslwaarls slroo-

mende luchtlaag, welke vol dampen was; deze werd daardoor

verwarmd , zij zelte zich uit, hetgeen het opstijgen dier luchtlaag

langs hellingen, welke zich in die rigting verheffen, — die naar

het westen en noordwesten zijn gekeerd , — zeer bevorderlijk is.

Zoodra deze heffende kracht hare werking staakt, zoodra de zon

onder den horizon is verdvvenen, houdt de beweging van den lucht-

strooni op; er volgt een heldere nachl, met volkomene windslilte,

of een nacht gedurende welken slechts een zachte oostevvind waait.

Niet lang echler behoudt de westewind op deze hooge bergtoppen

de overhand boven den oostpassaat; hij heerscht gewoonlijk slechts

een halven , hoogstens gedurende eenen dag; dan herneemt deze

weder zijne vroegere heerschappij en weken, ja, maanden gaan vroobij

alvorens het den westewind andermaal gelukt zich zoo hoog te ver-

heffen en de dampwolken, die uit de kraters der vulkanen opstijgen,

gedurende 6, hoogstens 12 uren lang naar het oosten of zuid-

oosten voort te stuwen; deze vermengen zich dan met de dikke

nevelen van den vochtigen, noordweslelijken luchtstroom.

Weken lang heb ik mij gedurende de maanden January, April,

Julij en November op den top des vroeger genoemden G.-Mandala
wangi opgehouden en zachte oostelijke winden aldaar steeds heer-

schend gevonden. Slechts eens, — in April, 1859, — verhiefde

ooste- en noordoostexvind zich gedurende een halven dag tot een

hevigen storm, vergezeld van nevel en nevelregcn, die in den loop

van een uur herhaaldelyk al de streken van hel compas doorliep;

zelfs na het ondergaan der zon blies hij met rukken over den
bergtop, totdat er plotseling na middernacht eene gelijke doodsche
stilte op volgde als was voorafgegaan.

«°. De veranderlijkheid, welke wordt opgemerkt in den
toestand van de warmle en de vochtigheid der lucht, is in deze

zone grooter dan in eene der vroeeer behandelde zonen: dit is niet
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slechts het geval in de versehillende getijden des jaars, op ver-

sclrillende onmiddelijk op elkander volgende dagen, maar zelfs

gedurende den loop van een en denzelfdcn dag. De wolkennevclcn

liggen niet meer stil en onbewegelijk op het gebergle,gelijk in de

vorige zone , maar worden slechts van tijd lot tijd over den berg-

top heengestuwd, ten gevolge waarvan de thermometer op het

middengedeelte van den dag, tusschen 10 en 5 lire, lien malen

rtjst en daall; nu eens is de lucht volkomen met walerdamp ver-

verzadigd, dan weder bedraagt het psychromeler-versehil 3 a 4

graden, zoodra de wolkenstrook, die alles in nevelen luilde, is

voorbij getrokken. Eene snelle afvvisseling in de dagelijksche

atmospherische verschijnselen mag derhalve als een bijzonder ken-

teeken van deze zone worden beschouwd, — namelijk, gedurende

den loop des dags — want na zonsondergang heerscht gewoonlijk

eene doodsehe stilte in den dampkring. Stijgt nu de westewind,

staande den regenmoesson tot boven den bergtop, nadat een drooge

dag, gedurende welken tijd een zuidoostewind waaide, was vooraf-

gegaan, dan volgen de uitersten van vochtigheid en droogte snel op

elkander; een helder blaauwe, wolkenlooze hemel en dikke nevelen

wisselen met elkander af. — Maar op dezen tijd , in den west-

moesson, wanneer de nevel, die op de bergtoppen lag, zieh heeft

verdeeld en de wolken, die het laagland bedekten, zich hebben ont-

last, dan is de lucht het doorzigtigst; dan kan men zeer ver

verwijderde voorwerpen met het bloote oog ontvvaren; van den top

des G.-Mandala wangi, bij voorbeeld, kan men alsdan zeer dui-

delijk de masten der schepen zien, die op de reede van Batavia

liggen, nietlegenslaande de lijnregle afstand 44 miuuten bedraagt. —
Ten opzigte van de groole veranderlijkheid, die waargenomen wordt

in den loestand der vochtigheid van de lucht in deze zone, zie de

lezer de vroeger medegedeelde tabel; men vergelijke, bij voorbeeld, de

waarnemingen , welkeop den top des G.-Mandala wangi gedurende ver-

scheidene achtereenvolgende dagen, op helzelfdeuurwerdengedaan.

•So. Dagelijksche gang der betvegingen en verschijnselen

in den dampkring. Treedt men des morgens vroeg voor zijne

hut, die men aan den rand van den top eens 9 a 10 duizend voet
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hoogcn kegelbergs hecft doen opslaan, dan ziet men de zon met

luisterrijke pracht opslijgen aan een hemel, welks zuiver, donker

blaauw door geen wolkje is beneveld. De inlensiteit van hetzonnelicht

is in deze zonegrooler, de lucht doorzigtiger, alle voorwerpen schijnen

nader bij elkander geplaatst; men dwaall ligt in het scbatien der

onderlinge afstanden; menigwerf gebeurde het, dat men een nabij

gelegen bergtop binnen een half uur meende te kunnen bereiken,

terwijl het later bleek, dat er twee uren noodig waren, om dien

weg af te leggen. Zijn er wolken in den dampkring aanwezig,dan

zweven zij laag , op een grooten afstand beneden den bergtop , en

in het luchlruitn is alles stil, ja, doodstil. — Zoodra echler de

zon hooger aan den hemel rijst, begint insgelijks het wolkendak

te slijgen; zijne oppervlakle begint als de bareu der zee te worden be-

wogen, zich op te lossen en nadert meer en raeer den top des

bergs. Omslreeks 9 a 10 are laat zich een zacht suisen van den

oostewind op den bergtop steeds duidelijker vernemen, terwijl

wolkgevaarten allengs sneller door de dalen en kloven, waarin

men nederblikt, in eene vvestelijke rigting worden voorlgestuwd

,

van af 12 ure waait de oosle- of zuidoostewind , van tijd lotlijd,

als rukwind en stuwt met meer kracht wolkennevelen over den

bergtop heen, waardoor de zon gedurende enkele oogenblikken ver-

duisterd en alles in het rond in dikke nevelen wordt gehuld. Snel daalt

de thermometer in dezen nevel 2 a 3 graden, bij voorbeeld, van 12,2

tot op 9,8° R., en even snel rijst het kwik lot zijne vorige hoogte,

want de nevel ttekl voorbij en de zon beschijnt den bergtop weder

even holder als te voren. Zeer opmerkelijk en hoogst kenschet-

send voor de drooge, verdunde lucht in deze hooge zone is het

verschil, dat waargenomen wordt in den stand van twee thermo-

meters, die men gedurende den voor- of namiddag beide hceft

opgehangen, de een aan de schaduwzijde, de anderc aan den

zonkant der hut, zelfs dan wanneer de laatslgenoemde thermometer

niet regtslreeks door de zon wordt beschenen, maar door het dak
der hut legen hare stralen is bcschut. Dit onderscheid van tempe-

ratuur tusschen den schaduw- en den zonkant der hut is het grootst

op zeer heldere dagen en bedraagt 5 a 10 graden Fahrenheit.
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De groote donkerheid der slagschaduwen , die raet scherpe grens uil-

komcn tegen het licht, zoo mede het snel dalen der temperatuur na

zonsondergang, zijn verschijnselen, welke uit dezelfde oorzaak

ontslaan, in lager ijelcgene zonen niet in die mate worden waar-

genomen en uit dien hoofde niogen geacht worden kenschetsend te

zijn voor de hooge bergtoppen in deze zone. Menigwerf neemt de

zuidoostewind in het middaguur of in den namiddag in kracht toe en

wast aan tot een storm; de geringe warmte, door de zonnestralen op

den berglop ontwikkeld, wordt dan binnen korte oogenblfkken daar-

aan weder ontvoerd; de temperatuur rijst bij dergelijke gelegenheid

niet hooger dan 7 a 9 graden R. en de Javanen schuilen tusschen

het geboomte, indien dit op den bergtop wordt gevonden, of krui-

pen in holen of spleten der rotsen ora zich, zoo mogelLjk, te

beschutlen tegen den snerpend kouden wind. Dit gebeurt echter

slechts zelden. Gewoonlijk gaat de dag voorbij, terwijl slechts een

zacht suisen van den ooslewind wordt vernomen, dat herhaalde-

lijk in volkomene windstilte overgaat. Wolkennevelen , nueensdun

gel ij k een floers, dan weder digt en somber zweven menigwerf en

met ijlende vaart over den bergtop been: nu eens is de zon half

verduisterd, dan weder ziet men geheel Diets van haar licht en

eenige oogenblikken later wordt men door hare helderste stralen

beschenen. Dit spel der wolken is de eenige beweging, die zich

in den dampkring laal bespeuren ; gecn enkcl geluid breekt de stilte

af, welke op deze bergtoppen hecrscht. Dikwerfijlen dergelijke wol-

kennevelen snel en dwarrelcnd over den bergtop been, lioewel zich

niet het geringsle luchlloglje laat waarnemen en niet de minste

beweging in het gebladerte der boomen wordt bespeunl. Allengs

houdt het voorbijtrckken van nevel over de bergkruiu op, ora-

slreeks 4 a 5 lire bedaart de wind mecr en meer en, naar male de

zon ten ondergangneigt, dalen insgelijks de wolken lager en lager. Zij

rollen als het ware langsde helling bergafwaarts; hier bangen zij als

dikke massa's in eene kloof, ginds drijven zij over een bergtop been,

dien zij nu eens in haren boezem verbergen,dan weder zigtbaar lalen.

Het is een verheven schouwspel, dat men steeds met nieuwe bewonde-

ring blijft aanslaren. Doch naauwelijks isdezon tot aan den horizon

genaderd, nog beschijnt zij met hare schuin gerigte stralen
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den rand der bergkruin, — dan heeft er eenesnelle, ja, plotselinge

verandering plaats in al de opgenoemde verschijnsclen. Op de berg-

kruin zelve houdt eensklaps alle beweging op.Gewoonlijk gaat de wind

geheel en al liggen, gcene nevelen zweven raeer voorbij endetem-

peratuur daalt zoo snel en zoo laag, dat men zich gaarne, zonder le

dralen, in zijn mantel of deken wikkelt. DeJavanen hurken steeds

digter bijeen ora de brandende wachtvuren , want de thermometer, die

kort te voren , toen de zon onderging, nog op 8,4° R. stond, is

nu reeds tot op 5,5, ja, somtijds binnen een kwarlier uurs (1)

van 9,3 tot op 4,4° R. gedaald. Thans echler biedt het omringende

luchtruim een zeer vebeven schouwspel aan. Terwijl de zon

met hare laatste avondstralen nog eenige verwijderde bergtoppen

doet gloeijen, dalen de wolken al lager en lager langs de berghel-

lingen, waarop men nederziet, zij verdikken zich gedurig meer en

meer , zij schijnen als het ware in zich zelve ineen te storlen en vor-

men de grilligsle gestalten, hier gekroesd, ginds gewelfd, of bolvormig,

elders als torens opeengestapeld, die op zekeren afsland beneden den

top des bergs een bolwerk schijnen te vormen rondomdehellingen,

terwijl in het zenith het blaauw des hemels steeds donkerder wordt en

de koude hand over hand toeneemt. De wolkenzee, wit gel Lj k een

met sneeuw bedekt veld, ligt nu reeds uitgeslrekt rondom den

bergtop. Dan worden de hoogst gewelfde gestalten, — wolkenhurg-

ten, — die zich verheffen boven de oppervlakle der algemeene wol-

kenzee, hier en daar door de zon nog met een gouden of purperen

gloor geverwd; — doch naauwelijks is het iaatst zigtbare gedeelteder

zonneschijf beneden den horizon gedaald, of aldie kleurenpracht ver-

dwijnt, zij gaat over in een somber grijs, dat bergen en wolken met
zijn eenloonig kleed overdekt en snel, veel sneller dan in het

laagland, volgt hierop de duisternis van den nacht.

Doch bet daglicht verdwijnt niet geheel en al spoorloos voor het oog

des reizigers. Wanneer in de drooge maanden des jaars de zon achter

de torenvormig zaamgepakte wolken is neergedaald , dan schieten

bijna elken avond vuurroode lichlstralen van den horizon opwaarts
naar hcl zenith , of men ontwaart een helder rozenrood, paarskleurig

1) Dit had piaats op dec G.-Mandala trai i , op don 7den Juli.j 1842.
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schijnscl, dat achter gindsche wolken opstijgt en het zuiverstc

hemelsblaauw van het uilspansel verlicht.

Stil verstrijkt dan de nacht , en met buitengewone helderheid

schitteren de slerren aan den liemel , zonder dat eenig trillen van

haar licht wordtwaargenomen. Nog voor middernachtdaaltdetempe-

ratuur menigwerf tot op, ja, soratijds beneden het nulpunt en al het

water bevriest, dat zich in eenig vaatwerk bevindt, hetwelk in de ope-

ne lucht op een slechten warmtegeleider is geplaatst. (1) Zelfs waler-

plassen worden met eenedunne ijskorstoverdekt en alleplanten,die

op opene plekken voorkomen , vooral de spitse grasbladeren , worden

met rijp overtogen. Onder het bladerendak der bosschen heeft zulks

nimmer plaats , want de onveranderlijke warmte des bodems, 2 voet

beneden de oppervlakte, bedraagt 8,0°I\. ofi>0,0°F.;dit was, narae-

lijk, het geval op den top des G.-Mandala wangiinJulij 1859. Een

zacht windje, eene dunne nevelslrook, die boven den bergtop zweeft,

verhinderen dit lage dalen der temperatuur , hetwelk slechls kan ver-

klaard worden door het uitstralen van warmte naar het hemelruim.

Op zachtharige, viltachlige bladeren, zoo als , bij voorbeeld,op de

bladeren van ^Antennaria javanica, heb ik den daauw nimmer be-

vroren gezien. Moge de temperatuur niet tot het nulpunt dalen , zoo

is zij in den vroegen morgenstond steeds laag genoeg ,
— op den G.-

Mandala wangi teekende de thermometer omlrenl dezen lijd nimmer

meer dan hoogstens 6,1>°R.,—om den bewoner van het tropische laag-

land gevoelig aan te doen en door hem koud genoerad te mogen wor-

den. Treedt men des morgens vroeg aan den rand der bergkruin
,
dan

weiden de blikken des beschouwers over de oppervlakte eener wolken-

zee, welke het gansche land heinde en verre voor zijn oog verbergl. De

wolkenburgten , die wij den vorigen avond zagen,zijningestort en

vormen thans eene vlakke zee. Slechls bier en daar verheft zich de

kegelvormige top van een Imogen berg als een eiland boven dit

wolkendak. Zoodra de opgaande zon dit wolkendak beschijnt

,

dan verkrijgt zijne oppervlakte eene verblindend wilte kleur en

(1) Een slechte warmtegeleider, bij voorbeeld, eene plank, een dikke stroomat gelegd

onder het met water gevulde vaatwerk , is daartoe noodig ,
ten eitide de uitstralende

warmte des bodems te verhinderen zich mede te deelen aan het vaatwerk. Door het onder

een dak te plaatsen , wordt het bevriezen van het water voorgekomcn ,
of wanneer h<

zich bevindt onder het loof van een boom of onder eene wolk.
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wordt schijnbaar herschapen in een sneeuvvveld , waar boven gind-

sche met wouden bedekle bergloppen als donkere, duistere gestalten

zich bier en daar verheffen. Na zeer koude, heldere nacblen is het

bovenvlak der wolkenzee aanvankelijk volkoraen eflen en horizontaal

,

doch koml in de zonneschijn allengs in bevveging, begint in baren te

rijzen af le dalen en zich op een te slapelen. Stijgl de zon vervolgens

nog hooger, dan begint anderniaal het spel der opdwarlende vvolken

en even als op den vorigen dag plaats had, zwevennu wederneve-
len van tijd lot lijd over de bergkrnin. Gewoonlijk iigt het vroeger

vermelde wolkendak ter hoogte van 5 a 6, of 6^ duizend voet over het

land uitgestrekt. (Vergelijk bladz. 241 der IIlle afdeeling en Sla-

mat Figuur 8, wijders bladz. 581 en de plaat, voorstellende een
gezigt op den Goenoeng-Gede.) Somwijlen zweeft een dergelijk

wolkengevaarlc slechts boven een gedeelte des lands, vorral het
eene bank van geringe uitgestrektheid , die binnen scherp gelee-

kende grenzen is ingesloten en aan de randen gekarleld is
, (verge-

lijk Slamat Figuur 5); in de droogste inaanden desjaars, in Augustus
en Seplember

, wordt , na soramige nachten
, geheel geen spoor er van

waargenomen. Dan echter zijn de benedenste lagen de.s dampkrings

,

vvelke op de uilgestrekte vlakten rusten , tot eene hoogte van 7 a 8000
voet gewoonlijk met eene soort fijnenevelaangevuld het is een zonder-
linge (drooge?) nevel, die, op korte afslanden , doorschijnend en on-
zigtbaaris, maar op een grooten afsland genomen — minslens van
eenige mijlen — de lucht troebel en ondoorzigtig maakl. Dezeo"-'o

nevel is aan zijne oppervlakte door zulk eene scherp geleekende
grens van het hooger rijzende gedeellc des dampkrings gescheiden

,

de oppervlakte er van strekt zich zoo volkomen horizontaal uit,

dat men in staat is aan den ver verwijderden horizon hoogte-
hoeken daarop te melcn, als ware het de zoom der zee.

(Vergelijk bladz. 745, 751 en 778 der IF« afdeeling.) Wanneer
op- of ondergaande zon, aan de overzijde des bergs, van

welks top de beschouwer de blikkcn in het rond laat wei-
den, eene met scherpe omtrekken geteekende, kegelvnrmige
schaduw in de lucht wcrpt, waarin schijnbaar geen spoor van
walerdamp, geen wolkje aanwezig is, dan kan men, bij het
beschouwen van den ver verwijderden horizon, zeer spoedig

de
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de overluiging erlangen, dat een dergelijkc fijne nevel in de be-

nedensle lagen des dampkrings wordt gevonden en (lit is voorname-

Kjk het geval, indien zich nog andere hooge hergen in de nabij-

beid verheffen. (Vergelijk bladz. 495 der IIde afdeeling.)

In de onmiddellijk voorafgaandebladzijdenhebik getrachtdendage-

lijkschen gang der veranderingen in het weder le schetsen
,
gel ij k ge-

woonlijk wordt waargenomen in het drooge jaargelijde. Te midden

van den regen- of noordwestmoesson daarentegen gebeurt het

somtijds, dat zelfs de 9000 voet hooge bergtoppen — al duurt

zulks slechls kort , hoogstens e6u of een paar dagen — in sombere

wolken zijn gehuld. Komt men nu des avonds van een dergelijken

dag op den bergtop aan, dan blinkt geene ster aan den blaauwen

hemel, dan wordt het oog niet door het avondrood vervrolijkt. On-

bewegelijk ligt een dikke novel op het gebergte. Ontwaaktmen dan

den volgenden morgen vroeg met de hoop het schilterende schouwspel

der opgaande zon te ontwaren, hoe ziet men zich dan teleur gesleld!

Het wordt bijna geen dag. Eene grijskleurige schemeringdringt door

het loofgewelf der boomen en de fijne, digte nevel rust onbewegelijk

op den bergtop. Geen levend wezen laat zich horen en het geluiddes

roepende wordt als het ware verstikt , want de klank zijner stem plant

zich slechls tot op een kleinen afsland voort. Uren, ja, halve dagen gaan

voorblj , zonder dat een enkel hlaadje in het woud rilselt , zonderdat

zich ergens de geringste beweging laat bespeuren. Heindecn verre in

het rond schijnt alles uilgestorven. Ook in het luchtruim is alles

doodslil en de indruk
,
welken dit alles te weeg brengt , is zoo treurig

,

de eentoonigheid en de diepe stille niaken dien zoo vermoeijend,

dat ligt een bang gevoel zich van den reiziger meesler mankt.

Daalt dan eindelijk de nevel, verdeell deze zich, na somtijds den

bergtop gedurende twee dagen te hebben omhuld, dan vertoont zich

als door een looverslag voor zijne blikken de prachl der gansche

naluur — de blaauwe hemel, zonneschijn, een bloemrijk woud het

wolkenheir daar beneden en het uilzigt over het wijd uitgestrekte

land rondom den bergtop — dit alles aanschouwt hij dan opdenzelf-

den oogenblik! — en stelt zijn voorgenomen verlrek gaarne weder uit.

Eene vlugtige beschouwing der flora is reeds voldoende om het

besluit op te maken , dat de inlensileit des lichls, die toeneemt
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naar gelang men hooger stijgt,geen zoodanigen invloed uitoefentop

het plantenrijk dat eenige verscheidenheid in de kleurenpracht der

bloeraen en bladeren van onze vier verschillende zonen zou kunnen

worden waargenomen; tegenover de fraaiste , de schoonst gekleurde

bloemen , welke in het laagland menigwerf in de donkerste schaduwen

der wouden of in de zone der wolkennevelen zich ontwikkelen,waar

slechts zelden een zonnestraal door het bladerengewelf der wouden
dringt, zoo als , bij voorbeeld , tegenover de Scitamineen , Orchideen,

kan men eene menigte boom- en kruidachtige gewassen stellen , als

boomachtige Araliaceen
, Myrica- ,Eurya-soorten,die opdehoogste

bergtoppen , in den heldersten dampkring opschieten en toch slechts

onoogelijke, kleurlooze of kleine bloemen dragen. (Vergelijk bladz.

511, beschrijviijg der derde zone.) Dal de planten en de dieren

,

vooral de vogelen en insekten , — die in de keerkringslanden , in

eene vvarmere lucht, in een helderder zonnelicht leven , algemeen ge-

nomen, zich door hunnegrootere kleurenpracht onderscheiden boveri

degenen, welke te huis behooren in streken des aardbols, die op

een grooteren afstand van den aequalor zijn gelegen , en slechts

door schuin gerigte stralen der zon worden beschenen , dit is eene

te algemeen bekende waarheid, dan dat zij hier nader behoeft le

worden betoogd.

Xtttftttur.

In deze zone op Java is de bodem in zijne gansche uitgestrekt-

heid geheel en al onbebouwd; geen vruchlboom
, geen dorp, geene

voortdurend bewoonde hut, geen bebouwd veld wordt hier meer
gevonden. De Javaan, die de warmte beminl, bezoekt de toppen

der hooge bergen slechts uiterst zeldzaam en meestal bij geene

andere gelegenheid, dan wanneer hij een Europeschen reiziger

derwaarts begeleidt, wanneer hij zwavel uit een kraler halen

of Proet (Balanopbora elongata) wil verzamelen, dat op de berg-

kruinen groeit en door hem wordt gebezigd ter bereiding zijner

kleine kaarsen. — Somwijlen gebeurt het, dat een vrome
Javaan naar den eenzamcn bergtop klimt om eene gelofte te vol-
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brengen op de plaats, waar in voormaligen tijd een kluizenaar,

een heilige heeft gewoond, of om eene Kokosschaal met wierook

en bloemen te offerer! op den grafheuvel van een zijner voorva-

deren, die aldaar zijne eeuwige ruslplaats heeft gevonden, doch

wiens naara reeds sedert langen tijd heeft opgehouden le bestaan.

Maar behalve in de opgenoemde gevallen worden deze hergtoppen

door de inboorlingen nimmer bezocht , ten gevolge waarvan zij tot

de eenzaamste, onbewoondste streken des aardbolsmogen gerekend

worden.

Op een dezer bergen , namelijk, op den G.-Mandala wangi,

welks kruin met zachle glooijing hoi toeloopt en eene hoogte be-

reikt van 9145 a 9326 voet, heeft men sedert 1840 beproefd

om Europesche vruchtboomen , als appelen-, peren-, kersen- en

pruimboomen aan te kwecken. (Vergelijk bladz. 23 der H<*« afdee-

ling.) Het is bijna niet te verwachten , dat deze boomen , die in

bun vaderland aan eene groote jaarlijksche afwisseling van tempe-

raluur zijn blootgesleld , aldaar een winter en een zomer hebben

,

bier op Java goede, rijpe vruchten zullen dragen , waar de tem-

peratuur zoo gelijkmatig tusschen de verschillende maanden des

jaars is verdeeld. Dat bij het invoeren van kulluurgewassen uit

andere landen niet uitsluilend hierop moet worden gelet , of de

gemiddelde jaarlijksche temperaluur der beide landen gebeel en

al of bijna met elkander overeenkomt, biijkt onder anderen uit

de theekultuur op Java. Het schijnt, dat bet bij de opgenoemde

houtacblige , veeljarige (perenneerende) gewassen , een vereischte is

,

ten einde rijpe , zoete vruchten te dragen, dat de omloop der sappen

eenmaal jaarlijks gestuit of althans vertraagd worde. — Groenten

daarentegen , die jaarlijks op nieuw uit zaad gekvveekt plegen te

worden, zoo als bloemkool, gedijen uitmuntend in het klimaat

dezer hooge hergtoppen en aardbezien brengen op Java in streken,

die 2 a 9000 voet boven den spiegel der zee zijn gelegen, aller-

wege en bijkans onafgebroken smakelijke vruchten voort.
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ratUbtrtits.

OoRSPROSKELIJKE, WILDE TOESTAND DER NATUUR.

(Eenig Gebied.)

OORSPRONKELIJKE WOUDEN

Bij het voorlzetten van onzen togt van den voet der kegelber-

gen, Iraden wij door wouden, waarin vijgenboomen en Anonaceen

(Uvaria-, Michelia-soorlen) de overhand hadden en bereikten ver-

volgens de Itasarnala-wouden; later Iroffen wij Dipterocarpus-, Fa-

graea- en Epicharis-boomen aan, die wij alien, benevens nog vele

anderen, eindelijk uit het gezigl verloren, toen wij steeds hooger aan

de berghellingen opwaarts klommen. Podocarpus-soorten , eiken en

Laurineen vervingen steeds in grooler aantal de plaats der vroeger

genoemden; hoe hooger wij kwamen, des te geringer was hunne

groolle, des te slanker was hunne gestalte; er werden vele Sau-

rauja-soorlen onder gevonden, en eindelijk nam hun aantal weder

af, naar gelang wij de bovenste grens der derde zonenaderden. In

gelijke mate echter als deopgenoemde boomsoorten in geringer aan-

tal werden waargenomen , troffen wij anderen er tusschen aan, die

ons lot heden nog gebeel onbekend zijn geblevcn ; deze boomen

werden nu in de plaats der vorigen allengs in grooler aantal ge-

vonden en zullen tbans in deze vierde zone tot onderwerp onzer

beschouwing slrekken.

Geiijk het geval was met de hooge woudboomen , waarvan wij

op verschillende lioogte bo- en elkander verschillende soorten aan-

troffen, zagen wij insgelijks in het kreupelhout en op den bodem
des wouds — te rekenen van de tweede zone — ecrst Loxotis

obliqna en Scutellaria indica allengs in aantal afncnien en eindelijk
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geheel verdwijnen ; hierop verloren vvij Pollia thyrsillora en Dia-

nella montana van lieverlede uit het oog; de scharlakenroode

bloemen van Aescynanthus longifloruswerden nietmeer zoodikwerf

gezien ; Pinanga Kuhlii , zoo mede de Scitamineen- en Ruliiaceen-

struiken (Mephilidia- en Pavelta-soorten) kwamen minder voor,

en in gelijke mate als vvij hooger opwaarts klommcn endeluchL

koeler werd, vonden wij op den bodem des wouds een geringer

aantal Ardisia villosa , Begonia robusla en vele andere kruidachtige

planten, die wij eindelijk de eene na de andere achterons lieten;

de fraaije Melastomaceen (Medinilla-, Marumia-soorten) vertoonden

zicb nog bier en daar in hel kreupelhout doch steeds zeldzamer; ook

het aantal Oleandra nerciformis verminderde , naar gelang wij hooger

bergopwaarts kwamen en werd vervangen door Phyraalodes conjuga-

ta ; eene groote menigte Orchideen en neslvarens hing aan de twijgen

,

doch ook deze gewassen lieten wij eindelijk achter ons; zij wcr-

den op hare beurt vervangen door Rubus-soorten , voorkomende

in het kreupelhout tusschen de boonien , wier stammen door

Freycinelia insignis in spiraalvormige kringen waren omslingerd

;

deze plant verving hier de Cissus- en Rolan-soorten der lager groei-

jende wouden. Maar ook deze planten bleven ons niel bij; wij

kwamen al hooger en hooger bergopwaarts, ontmoetten herhaal-

delijk Pandanus furcatus, gingen tusschen de wijd uilgestrekle

,

slangsgewijs gekronkelde takken van Araliaceen door, waar wij

de schoone bloemen van Sonerila- en Argostemma-soorten op den

bodem ontwaarden , maar ook deze verloren wij van lieverlede uit

het oog; menigwerf moesten wij ons en met moeite een pad banen

door het kreupelbout van Strobilanthes-soorten ; de bodem werd

steeds drooger , naar gelang wij hooger opwaarts klauterden langs

de voortdurend sleiler wordende helling; kleine springbloedzuigers

kropen door onze kleederen en toen wij ons eindelijk verheugden

van deze vreesselijke plaag verlost te zij n , werd ons oor niel langer

geslreeld door het gezang der Musicapa canlatrix, dat in gindsche

streken zoo liefelijk, zoo troostend uit het geboomte naar beneden

klonk. Wij hadden eene hoogte van ongeveer 7000 voet bereikl en

ons aan den vochligen boezem der wolkennevelen onltogen. Slechts

van tijd lot Ujd zweefden nog nevelslrooken door het woud,
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wclks physiognomie nu in het oog loopend en snel veranderde.

Te rekenen van deze plaats werd het geboomte allengs kleiner

,

zijne stainmen veel dunner dan het gcval was met die boomen

,

welke wij gedurende het afgelegde gedeelte van onzen togt zoo

lang rondom ons hadden ontvvaard; eindelijk bereikten wij de grenzen

der derde en vierde zone, alwaar wij uitgeput van vermoeidheid

op den mosrijken bodeni nederzonken.

Van al de bloemen , die lager bergafwaarls aan den bodeni des

wouds ten sieraad strekken , is ons geene enkele bijgebleven , uit-

genomen Impatiens-soorten en Solanum fistulosum. De stammen der

boomen zijn niet meer zuilvormig ; zij worden allengs dunner, krom-

mer, knoestiger , en verheffen zich in eene steeds schuiner wordende,

buitenwaarts gekeerde rigling aan de helling, die voortdurend sleiier

opwaarts rijst. Zij zijn met zoo dikke, donkerkleurige,bruinachtige

mosdraden en mosbeddingen bedekt; aande lakken,dieal krommer
worden

, j'a , zelfs aan de bladeren, hangt zulk eene menigte bleek, wit-

achtig geel baardmos , dat deoppervlakte van bet woud, opeenigen

afstand gezien, niet meer eene gelijkmaliggroene, maar eene groen-

en bruine kleur vertoont , die allerwege met wit en wilachtig geel

als het ware is beslippeld , terwijl het binnenste gedeelte des wouds
overal met mos en ruigle is bedekt. Stelt men in zijne verbeel-

ding een Rasamala- of een anderen boom der lager gelegene zonen

,

met zuilvormigen
, gladden , helder grijzen slam, nevens deze schuin

gegroeide boomtjes, waarvan de scbors allerwege met dikke mos-

zoden is overtogen, dan zou men bijna kunnen wanen, na eene

reis van verscheidene maanden , een geheel verschillend, meer
noordelijk gelegen land te hebben bereikt, indien men zich niet

duidelijk herinnerde gindsche gladde, helder grijs gekleurde boom-
zuilen nog voor een uur te hebben aanschouwd.

Slechts Podocarpus-soorlen verheffen zich in eenige streken ,

ook op deze hoogte, nog met zuilvormige stammen; zij stellen

den reiziger in deze zone het beeld van gindsche Hasamala-wouden
voor den geest, hoewel ook zij een grooter tal Usneen dan bladeren
aan hunne lakken vertoonen.

OVERZIGT VAN DE ZAMENSTELLLNG DER ALrENFLORA. In deze koude
zone, op deze, eene zoo geringe ruimte bestaande bergtoppen

,
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waar de dampkring zoo droog is, wordt zulk eene geringe verschei-

denheid in de plantensoorten waargenomen , is de rijkdom der flora

zoodanig verminderd, — zulks is voornamelijk hel geval melde boom-

achtige gewassen, — dat men het gansche planleiuijk gemakkelijk

kan overzien
,
ja , zonder de duidelijkheid van hel overzigt leschadni ,

alle hier voorkomende soorten kan optellen. Ik zal mij ecbter bepalen

tot het opnoemen van alle aanwezige geslachlen benevens het fal der

soorten, hetwelk elk geslacht in deze zone vertegenwoordigt , lerwijl

ik slechlsch'e soorten met naam zal vermelden , welke of in grooten ge-

tale voorkomen, of door hare eigenschappen tot de physiognomische

boomen mogen gerekend worden.Ten einde het overzigt der alpenflora

van Java zoo volledig mogelijk te maken , zal op gelijke vvijze worden

gehandeld ten opzigte der struiken en kruulachtige planten, met

uitzondering echter der kleinere, cryplogamische gewassen, als daar

zijn: de paddesloelen , liehenes, mossoorten en varens. Van de varens

zal ik slechts de boomvarens en van de phanerogamische gewassen

in het algemeen dezulken noemen, die aan deze bovenste zone

eigenaardig zijn en slechts bij wijze van uitzondering in lager

gelegene streken voorkomen. Hierloe mogen de volgenden gerekend

worden te behooren. (Eerst wordt de familie, en dan hel geslacht

opgegeven; het daarop volgende cijfer geeft het aanlal soorten

van elk voorafgaand geslacht te kennen.)

Boomen. Temstroemiaceae : Eurya 4 a 5, Dicalyx 5. Tiliaceae:

Acronodia 1. Myrtaceae : Leptospermum 1. Ericeae: Agapeles 4 a 5.

Rosaceae (Pomaceae): Photinia 1. Myriceae: Myrica 1. Capri-

foliaceae: Viburnum 2, Hydrangea 1. Compositae: Antennaria 1.

Sapindaceae : Dodonaea 1. Leguminosae : Albizzia 1, Lespedeza 1.

Myrsineae: Myrsine 1. Araliaccae : Hedera 5 a 4. Filices : Alsophila

1, Cyathea (onbeslendig) 2. Tolaal 27 a 52 soorlen in 16 a 17

geslachlen en 15 familien.

Struiken en halfstruiken. Polygoneae : Polygonum 2. Rosaceae

:

Rubus 5. Hypericinae : Hypericum 1, benevens twee Ivvijfelachlige

soorten, waarschijnlijk verscheidenheden. Berbcrideae : Berberis 1.

Myrsineae: Ardisia 2 a 5. Asparagineae : Rhuacophi'.a 1. Capri-

foliaceae : Lonicera 2. Ericeae: Rhododendron 2, Gautiera 5. Ra-

nunculaceae : Clematis 1. Compositae : Antennaria 1 , met nog 2 twijfel-
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achtige soorten , waarschijnUjk varieteiten. Tolaal 19 a 24 soorlen

in 11 geslachten en 10 familien.

Kruidachtige gewassen. Bahamineae : Impaliens 2. Primulaceae

:

Primula 1. Balanophoreae : Balanophora 2. Umbelliferae : Sanicula

I, Hydrocotyle 2, Pimpinella 2. Rosaceae (Dryadeae) : Agrimonia

1, Fragaria 2, Alchcmilla 1. Plantagineae : Plantago 1 a 2. Violariae:

Viola 4 a 5. Ranunculaceae : Ranunculus 2, Thalictrura 1. Valeri-

aneae : Valeriana 1. Aspcrifoliae : Echinospermum 1. Gentianeae :

Ophelia 1, Gentiana 1. Geraniaceae: Geranium 1. Scrophularineae :

Veronica 1. Campanulaceae : Evolvulus 1 , Wahlenbergia 1. Rubi-

aceae (Slellalae) : Galium 2. Composilae : Gnaphalium 1 , Dichro-

cephalia 1, Senecio 1, Myriactis 2. Rutaceae : Boenninghausenia 1.

Orchideaj (lerreslres): Thelymitra 1. Epacrideae : Leucopogon 1.

Euphorbiaceae : Euphorbia 1. Gramineae : Ataxia 1, Festuca 1,

benevens vele andere, niet kenschetsende grassoorlen. Tolaal 45

a 45 soorten in 52 geslach en en 21 familien, of, boomen , slruiken

en kruiden, alien te zamen genomen, 89 a 101 soorten in 58 a

59 geslachten en 56 familien,

Eene vlugtige beschouwing van dit overzigt is reeds voldoende om
ai aanslonds te ontwaren hoe gering het getal soorten is in verhouding

van degeslachten en familien. Het mag inderdaadalseen zeereigen-

aardig kenmerk van de flora der bergtoppen van Java worden
beschouwd, dat alle familien slechls door zeer weinige, - ja, dat

een 16 lal er van elk afzonderlijk door slechts eene enkele soort

zijn vertegenwoordigd , terwijl wijdersonder de overige familien 20

geslachten voorkomen , waarvan mede slechts eene soort wordt aange-

troffen. Een gevolg daarvan is, dat, niettegenstaande degeringheid

van het absolute lal van soorten in deze llora zij nielteniin,betrekke-

lijkker wijs gesproken, eene groote afvvisseling van verschillende plan-

lenvormen aanbiedt, uilhoofde meer dan de helft der aanwezige soorten

lot geheel verschillende geslachten hehoort en meer dan het derdc

gedeelte ervan tot geheel verschilende familien moetgebragt worden.

Doch zijn hierbij noch de grassoorlen , noch de menigle niel boomach-
tige varenkruiden , noch de overige cryptogamische planten gerekend.

Uit het voorafgaande overzigt blijkt levens op het eerste gezigt

welke groote overeenkomst er beslaal tusschcn de alpen llora van
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Java en het plantenrijk van noordelijk gelegene lamlen, want de

meesle soorten , die voorkomen op de Javaschc bergtoppen , behoo*

ren tot geslacblen en familien , welke in Midden-Europa door ecu

veel grooler aanlal soorten zijn verlegenwoordigd dan hier het geval

is, ja, aldaar lot de meest algemeen voorkomende planlen mogen

gerekend vvorden , lerwijl geene enkele soorl van het grootste

gedeelle dezer geslacblen en familien in bet heele laagland van

Java wordt aangetroffen.

In de bewoonde laaglandcn des eilands wordt aan elken boom

,

aan elke plant, boo onoogelijk zij ook moge zijn, eene afzonder-

lijke benaming gegeven, in welk opzigt de Soendascbe en Javasche

talen een onuitpiiltelijken rijkdom scbijnen te bezitten; bier op

de bergtoppen houdt de nomenclatuur der inboorlingen op. Uit

eigen beweging bezoeken zij deze bergtoppen slccbts zeer zelden;

zij geven aan vele boomen, die tot de meest versehillende familten

behooren, doch ecbter in grootte, in habitus en door bunne veelal

kleine, leerachtige bladeren veel overeenkomst metelkander hebben,

de algemeene benaming van TjantigiofTjanligi goenoeng, Tj.-gede,

Tj.-kitjil, hetgeen eigenlijk niet veel meer beteekent dan grooteof

kleine bergboom, een overtnigend blljk bunner geringekennisvan

de flora der bergtoppen. Die namen ecbter, welke meerbeslcndig

aan bepaalde soorten worden gegeven, zal ik bier lager aanhalen

en tevens beproeven om den lezer bet karakter te schetsen dier

bosebjes, welke, gel ij k wij vroeger hebben gezien, met inbegrip

van alle struiken en kruidachlige planlen, uit niet meer dan

ongeveer een bonderdtal verscbillende soorten bestaan.

Boomen. Tot de minst fraaijen van alle soorten, die ecbter

veelvuldig worden aangetroffen, eene groote ruimte beslaan en

dienlengevolge eene belangrijke rol in bet woad spelen, behooren

eenige Tcrnstroemiaceae: Eurya trislyla Wgfct. (Geeria glabra

aiior.), coneocarpa en Blumeana Rhs., boomljes met helder groene,

wijd van elkander staa ride bladeren en polygamische (somtijds

dioeciscbe) , kleine, kleurlooze bloemen, die in de bladokselen zitlen,

benevens Dicalyx costatus, sessilifolius en ciliatus hi., die na

verwant zijn met de Eurya-soorlcn, boewel verscheidene bunner

kenmerken van die der Tcrnslroemiaceen afwijken; zij hebben

3 7
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hermaphroditfsche bloemen, lot korte aren bijeengeplaatsl. Van

deze soorlen wordt D. sessilifolius het menigvuldigst aange-

troffen; liel is een boomlje met lecracbtige, breede bladeren en

cene digt bebladmlc kroon, waarvan het groen zeer donker van

kleur is; deze rust op lange, slanke takken, aan wier einden de

jjongere twijgen bijna "in eene kransvormigerigtingontspruiten, ten

gevolge waarvan de bladeren, zoo niet uitsluilend, echler voor verre

weg het grootste gedeelte aan den omvang der kroon, in de nabijheid

van de uiteinden der takken grocijen, doch aldaar digt nevens elkander

voorkomen; zij omringen bijna roselvorraig de witte, welriekende

bloemen, die zieh aan de uiteinden der takken ontwikkelen. Hierbij

wordt mede gevonden Acronodiapunctala bi. (Tiliaceae) melenkel-

voudige, laraelijk lange bloemlrossen, welke uit de okselen der twijgen

ontspraiten en even als die der Eurya-soorlen dioecisch zij n; het

is een boomlje, dat zieh ligteUjk laat herkennen aan zijne langwerpig

elliptische bladeren, die aan den onderkant zeer digt gestippeld

zijn; — wijders Photinia inlegrifolia Lindi. (Rosaceae-Pomaceae),

welke slechts afzonderlijk tusschen de vroeger opgenoenide zeven

soorten wordt gevonden; zij kenmerkt zieh door hare vleesch-

roode bloemen, die veel overeenkomst hebben met die onzerappelen,

lerwijl daarentegen alle de vroeger genoemden onoogelijke, kleine,

kleurlooze of witachtige bloemen hebben. Als zeer karakteristiek

voor deze zone mag Lcptospermura floribundum jungh. (1) worden *

beschouwd, welk geboomte alhier in groot aantal wordl gevonden,

benevens Agapetes vulgaris jungh., waaruil de wouden der Javasche

l>crgloppen voor verre weg hel grootsle gedeelte hestaan en die er de

eigenaardige physiognomie aan geven. Herkent men de eerst-

genoemdc boomsoort aan bare kleine, glimmend groene, leerach-

(1) Leptospermum javanicum en alpcstre Bl. (Bijdrag. bladz. 1100) zijn twee niet goed
onderscheidene soorten. In den vorm der bladeren, en vooral in de bettering wordt bij de
alpen-planten, naar gelang van haren ouderdom, de plaats waar, zoomede de hoogte waarop
zij groeijen , een veel grooter onderscheid waargenomen dan bij andere gewassen. Buitendien
moet hierbij in het oog worden gehouden , dat Dr. Blume de genoemde Bijdragen tot de Flora
van Neerlandsch Indie, onmiddellijk na het overlijden van Van Hasseit, zoo spoedi «r

©
niogelijk in ^et licht liet verschijnen , voornamelijk met hetdoel omancterebotanici, zooals,
>ij voorbeeld, Dr. Horsfield , die dezelfde planter) hadden verzameld , in het beschrijven der
novae species voor te kornen. Vele diagnosen zijn uit dien hoofde slechts vlugtigontworpen
naar enkele gedroogde twijgen. (Vergeiijk mijne beschrijvmg van deze en andere alpen-planten
van Java

, onder den vroeger op bladz. 190 medegedeelden titel opgcnonicn in het Natuur- en
Geneesk. Archief voor Neerlandsch Indi Batavia

;
1845, IMc deel , bladz. 3 , 4 en volgendcn.)
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tige bladeren, zoo mede aan dea vorm barer vruchlen en kleine,

witte bloemen, welke de oppervlakte der loofkroon gcdurende de

maanden Maart en April in zulk eene menigte bedekken, dat

deze er bonlkleurig, wit bestippeld uitziet, — herkent men ze

hieraan ligtelijk als eene Myrlacea, zoo is bet voldoende oni

een enkelen blik te werpen op de kruik- en pijpvormige bloem-

kroonen van de Agapetes vulgaris, oni bare verwantsehap met

de Europesche blaauwbesacbtige struiken (Ericeae-Vaecinieae) te

ontwaren. Op eene geringe boogie boven den bodem verdeelt de knoes-

tige stam van Leptospermum floribundum zich reeds in eene menigte,

wijd uileenstaande takken, die, slangsgewijsgekronkcld, eene scberm-

vormige kroon daarstellen, zoodat de einden der twijgen bijna alien

in ecu vlak zijn gelegen. In dit vlak, dat slechls eene geringe welving

heeft, op de oppervlakte dezer kleine scbermen is bet, dat de lancetvor-

mige blaadjes opgedrongen nevens elkander te voorschijn komen,die

volkomen bet uiterlijk hebben van mirtebladeren, vvaartusscben dui-

zenden van witte bloemen worden waargenomen. Groeijen dergelijke

boomtjes aan den sleilen wand eens diepen afgronds, strekkenzij

daar hunne bladeiiooze takken uit , die, met Usneen bebangen, siecbts

aan hunne uiteinden zich in groene bladerenscbcrmen verdeelen;

drijven dan wolken, door een fellen wind gezweept, door hunne

takken, waardoor nu eens alles in nevelen wordl gchuld, dan weder

de gapende kolk eens uitgebluschten kraters zich eensklaps voor

de voelen des verscbrikten reizigers opent, dan kan men zich geen

aanlokkcnder schouwspel voorslellen dan bet kontrast tusschen

deze vreesselijk woesle, ruwe omslreken en de schoone,met bloe-

men als met sneeuw overdekle bladerenschermen dezer boomtjes.

Gelijk de Ericeen algemeen genomeneene zeer belangrijke plaats

beslaan in de llora der bergtoppen, moet aan Agapetes vulgaris als

soort der familie den eersten rang worden loegewezen; deze boom

is over de gansche uilgestreklheid des eilands in deze zone meer

algemeen verspreid dan eenige andere, en overtreft in individuen^tal

alle andere boomsoorten ; bij heeft kleine en, even als bet geval is met

alle soorten van dit geslacht, ja, der familie, tevens dikke, leerach-

tige, slijve bladeren, met glimmende oppervlakte, die eene digt bebla-

derde kroon vormen ; deze strekt zich minder in de breed te uit dan die
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dcr Lcptospcrmum-boomen en is bet gansche jaar door overdekt

met ecu builengewoon aanlal bloemen. Hunne slammen zijn dik,

(loch krom, knoeslig, sehuin gegroeid en verdeelen zich reeds let-

hoogle van 5 a 6 voel boven den bodem in eene menigle takken

,

die lierliaaldelijk zijn gcbogen, terwijl zij zich uitbrcidende in eene

schuine rigting opvvaarts groeijen. Op de kruinen van sommige,

reeds voor langcn tijd uilgebluschte vulkanen , zoo als bij voorbeeld

op den G.-Mandala wangi, wordcn dergelijke boomen gevonden,

wier korte, bultige stam een omvang van 10 voet bereikt, en welke

derhalve waarschijnlijk een hoogen ouderdom bebben. Het groen

der loofkroonon is allerwege gescbakeerd met de donker purper-

roode bloemen , die in eenzijdige trossen aan de twijgen hangen.

De zwartachlig blaauwe bcssen , die bijna als blaauvvbessen sma-

ken
?

zijn eene lekkernij voor het gevogelle. (1) — Van al de soorlen

van (lit geslacht beeft Kemadoes j. : Agapeles microphylla Jang*.,

de kleinsle bladeren , welke meer dan die van anderen op mir-

tcnbladeren gel ij ken; zij behoort tot de sierlijksle boomtjes, waar-

van de loofkroon, met haar fijn gebladerle, een meer ronden vorm

heeft en zich niet zoo zeer in de breedte uitstrekt; — de grootste

bladeren daarentegen heeft Agapeles rosea jnngh. , (2) welke niet

(1) Over de wijzigingen in den habitus van Agapetes vulgaris, ten gevolge van den

invloed , welke de plaats waar zij groeijen daarop uitoefent , vergelijke de lezer bladz.

618 der 2de afdeeling (G.-Tampomas) en bladz. 237 (G.-Slamat) ; op den laatstgenoemden

berg groeijen de stammen van dit geboomte , die eene dikte verkrijgen van lVa a 2 %
f%

voet , zelfs aan de steilste hellingen ter hoogte van 5 a 10 voet lijnregt opwaarts , alvo-

rcns zij zich in takken verdeelen; zij hebben eene gladde , loodkleurige schors ,
vvaaraan

raos, noch andere parasieten zich vasthechten. De gansche boom bereikt alhier eene

hoogte van 25 voet en wortelt op een zeer droogen, steilen rotsgrond, waarop bijna geenc

vruchtbare aardlaag wordt gevonden.

(2) Het is zeer waarschijnlijk , dat de Agapetes-soorten , die ik hier onder de benaming
van A. vulgaris, microphylla en rosea heb opgeteld , onder de Thibaudia-soorten voor-
komen

, — althans met de -beide eerst vermelden schijnt zulks het geval te zijn , — waarvan
Dr. G. L. Blume (Bijdragen , bladz. 859 en volgenden) de diagnosen heeft geleverd. Zelfs met
den besten wil is het echter ondoenlijk naardeze diagnosen eene soort tebestemmen, waarin

geheel toevallige omstandigheden , zoo als «cauhs parasiticus » in het karakter zijn opge-
nomen, terwijl de overige kenteekenen zich bepalen tot de hoogst veranderlijke beharing en
den vorm der bladeren, welke laatstgenoemden bij deze planten insgelijks zeer veranderlijk

zijn. Alleen door de exemplaren , door Blume gebezigd , te vergelijken , zou men zich ten

dezen opzigte kunnen vergewissen. Uithoofde men deze exemplaren niet onder het oog
kan bekomen

, want Dr. Blume, getrouw aan het eenmaal aangenomen monopoliestelsel

,

verstaat de kunst om ieder uit het zoogenaamde rijks herbarium te weren, — zoo zag ik

m'j in de noodzakelijkheid gebragt aan de soorten . die ik als physiognomische boomen
voUtrekt moest beschrijven

, ook namen te geven. De oorzaak, ten gevolge waarvan de
Agapetes-soorten en verwante Eticeen zoo menigwerf pseudo-parasietisch op boomen
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zoo algemeen wordt aangelrofTen als dc vorige soorlen , doch zich

kenmerkt door de pracht barer bloemtrossen. Eene talloozc meniglc

afhangende bloemtrossen sierL door bare scboone, rozenroodc kleur

alle takken en Ivvijgen van dit geboonile ;zij bocijen nieL slecblsde

blikken des reizigers, maar Iiij wordt levens vergast op den aan-

genamen geur, die deze welriekende bloemen heinde en verre

in het woud verspreiden. Zwermen bijen worden hierdoor naardc

plaats, waar dit gel>oomle groeit
,
gelokt en gonzen aldaar in bet

rond. Deze soort beeft korte, kruikvormige bloemkroonen en

glimmende bladeren.

Tussehen dit geboomte groeit Myrica javanica Reinw
,
(M. ma-

cropbylla aiior.) — familie Myriccae — welke zich kenmerkt

door den kogelronden vorm en de donkere, bijna blaauwacbiig

groene kleur der loofkroon; zij beeft groote, glimmende bladeren

,

bereikt eene geringere boogte dan de vroeger genoemde soorten

en beeft uiterlijk lamelijk veel overeenkomsl met een jongen

cilroenboom. Waar deze Myrica-boomtjes in de onmiddellijke na-

bijbeid eener groep Soemboeng s., Sendoro j. : Anlennaria ja-

vanica dc. (Composilae-Seneeioideae) , worden aangelroften, vor-

men zij een builengewoon fraai kontrast. Het is waar, de kroo-

nen der Sendoro-boomljes zijn even rond, even kogelvormig als

die der Myrica, maar de bladeren zijn Week van kleur en op de

oppervlakle van het bladerengewelf ziet men zulk eene meniglc

wille bloemen, dat zij scbijnbaar met sneeuw zijn bedekt. Zoo

lang zij jong zijn , rijzen hunne stammetjes lijnregt of altbans

slecbts eenigzins gekromd opwaarls en scbielen eerst aan hunnen

top eene menigte takken, welke bijna in eene kransvormige rig-

ting zich naar alle zijden digt ncvens elkander uilslrekken en

zich bundelsgewijs in de jongsle twijgen verdeelen. De smalle,

lijnvormige bladeren zitlen digt bijeen aan bet uiterste gedcelle

dezer twijgen
,

g el ijk het gevai is met de naalden van pijnboo-

men; zij vormen een bladerenbos, in welks roselvormig midden,

worden gevonden , is deze: hare bessen worden door bet gevo lie met groa

tea en het zaad later onvcrteerd weder tiitgcworpen. (Zio mijuc beschrijving ter aan-

gehaalde plaats.)
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aan de spits van elke twijg, de albaslwille kleur der bloemen in het

oog blinkt. Deze groeijen in bloemtuilen en geven aan de kogel-

vormigc loofkroon dezer baoraljes allerwege dien blanken looi,

welke nog wordt Yermeerderd door bet meer wilachtig dan

kopergrocn koloriet der bladeren , die met een week , wollig

,

viltacbtig bekleedsel zijn overtogen. Het lagere gedeelte der twij-

gen tot aan den slam of hoofdtak is bezet met doode, verdorde

bladeren, die als naalden slap afvvaarts hangen; hunne brnirie

kleur doet zich des te donkcrder aan het oog voor , naar gelang

het benedenste gedeelle der loofkroon raeer beschaduwd is, want

hare bladeren groeijen zoo digt bijecn, dater geen licht van boven

kan doordringen. De stam is bruin van kleur en bedekt met eene

in de lcngle gekorvene en gespletene scbors. (Op de plaal Goe-

noeng-Gede ziet men op den voorgrond een jong Sendoro-boomtje,

dat eene hoogte heeft bereikl van ongeveer 7 voet.) Stelt men
zich de drooge, wilachtig glimmende bloesems voor den geest

der kleine Gnaphalien , die in Europa langs wandelpaden en

grasperken worden gevonden, en denkt zich vele duizenden dezer

bloemen ontwikkeld in den omvang der kroon van een boomtje
,

dan zal men een beeld verkrijgen dat eenige overeenkomst

bezit met de Antennaria javanica dc. (Gnaphalium javanicum

aiior). Mijlen ver herkent .men deze boomen aan hare wit-

achlig blinkende kleur, aan hare gekroesde , ronde gestalte

,

vooral indicn zij in eene met gras begroeide streek tusschen

donker groen gekleurde Myrica, of in boschjes van Albizzia montana
opwassen. Met verrukking rust alsdan de blik op de buitengewoon

fraalje, bontc schakeringen van het groen en op de zoo verschil-

lende vorm en verdeeling van het loof, hetwelk ditgeboomte eigen

is. Zijn zij daarentegen volwassen , dan worden de stammen
krommer; zij bereiken de dikle eener dij , en eene hoogte van 10 a

IS voet
, alvorens zij lakken schietcn en de loofkroon vormen, wcl-

ker kruin zich dan 20 a 25 voet boven den bodem verbeft. ftlenigvverf

ziet men duizenden dier oude boomen groepsgewijs , digt nevens

elkander staan. Treedt men een dergelijk Antcnnaria-woud hinnen

,

dan bespeurt men een reuk van vermolmend houljde bodera is twee
voet hoog bedekt met digt dooreengegroeidc planlon,als Alcliemilla-,
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Plantago-, Viola-, Galium-, Lycopodium- , gras- en loofmos-soor-

ten en is daarbij imnier voehtig; deslammcn zijn allerwege bedekt

met fraaikleurige, gedeeltelijk geleiacbiige korslmossen van de

vcrschillendste soort, die, benevens loof- en levermossen, aller-

weelderigst vrucbldragen, lerwijl ellenlange Usneen met groole

,

scliildvormige apolhecien aan alle jeugdigere Iwijgcn liangen.

Een dergelijk woud bescbaduwt onder anderen de zuidelijke belling

des G.-Merbaboe op eene hoogte van 8000 a 81500 voet. Toen

ik deze seboone cryptogamiscbe flora voor de eerste maal

aanschouwde , op zulke edele planten-gestallen als boomacbtige

Gnapbalien, toen maalde zich onwillekenrig bet bccld van een

Kersfeest voor mijnen geest, waarop de gescbenken, voor de kin-

deren bestemd, aan jonge dennenboomljes worden gehangen. Gelijk

zoo even werd vermeld ,
groeit de Sendoro-boom bier gezellig, groeps-

gewijs bijeen, vormt hij liier en daar kleinc bosclijes, die menig-

werf aan alle zijden door ander geboomle zijn omringd, terwijl

hij elders gebeel al'zonderlijk, als bet ware verstrooid lusschen

andere boomen wordt aangelroffen.

Viburnum monogynum en coriaceum , benevens Hydrangea

oblongifolia Bl. (Caprifoliaceae Juss. Hydrangeae DC, , Saxifrageae Bchb.)

groeijen bijna immer afzonderltjk; de laalstgenoemde is een boomlje

,

dat eene hoogte bereikt van 20 a 2o voet , waarvan de slam niet

zelden eene dikte verkrijgt van een voet. Zijne seberp gezaagde,

van onderen witkleurig villacbtige bladeren worden een voet lang,

de takken eindigen in groole bloemtuilen , waarvan de onvrucbl-

bare, buitensle bloembladeren door bunnc bolder gele kleur

tusschen bet gebladertc in het oog vallen.

In grooler aantal dan de zoo even genoemdc boomen komt bier voor

Gamelandingan: Albizzia montana Benth. (Inga montana jongh.,

lam. Leguminosae) , — die menigwerf gezellig groeit. Deze

fraaije Acacia wordt in deze vierde zone over bet gansche eiland

aangelroffen en is tevens de eenige, welkc Java in deze

zone bezit. Zij gelijkt in zoo voire op de Anlennaria, dat

zij nu eens gebeel afzonderlijk lusschen ander geboomle, dan

weder in zulk een aantal en zoo digt nevens elkander opgroeit,dat

geene andere boomsoort er tusschen gedijen kail on over eene
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groole uitgestrcklheid een woud wortlt gevormd, datuitsluitend uit

Acacia's beslaal. Zijn de Gamelandingan-boomen jong, dan zietmen

slechls een digt ineengegroeid boschje, dat eene hoogte van 8 a 10 voet

bereikt en eene fraaije , levendig groene doch echter heldere kleur

hecft. Hebben zij daarentegen hunnen vollen wasdom bereikt, dan

zijn de stain men een voet dik, en helder bruin van kleur; ter boogie

van 5 a 10 voet boven ien bodem verdeelen zij zich in takken,

die onder een scbeeven hoek, doch in eene lijnregte rigting op-

scbielen en ter hoogte van 20 a 50 voet boven den grondde fraaije,

lijn gevindc bladeren dragen. De kroon strekt zich minder in de

breedte uit , heeft meer een ronden vorm, en haar groen is allerwege

gesierd met de goudgele kleur der groote, cylindriekebloemaren; eerst

later, wannecr zij een Imogen oudcrdom hebben bereikt, verkrij-

gen zij den vorm van een scherm. De Javanen nutligen de peulen

en bet zaad , hclwelk daarin voorkomt, waarvan de reuk even scherp,

en knoflookachlig is als van het zaad van Pete (Parkiabiglobosa).

Slechts op ecu enkelen berg des eilands , namelijk , aan de oos-

telijke helling des G.-Slamat , Irof ik ter hoogte van 7 a 8000 voet

Myrsine Korthalsii iiiq. (Myrsineae) aan (vergelijk bladz. 236 der

Il^e afdeeling); de stam van dit boomtje verdeelt zich in eene

raenigte armen, waaraan de kleine, mirtenachtige bladeren digt

nevens elkandcr aan de loppen der uitersle twijgen groeijen; het

overige gedeelle dezer twijgen is bobbelig en knoestig door de

lidteekenen der afgevallene bladstelen , doch geheel en al

met kleine bloemen bedekt. Deze Myrsine groeit aldaar met
Aga petes vulgaris in de hoogste streek der wouden , in de nabij-

heid der grens van den kalcn, met gruis bedeklen , hoogstcn

kocpel des bergs. — Ook Lespedeza cylisoides Benth. (Phlebosprium

cylisoides JuBgh.) — fam. Leguminosae — wordt slechts op ecu enke-

len berg op Java aangetroflen, namelijk, op de 7 A- a 8000 voet

hoogejukken van den Goenoeng-Wilis. Deze plant wordt gevonden

als kreupclhout tusschen de slammen der Casuarina monlana, welke

boomsoort zich tot op den hoogsten top van dezen berg uitstrekt; zij

mag eerder een struik dan een boom worden geheeten, verkrijgt

eene hoogte van 5 a 10 voet, doch kenmerkt zich door den bui-

tengewoncn rijkdom barer zeer fraaije bloemtrossen , die digt
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nevens elkander aan de uiteinden der takken groeijen en door

hunne zuivere, vioolblaanwe kleur reeds in de verte de hlikken

des reizigers lot zich trekken.

In Midden- en in Oost-Java vindt men , te rckencn van den G.-

Sendoro, uitgeslrekle vvouden, die uilsluilend bestaan uit Kajoe
besi: Dodonaea monlana Herb. Jungh. (Sapindaceae), welke in wes-

telijker gelegene streken des eilands niet wordt aangelroffen;in eene

oostelijke rigling van den zoo even genoemden berg , waar deze boom-

soort het eerst voorkomt , vervangt zij als het ware Lepto-

spermum floribundum , waarmede zij in grootte en in babilus

overeenkomt, welke laatstgenoemde ecbter in Oost-Java slecbls zcldcn

wordt aangetroffen. Ten opzigte der Dodonaea-soorten vergelijke

de lezer bladz. 267. (1) Uilhoofde van de groote hardheid der

houtsoort heeft D. montana de benaming van Kajoe besi, dat is,

ijzerhout verkregen. Zoo lang deze boom jong is, gelijk , bij

voorbeeld, het geval is op den G.-Sendoro , vornit hij slechls kleine

boomen of struiken, met slanke stammeljes en rondachtige kroo-

nen ; hebben zij daarentegen bun vollen wasdom bereikt
,
gelijk

er onder anderen worden gevonden aan de zuidoostzijde des G.-Teng-

ger nabij Ledok ombo , dan verheft zich de oppervlakte hunner in den

vorm van een scherm uitgebreide loofkroon 25 a 50 voet boven

den bodem; hunne takken zijn dan even gekronkeld , hunne slam-

men even kort, knoestig en krom gegroeid als die der Agapetes

en van Leptospermum.

Uithoofde van de geringe verscheidenheid, die onder bet ge-

boomte des wouds alhier heerscht, want hoogstens bestaat het op

eene en dezelfde plaats uit 12 a 15 der opgenoemde boomsoorlen,

valt elke andere , afwijkende gestalte spoedig in het oog. Hier en

daar treft men tusschen deze boomen eene afzonderlyk slaande

(1) Op bladz. 891 der llde afdoeling van dit werk is aan Dodonaea montana de bena-

ming van D. forrea gegeven. Vroeger beschouwde ik deze boomsoort ais D. triquetra

Andr. en beschreef haar als zoodanig in het Nat. en Gen. Archief, bladz. 36 ; reeds destijds

echter vermoedde ik, dat verscheidene harer kenteekenenafweken van die der genoemde soort

en dat zij waarschijnlijk eene afzonderlijke soort vormde. VV
r
at betreft de beschrijving der

Dodonaea-soorten door Dv. Blurae gegeven, deze is vol van verwarrmg. Vermoedelijk

behooren zijne D. Candolleana en Waitziana gedeeltelijk tot onze D.montana, gelijk

de exemplaren, waarnaar hij zijne beschrijving van de D. Burmanniana ontwierp, gedetl-

telijk tot onze D.littoralis behooren.
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Araliacea aan. Hedera rugosa dc. , welke wij reeds in de vorige zone

hebben leeren kennen , wordt nog dikwerf gevonden op berg-

toppen, die 9 a 9i duizend voet hoog rijzen ; zoo lang deze

boom jong is , verheft hij zich op een enkelvoudig stammetjc , doch

strekt weldra zijne takken verre in het rond uit, die gelijk polypen-

armen zirh door het kreupelhont kronkelen en, even als vroeger

het geval was met den stam, slecbts aan hunne toppen bladeren

en groote bloempluimen dragen. Veelvuldiger dan de genoemde

,

wordt in de vierde zone Hedera glomerulata gevonden; de lop van

den 7 a 10 voet hoogen, van slekels voorzienen stam is gekroond

met vingervormige bladeren en buitengewoon lange bloempluimen.

—

Hier en daar verheft zich hoven het gebladerle van de lager

groeijende struiken de stam van een enkele boomvaren, die zijn

loofscherm daarboven uitbreidt; het zijn Cyalhea oligocarpa en

polycarpa Jongh., die somtijds nog op 9000 voet hooge bergtoppen

vvorden aangelroffen , namelijk, op dezulken, die bedekt zijn

met zeer vruehlbare aardlagen, waarboven zich een digt, scha-

dtiwrijk woiul verheft. De geringe hoogte, welke hunne stammen

hier bereiken , het gering getal , waarin zij voorkomen, strekken ten

bewijze dat bun lievelingsklimaat in eene lagere zone moel wor-

den gezocht. Ouder de boomvarens behoort daarenlegen eigenaardig

tot deze zone de fraaije Alsophila lanuginosa jungh. , (1) uithoofde zij

niet lager dan 7000 voet , maar nog menigwerf op 9000 voet hooge

bergtoppen voorkomt; geene enkele soort van boomvaren , welke in

lagere streken groeit, verkrijgt zulk een hoogen slam , in welk opzigt

deze alle anderen verre overtreft. Slank en dun ,
gelijk een palmbooin ,

rijst haar stam 40, ja, !>0 voet hoog, groeit cchter zelden geheel

Hjnregt en verlicaal opwaarts; hij is gcvvoonlijk eenigzins schuin ge-

rigt , zacht gebogen en , in verhouding lot zijne builengewone lengte,

uiterst dun. Het hovenste gedeelte van den stam is bedekt met digt

nevens elkander staande, regelmatige en diepe lidtcekenen van af-

gevallene bladslelen , die verder benedenwaarts met mosbeddingen

(1) Vroeger hield ik dczeo boomvaren voor ecne Chnoophora en beaenreef Bom onder da

benaming van Ch. lanuginosa.
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zijn overtogen. Hij heeft sleehts iveinige en forteMaderen (frondes),

zich die horizontaal uitslrekken; zij groeijen om den slam in dcrigting,

waarin de speken van een wiel staan en zijn bruinaclilig groen van

kleur. Allen ontspruiten zij op gelijke hoogle aan den afgekootlen top

van den slam ; dikwerf zijn er sleehts 5 , en nimmer worden er meer

gevonden dan 10. Door deze horizontal, kransvormige rigling der

•frondes op den eensklaps afgeknotten topdes slams, onderscheidl deze

boomvaren zich van alle anderen op Java, wier bladeren op verschillen-

de hoogte ontspruiten aan den allengs toegespisten lop van den slam

en in eene schuine rigting opwaarts groeijen. Dcloofstelenhebben

geene stekels en zijn sleehts voorzien van ruwe punlen. Maarniet

alleen de loof- en bladslelen, maar insgelijksde ribben en bladeren

zijn van onderen zoodanig bezet met een buitengewoon lang,

week, wollig, stroobladachtig vilt van witachlig gele kleur, welke

eenigzins in bet bruinachtig roode overgaat, dal geen spoor van

de oppervlakte der verscbillende deelen of van de vruchthoopjes kan

worden waargenomen. — Geen andere boomvaren groeit zoohoogop

bet gebergte, of heeft zulk een hoogen slam als deze Alsophila, een der

zeven boomvarens, die ik op Java met zekerheid hebleeren kennen. De

boogie waartoe hij opgroeit en de eenvoudige, op een scherm gelijken-

de vorm zijner loofkroon vallen te meer in bet oog, naargelang destam

waaraan geene oude, verdorde bladeren bangen, kaler is, en naar

mate het getal bladeren geringer is, deze kleiner en korlerzijn;

deze bladeren ontspruilen alien op gelijke hoogte aan den slam en lig-

gen alien, even als de speken van een wiel, in een en hetzelfde vlak.

Onder deze opgelelde boomachlige gewassen onderscheiden zich

Antennaria javanica, Myrica javanica, Lespedeza cytisoides, maar

bovenal de Araliaceen en boomvarens door hel eigenaardige hunner

vormen , hetwelk door ons vroeger is geschetst, en in welk opzigt zij

geheel en al van die der overigen afwijken; alle anderen hehhen
,
ge-

middeld genomen, eene bepaalde groolte, een zekeren uitwendigen

vorm, zijn gemeenschappelijk op eene en dezelfde wijze bekleed, voor

welke gezamenlijke eigenschappen wij geene meergepaste benaming

kennen dan die van alpinischen habitus. Te rekenen van de beneden-

grens dezer zone ontwikkelt zich deze habitus allengs meer en meer

en wordt nergens in zulke durdelijkc trekken , zooonverbastcrd waar-
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genomen als op zoodanige uilgebluschte vulkancn , die ter hoogle van

9 a 10 duizend voet nog met vruchlbare aardlagen bedekt en met digt

gegroeide wouden overschaduvvd zijn
,
gelijk, by voorbeeld , bet geval

is op den G.-Mandala wangi en Soembing. Toen wij de benedengrens

dezer vierde zone, ter boogte van 7500 voet, hadden bereikt en ons

vermoeid tusscben de stammen van het geboomte op den grond

nederzelteden , ontwaarden wij , dat de stammen veel dunner, slan-

ker, minder regt vvaren en niet meer dien zuilenvorm bezaten als

in de wouden , die lager op het gebergte voorkomen. Aldaar

wiessen nog vele Saurauja-soorten, enkele Laurineen en eiken,

—

boomvormen der derdc zone, — waartusschen Eurya, Dicalyx,

Leplospermum en Agapetes-soorten werden gevonden. Wij sloegen

onze blikken opwaarts naar de spits des bergs, doch deze verbief

zijn verbazend grooten, kegelvormigen top nog zoo ver boven onze

boofden , dat wij twijfelden of onze kracbten toereikend zouden

zijn ora de kruin des bergs nog dienzelfden dag te bereiken. Ver

beneden ons klaulerden de Koeli's, die onze pakkaadje droegen,

met hunnen geringen last de een na den anderen bergopwaarts

;

reeds begonnen wij aanslalten te maken om onze huttenopdezeplaats

op te slaan, — daar ontwaren wij , lot onze verwondering, zonder-

linge , smalle paden, die het woud bergopwaarts , naar den top toe, in

verscbillende rigtingen doorsnijden en niet slechts volkomen gebaand

en zonder eenig onkruid zijn, maar tot op eene aanmerkelijke

diepte door het gebruik zijn uitgehold, ja , even als een gegraven

kanaal, tusschen gladde wanden met scherpe kanten zijn ingeslolen
,

en dit verschijnsel zien wij bier op een der hoogste bergtoppen,

die bijna Dimmer dooreen men schelijken voet is betreden! — Maar

hunne regelmatigbeid , de gelijke breedle en diepte, welke zij

steeds behouden , hoe verschillend 00k de plaatselijke gesieldheid

moge zijn van het lerrein , hetwelk zij doorsnijden, dit alios be-

wijst , dat zij niet zijn daargesteld door algemeen werkende kracb-

ten der anorganische naluur, maar dat bun ontslaan moet worden

toegesehreven aan eene bepaalde kracht, die allerwegeopeenegelijk-

malige wijze hare werking heefl uitgeoefend. — Het zijn rhinoceros-

paden, die lager bergafvvaarts in het woud te vergeefs worden gezocht.

Waar voldoende ruimte tusschen de stammen aanwezig is, gelijk
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ginds, lager op het gebergle wordt waargenomen , verstrooijcn deze

dieren zich meer naar verschillende riglingen ; hicr daarenlegeii, waar

de bergtop steeds smaller en sleiler wordt, zijn niel alle plaatsen , niet

alle zijden des bergs even toegankelijk of geschikt om den bergtop te

beklimmen en uit dien hoofde loopen deze dieren, indien zij een-

maal eene gescbikte plek hebben gevonden, steeds langs belzelfdc

pad, in dezelfde lijn; daarenboven gaat elk spoor van ecu

dergelijk pad eerder verloren in de lager gelegene, warmerc

streken, waar veel regen valt en de plantengroei op den bodem

des wouds zoo weelderig is. Op deze hooge bergtoppen, waarbijna

nimrner regen valt, in het koude klitnaat, waar de groeikracbt

zoo veel geringer is en de gewassen niet raeer zoo snel en weelderig

opwassen als in de vrocger genoemde streken het geval is , hier

blijft elk spoor in den grond veel langer zigtbaar. Hierbij komt nog,

dat de hooge bergtoppen door zulk een groot aanlal rhinocerossen en

zoo menigwerf door deze dieren worden bezocht . dewijl aldaar veel

meer grassoorlen groeijen dan op den woudbodem der tweede en derde

zone, alwaar men bijnaniels dan varenkruiden en Lycopodien vindt

en dewijl er onder de grassoorten der bergtoppen eenigen voorko-

men , die eene bijzondere lekkernij voor deze dieren zijn.

Wij besluilen derhalve de plaats te verlaten , die wij tot onze

rustplaats badden gekozen en te beproeven om den bergtop —
het doel van onzen togt — nog heden te bereiken. Wij breken

op en slaan een der rhinoceros-paden in; onze verwachling wordt

niet te leur gesteld, ja, wat meer is, wij zetlen onze wandeling

veel gemakkelijker voort dan vroeger, niellegenslaande de helling

voortdurend stciler wordt, naar mate wij hooger klimmen.

De eiken, Telranlbcra- en Sauraiija-soorlen laten wij eindelijk

gcheel en al achter ons; de Lcptospermum- en Agapeles-boomljes

komen steeds lalrijker voor in het woud; de stammen der

boomen worden krommcr, staan meer en meer in eene schuine

rigting naar gelang wij hooger bergopwaarts komen ;
hel gansche

woud wordt voortdurend lager, de stammen worden korter, zij nemen

in gelijkc mate toe in diktc , worden knoestiger, bultigcr en ein-

delijk zicn wij om ons been niet dan kromme, vormlooze slompen

,

iter hoodie van 5 a 5 voet, die eene menigle dikke, gekronkeklo
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en op de zonderlingste wijze gedraaide takken in alle rigtingen

verre in het rond uitstrekken. De loofkroon, die aanvankelijk een

ronden vorm had , breidt zich tevens meer en meer uit in de brcedte,

naar gelang de boom lager wordt, zij wordt platter en vornit

eindelijk, ter hooglc van niet meer dan 20 a 25 voet boven den bodem,

een scherm, op welks bijna effene, horizontale oppervlakle alle

bladeren en bloemen van den ganschen boom digt nevens elkander

worden waargenomen. — De kronkelende takken , wier duizend-

voudig verlakte en gebogene eindtwijgen bet bladerenscherm dra-

gen, breiden zich op zulk eenegeringe hoogte boven den bodem uit,

de rigting , waarin zij zich uitstrekken, is zoo geheel of bijna hori-

zontaal , dat de vermoeide reiziger menigwerf eene zeer gemakke-

lijkq rustplaats daarop vindt. De dikke mosbeddingen, waarmede

zij zijn overtogen, vormen het kussen op deze groene bank en de

bleeke Usneen , die ter lengte van verscheidene voelen aan de lakken

hangen, vormen de franje, die den troonhemel, het prieel, waarin

hij nilrust, in het rond versieren. Heeft men in de lager berg-

afwaarts groeijende wouden menigwerf den verlangenden blik op-

geheven naar de schoone bloemen , die 100 voet boven den bodem

in het groen van het loofgewelf schitlerden en geheel builen ons

bereik warcn, hier daarentcgen, waar men een der takken tot

zilbank heeft gekozen, behoeft men de hand slechts nit le strekken,

of eenen lak te vatten en zich van zijne veerkracht te bcdienen,

ter ophelling tot eenen anderen, om al de bloemen te plnkken die

men verlangt. Deze gele, roode of wilte bloemen bedekken alle bla-

derenschenncn , waarheen wij de blikkcn wenden; het schijnt, dat

deze boschjes der bergioppen in hunne eenzaamheid immer met groen

en bloemen zijn gesierd. — Levendig getrotten door deze geheole ver-

andering, die wij in het karakler van het plantenrijk ontwaren, op-

getogen door den rijken overvloed van bloemen , dien wij om ons zien,

verrukt door de steeds nieuwe, ons nog geheel onbekende planten-

vormen, welke het woudonsaanbiedt, vergeten wij de uilgeslanc ver-

moeijenissen ; blakend van verlangen zien wij reikhalzend uit naar den

oogenblik, waarop wij de kruin des bergs zullen belreden; daar

is het, dat wij onze hutlen to deze fraaije boschjes willen op-

slaan — nieuwe reislust bezielt ons en ijling< zetten wij onzen togt
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bergopwaarts voort over de wcgen door rhinocerossen gebaand.

Struiken. Het aantal bloemen, dat wij op onzcn weg onl-

moeten, wordl allengs talrijker; zij konien ons zoo bekend voor,

dat wij de speelgenoolen onzer jeugd meenen teontwaren,hoewel

bet niet dezelfde , raaar er op gelijkende soorten zijn, dieeen meer

blinkend, tropisch kleed dragen dan de soorten derzelfde geslachten,

welke in ons noordelijk gelegen vaderland groeijen. Wij plukken de

gele bloemen van Ki sero: Lonicera Loureiri en javana DC , kleine

halfklimmende struiken ,
— bier valt het scbitterende gecl der groote

bloemen van Ki djale: Hypericum patulum Thunb. (H. javanicum

Rcinw. ), benevens van nog twee andere twijfelachtige soorten door het

groen der bladeren in liel oog, en ginds zien wij helschoone scharla-

kenrood der bloemschermcn van Rhododendron tubiflorum nc. en

van het nog talrijker voorkomende Rhododendron relusum Bennett

(Vireya* sp. aiior), alien struiken, die 15 a 10 voet hoog groeijen.

De beide alpenrozen hebben eene groote overeenkomst met elkandcr;

Rh. tubiflorum echter heeft lancetvormige bladeren, tervvijl die vnn

Rh. retusum, welke slruik hooger op bet gebergte voorkomt dan de

eerstgcnoemde , spatelvormig en aan den onderkant met strooschub-

ben bedekt zijn;de pijpvormige, vuurroode bloemen hangen in groote

menigte aan de uiteinden der takken en verraden zich door

hunne scbitterende kleur tusschen het groen van het gebladerle,

helwelk eene 7 a 10 voet hooge loofkroon vormt, die zich niet

zoo zeer in de breedte uilstrekt, maar eerder rond mag genoemd

wonien. Op den bodem, vooral waar deze steenachlig is, meenen

wij blaauwbessen tc zien groeijen en wij plukken de zwarle, zoetach-

tige bcssen van Gautiera repens Kndi ., die een aangenamen smaak

hebhen; de ranken van deze plant slingeren zich ver in het rond over

den rotsachligen bodem. Daarnevens verbeft zich een struik met

witte, zoetachligc bessen, die voornamelijk in West-Java g

het is Tj antigi bodas «. : Gautiera leucocarpa i:.uii. Elders trekken

de witte bloemtrossen van Tjantigi wangi ».,Gondopoero ;.:

Gautiera punctata Emii , de blikken des reizigers tot zich; deze

struik, weike eene hoogte bercikt van 5 a 5 voet, wordt het

talrijkst gevonden in Midden-Java; nit zijne bladeren en lakken,

die een liefclijken, zoeten reuk in bet rond verspreiden, wordt

oeit
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eene welriekende olie bereid — Minjak-Gondopoero— welke door de

Javasche grooteu zeer hoog vvordt geschat. — Hier en daar onlwaarl

men Ardisia laevigata Bi. met hare fraaije bloemtrossen; de kleine

halfslruikachtige Anlennaria saxatilis DC. groeil in grooten getale

op andereplekken nevens elkander , vooral op de droogere plaatsen der

helling, vvaar zij een kreupelhout vormt, dat eene bleeke, Wit-

achtig groene klenr heeft en eene hoogle bereikt van 2 a 5 voel;

wijders ziel men Rubus-slruiken, IV. alpestris bi. , lineatus Reinw., be-

nevens eenige anderen, die nit de vorige zonegewoonlijk zoo hoog

opklininien en in Oost-Java voornamelijk Rubuspruinosus Zoii. et m.;

deze slruiken vormen heggen vol doornen, en bemoeijelijken den

reiziger, wcl is waar, op zijnen togt door bet woud, indien zij

digt bij elkander staan, maar schenken hem eene aangename ver-

rassing door hunne vruchten, die op frambozen gelijken. Somwijlen

wondt men zich aan de geduchte stekels van Berberis horrida

jungh. (B. xanihoxylon Hassk.) , een kleine strnik met zwavelgele bloe-

men, welke slechts zelden en geheel afzonderlijk wordt gevonden. —
Halfstruikachlige Polygoneen, namely k, Djoekoet djaran: Po-

lygonum paniculatum bi. en vooral Titiwoean: Polygonum co-

rymbosum wind, var. foliis subhastalis, (1) welks bladeren zoo

veranderlijk zijn van vorm, doen hier en daar een weelderig

kreupelhout ontstaan, dat bet geboomle tot op eene aanmerkelijke

hoogle met zijne ranked omslingcrt, als bet ware om bet gemis

aan eigenlijke slingerplanten — lianen — in deze zone te vergoeden.

Wordt een Javaan door dorst gekvveld op dergelijke bergen,waar

geen water le viuden is, dan maalt hij een Stengel dezer

planten fijn en zuigt er bet sap uit , dat zuur van smaak en te-

vens eenigermate bitter is. — Bootst Polygonum eorymbosum

den vorm der lianen na, in veei hoogere mate is zulks het geval

met Lygodium tenue b 1

. een varenkruid met Gjngevind gebla-

derte, hctwelk vele boschjes met zijne ranken omslingert,— maar

verre wordt de laatstgenoemde slruik in dit opzigt nog overtroffen

door Gleichenia volubilis n. sp. (zie Noot 12), die eene wareliane

ouder de varenkruiden map: worden LTeheeten; baar Stengel, welke

(1) Waarschijnlijk moot totdezc varietoit insgelijka P. truncatum Zoll. ct M worden gebragt
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eenea

aan de basis | duim dik is, slingeit zich tallooxe malen tot op eene

hoodie van 15 a 20 voet om het geboomle , splitst stick eerst gaflels-

gewijs boven aan den lop en vcrdcelt zich dan in looi'dragcnde lak-

ken; de stengel is hoi van binnen, zeerbroos,hard en hoornachlig.

Aanvankelijk is bij overlogen met een Meek poederaehlig vilt, doch

verkrijgt later eene blinkend gladdeoppervlakte en eene hrninachtig

gele kleur. — Op de bergen in Oost-Java ontmoet njen eene ware, hoe-

wel kleine slingerplant, namelijk, eene soort van het geslacht Clematis

,

waarvan wij reeds vroeger in alle andere zonen verlcgenwoordigers

hebben aangetroffen, zoowel in de bosschen der heete Alang-velden

als in de hooger gelegene streken. Liglelijk herkennen wij aan

de vville bloemen en lang gestaarle, vederachlig- barige achcnnii

Clematis Leschenanlliana DC, die in deze zone hier en daar het

^eboomle omslingert. — Rliuacophila javanica «., een lakkige

halfslruik uit de familie der Asparagineae is lot hedcn slechls op

ben*, 11 a b Li den kraterrand des G.-Gele gevonden; bij beef

t

blaanwe bloemen en lange, op grasbladeren gelijkende, sterk ge-

aderde bladeren en grocit op die plaats, de eenicje waar bij voor-

komt, in zeer groole menigle.

Woeh»riilanten. Acrostiebum , Grammitis-soorlen (Gr. fasci-

culala , hirla bi. ) , eene menigle andere varens ,
benevens vele

loofmossoorlen worden ook nog in deze zone in grooten gelale aan

de stammen en twijgen der wondboomen gevonden. Dit isvoorna-

mclijk het geval in de benedenhelfl dezer zone en op die bergen ,

welke tot op den hoogsten lop met vraebtbare aardlagen zijn be-

dekt en alwaar het woiulgeboomle zich sedert honderde jaron

ongestoord hceft kunnen onlwikkelen, zonder van tijd tot lijd

door vulkaniscbe nitbarstingen vernicld of met zand en gruis

overslelpt te zijn geworden. Waar dergelijke verschijnselen zich

niet hebben geopenbaard , worden zelfs op 10 duizend voet hooge

bergtoppen allerweelderigste, digtgegroeide, schaduwrijke boschjes,

vooral van Agapetes vulgaris gevonden , wier loofschermen zich 115

a 20 voet hoog boven den bodem uitbreiden op knoestige stammen, die

zoo dik zijn als hunne lengte bedraagt, want velen worden er ge-

vonden , die mecr dan drie voet middellijn hebben. De twijgen en

stammen dezer hoschjes zijn alsdan nog met een welig mosbc-
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klccdscl overtogen, Algemecn genomen is de menigte varens en

mossoorlcn in deze hoogsle zone reeds zeer verminderd , zoowel wat

betreft de soorten, als het tal van individuen en dit is voorna-

melijk het geval aan steenachtige hellingen van werkzame vulka-

nen, waar de Lodem drooger, waar de aardlagen dunner zijn,

deze minder voorkomen , en het geboomte dat aldaar heeft wortel

gescholen, nog jeugdig is; Orchideen en slingerplanten wordenhier

bijna niet meer gevonden, maar in plaats daarvan is het aantal/cor^-

mossen (Lichenes) in deze zone des te talrijker, wordt er grooter

verscheidenheid onder waargenomen, dan in eenige andere zone. Hier

vindt men ze als korslen om de takken ,
ginds hangenzij aan de twij-

gen in den vorm van lange haren of draden (Usneen), diesomlijds

eene lengte hebben van verscheidene ellen , of zij vormen er een

hekleedsel om , als waren zij met werk omvlochlen. Ook op den

bodem en op de rotsen worden hier veel meer korslmossen aange-

troffen dan in de lagere slreken, ja, op eenige der hoogste berg-

toppen, die bedekt zijn met een niewelingsgevormden bodem, voor

korten tijd uit dekraterkclk opgespnwd,zijn zij de eerste en eenigste

sporen van plantengroei, welke aldaar worden gevonden. De bodem

is alsdan voornamelijk gesierd met Cladonia-soorlen , waaronder

er worden aangetroffen met scharlakenroode hoofdjes(apolhecien): Cla-

donia coccii'cra B*nmg. (CI. vulcanica zoii. et m.). — Opdoodestammen

van Albizzia montana wordt zeer dikwerf eene groole Sphaeria ge-

vonden, die , naar het schijnt , niet verschilt van Sph. concentrica i>ers.

Alpinist-lie Moemflora van Java. Als ware het om het gemis

te vergoeden der menigvuldige parasietplanten , lianen , met schoone

bloemen versicrde OrchideCn, welke in de lager gelegene wouden

op de twijgen der boomen worden aangetroffen, vindt men hier, in

deze hoogste zone, in vergelijking met de vorigen, een zeer groot

aantal kleine hruidachlige planlen, die op den bodem, op deaarde

wassen ; zij behooren voor het grootste gedeelte tot dergelijke geslach-

ten, waarvan zeer vele soorlen voorkomen inlanden, welke op een

grooteren afsland van den aeqnator zijn gelegen , die echter op

de hooge bergtoppen van Java slechts door eene enkele, hoogstens

door een paar soorten zijn verlegenvvoodigd en in de heete laag-

landen van dit tropische eiland volstrekt niet worden aangetroffen.
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Deze alpinische bloemflora, deze kruidaehlige planten, die menig-

werf op zonnige, met gras begroeide hoogten, op opene plekkcn

aan de berghellingen of op de kruin van bergen groeijen, deze

bloemflora zou men gevoegelijk kunnen scheiden van de oor-

spronkelijke wouden dezer zone , en haar als een afzonderlijk

gebied beschouwen. Het oorspronkelijke woud en de open lig-

gende, met bloemen gesierde grasplekken wisselen echler op deze

bergtoppen zoo herhaaldelijk af , zoo vele dezer kruiden worden

even dikwerf aangetroffen in de scbaduwen der wouden, dat

het mij toeschijnt meer onvereenkomstig te zijn met hetgeen in

de natuur wordt waargenomen, indien alle kruiden en boomachtigege-

wassen dezer zone gezamenlijk tot een enkel gebied worden vereenigd.

Op drooge grasplekken groeijen de volgende planljes in

grooten gefale dooreen ; zij bekleeden deels het hoogste ge-

deelte der hellingen en toppen van die bergen , waarop volstrekt

geen geboomte voorkomt, deels worden zij aangetroffen op opene,

met gras begroeide plekken tusscben de wouden, deels op hoog-

vlakten, die, wel is waar, niet rusten onder het bladerendak van

een onafgebroken woud, maar cchter met wijd uiteenstaand ge-

boomte zijn begroeid. Onder deze verschillende planlen wordt

geene zoo algemeen aangetroffen als Plantago asiatica l., waarbij

in Oost-Java nog dikwerf de aldaar verwilderde Planlago major L.

voorkomt, (1) welke met groentezaden uit Europa is ingevoerd;

beide worden hier Koeping mendjangan, d. i., herlenoor ge-

heeten. — Bijna allerwege ziet men de met gele bloemen gesierde

ranonkelen: Ranunculus javanicus en prolifcr Mam.; (2) menigverf

vindt men, onder de scbermdragende planten, kleine Hydroco-

tyle-soorten , vooral H. podantha Mb. en asiatica l, of herkent

men eenige Pimpinella-soortcn aan hare vormen en eigenschappen

;

Pimpinella javana Mb. , var. micropbylla (Murrithia cordata Zoii.

et m), is een fraai, groot, ball'struikachtig gewas, met hartvormige,

aan den rand stekelachtig gezaagde bladeren en Pimpinella Prualjan

(1) «De voetstappen der bleekhuidon » , d. i. , der Euro-peers
,

gel ijk zij door de

Noord-Amerikaansche wild§n wordt geheeten.

(2) Deze laatstgenoemde werd vroeger ten onregte voor R. geranioides H. li. K.

gehouden. (Zie Blume, Bijdrag. bladz. 2.)
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Mb. (Heleracbaena alpiria zoii. etH. — excl. synonymo DC.), welke

gevinde bladeren heeft, is by de inboorlingen van Oosl-Java

wijd en zijd beroemd om baren aromaliscbcn wortel Pruatjan,

welke diureliscbe eigenscbappen bezil en voornamelijk als aphrodi-

siacum wordt gebruikt. Menigweri' onlinoet men op hel gebergtc

personen, die Pruatjan zoeken voor bunne meeslers — bejaarde Ja-

vasche Prinsen en Rcgenten , die jeugdige scboonen in hunnen

harem bebben. Dezc plant groeit in menigle op alle drooge berg-

toppen in Oosl-Java en in Dieng, docb wordt weslwaarts van

laalstgenoemd gebergte op Java nergens gevonden. Beide planten—
P. javana en Pruatjan — worden allengs kleiner, naar gelang zij

op grooterc boogie op bet gebergte voorkomen , lerwijl hare spil-

vormige wortels in gelijke mate in lengle toenemen. Op de boogste

toppen van 100U0 voel booge bergen dringt baar wortel ongevcer

ecu balven voel diep in de aarde en beeft baar Stengel lernaauwer-

nood eenelcngte van een duim ; digt boven den wortel breiden zicb

de kleine blaadjes op den grond nit. — Ueukeloozevioolljes, Viola

.serpens wail. ,
pilosa bi., alala en sarmentosa Borgdk., van welk gelaebt

andere soorlen reeds in devorige zone worden gevonden,— eenekleme,

kruipende en ranken scbtetende aardbezie , Fragaria indica &n6r. ,
met

gele bloemen, purperkleurige, doch oneetbare, kleine vrucbten,

—

Valeriana javanica Bi., welker wortel denzelfden reuk en dezelfde

eigenscbappen bezil als de Europescbe valeriaan (V. officinalis l.),

waarmede zij builengewoon veel overeenkomsl beeft,— Thaliclrum

javanicum bi , die in habitus volkomen overeenkoml met Tli.llavumof

Morisonii der Europescbe weidevelden ,— doze alien behooren tot de

meesl vcrspreide en mcmgvuldigst voorkomende planten in dege-

noemde streken, waarloe medegerekend mag worden Echinospermum

javanicum Lebm. (Myosolis .s«-.,CynoglossuniTh.inb.)dat in . ijnen wasdom

vannabijgelijktoiMleEiiropescbegroolereMyosolis-soorten-.aangenaam

wordt de Europescbe reiziger verrast op bet zien der fraaijc, helderko-

baltblaauwc bloemljes dezer laatstgenoemde plant, want zij berinnert

hem aan hel vcrgeet-mij-niet , dat in zijn vaderland bloeit. — Alchc-

milla villoma ju h (A. vulcanica Zoli. et m.) wordt slecbts in Midden- en

in Oosl-Java gevonden te rekenen van den G.-Slamat. — Op vele berg-

loppen verheft zich in menigle In ^clien de genoemdc bloemen ecne
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Orchidee, ler boogie van \ a \ voet, namclijk, Thelymilra angu-

stifolia u Br- (T. javanica bi. ) , siert met hare rozenkleurige Woe-

men i!en bodein, waarin zij wortelt. (Slechts op ccnen berglop,

die des G.-Gede . werd Veronica javanica bi gevonden ,
welke plant

ik zelf aldaar echler niet beb aangetroflcn.)

De navolgende planten grocijen voornamclijk op een droogen,

dorren bodem, die uit vulkauisch sand of fijn gruis be-

staat, boewel zij menigwerf met de vrocger genoemden op

grasvelden worden aangelrolfen. De kleinc, met gele bloemen ge-

sierde Gnaphalium javanwn DC. (Gn. gracile alior.) groeit ,
even als

dergelijke soorten op drooge grasplekken in Europa ,
groepsgewijs

bijeen en is algemeen over ganscb Java verspreid; hierbij

treft men op vele bergen nog twee andere Composilae aari ,
name-

lijk, Dichrocepltn/ia dirysanthemifolia DC, benevens Seuccio pyro-

philus zoii. etM. (een spinneweb-wollig plantje , met zwavelgele bloe-

men) , welke laatslgenoemde op de kralerranden der Oost-Javasche

vulkauen wordt gevonden. Even algemeen verspreid over bet ganscbe

eiland als Gnaphalium javanum groeit in deze zone Wahlen-

bergia lavandulaefolia DC. (Campanula lavandulaefolia R*Um.), (1)

benevens eene sterk behaarde varieleit en de kleinc, dwerg-

acblige Gentiana quadrifaria bi., die bijua gecn Stengel beeft,

maar nieltemin door het groote aantal, waarin zij voorkomt, en

de fraaije, bolder koballblaanwe kleur barer bloemen de blikken

des reizigers tot zich Irekt. Op een enkelen berg, den G.-TSngger,

wordt de fraaije, groote Euphorbia javanica joogh. aangctroflen,

welke veel overeenkomst heefl met E. Gerardiana der Europescbe

weidevelden — en nergens elders dan op de smalle jukken van twee ge-

berglen van Oost-Java, namelijk , opden G.-Kawi en den G.-Tengger

(vergelijk bladz. 754 en 825 der II* afdeeling) , wordt Leucapogon

javanicus do Vr. (Anacyclodon pungens j,.,. g h. .Penlacbondra javanica

zoii. et m.) gevonden , de eenige plant, welke Java bezit van de familie

der Epacrideae. die voornamclijk in Auslralie is verspreid. In de

(1) Ik ben niet zcker of VV. lavandulaefolia verschilt van W. gracilis Alph. De

omler welke benammg wfj deze plant hebben vermeid op bladz. 407 der We

afdeeling.
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vroeger genoemde oorden groeit zij gezcllig, even digt bijeen

als gras en vormt op oude rauren , op den dorren , droogen zand-

bodera een beldeedsel, dat met eene menigle kleine, witachlige

en wollig-behaarde bloemen is gesierd, helwelk de Javanen niet

durven betreden, uilhoofde zij hunne naakte voeten zouden wonden

aan de harde, stijve bladeren, die in spitse stekels uitloopen.

Het aantal grassoorlen (waaronder Poa, Agrostis, Fesluca

,

Paspalum en andere geslachten voorkomen), hetwelk in deze zone

groeit , is veel grooter dan in de beide vorige zonen. In West-Java

wordt voornamelijk eene Agrostis-soort en een 1| a 2 voel hoog

groeijende Carex, met bruinachtig-roestkleurige aren, in grooten

getale aangelroffen ; zij vervangen aldaar als het ware de Festuca

nubigena, die slechts in Oost-Java voorkomt. Uithoofde de Grami-

neen, die, gezellig groeijende, het hoofdbestanddeel uitmaken

van het plantaardige bekleedsel der grashellingen en grasplekken

van vele bergloppen, vooral van Midden- en Oost-Java, in mijn

herbarium nog niet zijn bestemd, ben ik niel in slaat de ver-

schillende soorten nader op te geven; bierop maken echter de

twee volgende soorten eene uilzondering , welke beide zich

door hare eigenschappen en vormen van alle anderen onderschei-

den en door het groote aantal, waarin zij digt nevens elkander

opschielen , eene belangrijke rol spelen in Oost- en Midden-

Java, de eenige gedeelten des eilands alwaar zij worden gevonden.

De eene grassoorl heet Soeket kolonjono j.: Ataxia Horsfieldii

Kunth , welke ter hoogte van 6 a 8000 voet voorkomt aan de

hellingen der bergen G.-Tjerimai, Slamat , Merapi en Merbaboe

en aldaar breede slreken met hare twee a drie voet hoog opschie-

tende, zachte halmen bedekt. Zij kenmerkt zich door een

zeer aangenamcn, zoeten gear, welke eenige overeenkomst heeft

met den reuk van het Europesche Anthoxanthum odoratum l.

en, naar het schijnt, sterker wordt naar gelang zij hooger bergop-

waarts groeit. Zij is het geliefkoosde voedsel der rhinocerossen , die op

den G.-Tjerimai en Slamat voorkomen en waarvan deze grassoort

,

die aldaar aan de bovenste woudgrens opschiet, zoo niet het eenige,

stellig althans het voornaamste voedsel uitmaakt. Debodem, waarin

zij wortelt, is aan de oosteltjke helling des G.-Slamat eene vrucht-
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bare, zwartachtig grijze aarde, hestaande uit verweerde vulkani-

sche asch, vermengd met vennolmde planlaardige zelfstandigheden.

Heinde en verre is aldaar de lucht als het ware gebalsemd met

den welriekenden geur dezer grassoort; ler plaatse , waar zij door

menschen en rhinocerossen zijn vertreden , vormen hare bladeren zulk

eene drooge ,
gladde oppervlakle , dat men niet slecbls moeile Iieeft

om vasten voet te verkrijgen bij bet beklimmen van steile hel-

lingen, maar tallooze malen uilglijdt en op den grond vail. (1)
—

De andere grassoort is Fcstuca nubigena jungh. , met smalle, slijve

bladeren , welke te rekenen van den G.-Merbaboe oostwaarls been

op alle bergtoppen wordt gevonden, die zicb hooger dan 6000

voet verbeffen. Het weligsl, het talrijkst wordt dit gras aange-

troffen op de 9 a 10 duizend voet hooge loppen der bergen ; het groeit

steeds in bossenof zooden(caespitesfascieulati)van If4 2 voet boogie,

waarvan verscbeidenen vereenigd kleine, rondachlige «eilanden» vor-

men. Deze vereenigde bossen zijn alien van elkander gescbeiden door

middel van 1 a 1^ voet diepe ja zelfs nog diepere, docb smalle voren

,

geulen, kanalen, in den lossen, zandigen bodem, die zicb in allerlei

rigtingen met elkander vereenigen. Is het moeijelijk om zonder le

struikelen zijn togt door deze boglige kanalen of gleuven tusschen de

1 a 2 voet breede graseilanden voort le zetten , nog bezwaarlijker

wordt het om vasten voet te verkrijgen aan steile hellingen, indien

de bossen digt nevens elkander staan en de gleuven eene geringere

diepte hebben dan gewoonlijk , dewijl bet drooge gras alsdan zoo

glad is, dat men zicb met de handen moet vaslbouden om niet uit

te glijden. Uilhoofde het in deze hoogsle zonen zelden regent en

,

wanneer zulks al het geval is, er slechls een fijne nevelregen valt,

zoo volgt hieruit, dat het afstroomende regenwaler hier slechls zeer

weinig bijdraagt lot de vorming dezer eigenaardige groeven; het

schijnt derhalve, dat deze zonderlinge graseilanden hun onlstaan

te danken hebben aan de bijzondere wijze, waarop dit gras opgroeit

dewijl op de wortelen der verdorde, doode Stengels van een en

denzelfden bos zicb telkens weder^en uieuwe bos ontwikkelt. —

(1 De welriekende wortelen (Akar wangi) , waaruit te Jogjakerta en in andero oorden

der
'

vorstenlanden Kipas , d. i. waaijers worden gevlochten ,
k. men van eene andere

grassoort, die tot dat einde veel wordt aangeteeld : Andropogon mariettas L.
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Tjemoro-boomen (Casuarina Junghuhniana) en dit bleekebosgras(Fe-

stuca mibigcna) zijn de twee planten , welke op de meeste bergtoppen

van Oost-Java, in tal van individnen , aile anderen verre overtreffen

en de eigenaardige pbysiognomie er aan geven. Deze grassoorl wordt

voornamelijk gevonden op de loppen des G.-Merbaboe , Lawoe , Kawi

,

en Tengger, waaraan zij eene helder vale, meer geelaebtig grijze

dan groene kleur geeft.

Op rotsachtigen bodem, in de reten van sleenbrokkcn ,
in

de nahijbeid van kraters , ja , menigwerf op den rand of in de splelen

der kratermuren zelve groeit eene menigte varenkrniden en Lycopo-

dium-soorlen , waartusschen in enkele oorden des eilands nog twee

bloemdragende plantjes voorkomen, name\i]\i,Evolvulu8JavamcusBi.

(?E. linifolius l), eene kleine Campanulacee, waarvan de Stengel

aan de basis houlachlig is , — deze plant werd gevonden op den

G.-Gedd, — en Geranium Ardjunense Zoii. et m., welke op rotsen en

oude muren ties G.-Ardjoeno groeit. (1) Het aantal varcn-

kruidcn en Lycopodien daarenlegen, welke de dorre, rolsacb-

tige gedeelten der bcrgspilsen tot lievelingsoord bebben verko-

zen , is zeer grool ; ik zal sleehts eenige der uitslekendsten , raeest

algemeen verspreiden oplellen, die zeer dikwerf nog worden gevonden

aan den rand van heete rotsspleten , waaruit dampen opslijgen

,

waar niets anders groeit, ja, zelfs geen korstmos meer wilged yen.

Hiertoe beboort de fraaije , kleine Gleicbenia vulcanica bi , die gezellig,

tot kleine groepen vereenigd opwast en waarvan bet loof zicb uilbreidt

op een dun stengeltje, dat ler naauwernood de hoogte bereikt van een

voet. Aan de randen zijn de bladeren voorzien van omgesla-

gene, zakvormige lappen en de middenrib er van is bedekt met

groote slrooblaadjes. Wijders raoeten bierloe worden gerekend

Gleicbenia vestila, Acroslichum callaefolium , Polypodimn rupestre

en vukanicum bl, benevens Lycopodium tricbiatum Bory en sabi-

(i) Zollinger maakt melding van eene andere Stellaria, St. australis Zoll. et M. (1. c.

II. bladz. 581) , die in rotsreten des G.-Raon wortelt. Uithoofde reeds vroeger op bladz.

432 en 490 de opmerking is gemaakt, dat op de hcrgen in Oost-Java, a Iwaar vele

Europesche groentea worden geteeld , Europesche Stellaria- en Cerastium-soorten verwil-

derd worden aangetroffen
, wordt deze Stellaria australis ais twijfelaehtig door mij opge-

geven. Het schijnt, dat zijne Gentiana laxicaulis en Ophelia coeiulescens (I. c. .bladz. 569

mede niet verschiMcn van G. quadrifaria en 0. javanica.
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naefolium wuid. , die liare ranken ver in bet rond uitslrekken; in

andere oorden of tusschen de vroeger genoemden ireft men even

dikwerf Lycopodiuni vulcanicum men javanicum sw. aan.— Schieten

deze Lycopodien hare ranken over de omringende rotsblokken,

klimmen zij op tegen de kratermuren, in wier reten Polypodium

vulcanicum worlelt, zoo vormt het schermvormigeloof van het groene

Agapeles-woud boven, over den rand der kratermuren een gewelf;

blijft de krater nog slechts gedurende een tiental jaren in rust

,

verwoest geene nieuwe uitbarsting de voortgaande ontwikkeling

van dit woudgeboomle, dan zal het onlwijfelbaar langs de wan-

den afslijgen, en de kolk met zijn schaduwdak overdekken.

Bij voorkeur in het binnenste des wouds, in de schaduw

van het gcboomte, groeijen tusschen gras- en mossoorten de

navolgende kruiden, vvaarnevens echter ook velen der vroeger opgetel-

den worden aangetroflen , hoewel deze het meest op grasplekken voor-

komen. Gevvoonlijk vindl men ze alien, af althans het meerendeel dezer

kruiden vereenigd aan den rand der boschjes, waar het woud grenst

aan eene opene plaats, aan eene grasplek, waardoor zij van

elkander worden gescheiden. — Impaliens javensis steud. bemint

de schaduwrijkste, de vochligste oorden des wouds; menigwerf

ontmoet men in zijne nabijheid nog andere soorlen van dit geslacht

uit de vorige zone, die, in eene verticale rigting genomen, zeer

verre zijn verspreid; — wijders Sanicula montana Reinw. (benevens

de varieleit S. javanica bl), welk kruid bijna nimmer op opene

plekken , maar vooral in bet schaduwrijke, binnenste gedeelte dezer

alpenboschjes in alle slreken des eilands in groolen gelale wordt

gevonden , zoomede Ophelia javanica iiassk. (Swertia javanica aiior),

waardoor deGenliaan-soorten der Europesche weideveldenalhier wor-

den vertegenwoordigd en die allerwege wordt aangetrollen. Tusschen

de vorigen vindt men, behalve eene nog niel beschrevene Galium-soort,

in groote menigte Galium javanicum bi , welke even als debekende

soorlen in Europa verward dooreengroeit, en hier en daar ontwaart

men Myriadis javanica en pilosa DC. (Bellis sp. aiior). Op andere

plekken groeit in groote menigte op den bodeni des wouds een

enkelvoudig gevinde, lj a 2 voet hooge varen, Blechnum orientale

l. (benevens eene varieteit? Bl. pyrophyllum bi.) welks bladeren,
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ten getale van u a 10, uit een enkelen wortelstok ontspruiten;

daar verheffen zich groepsgewijs en digt bijeen de opstijgende

,

een voet lange gedeelten der ranken van Lycopodium rigidum

sh , die slechls in zeer weinige
,
gaffelvormig verdeelde takken ge-

splitst zijn. — De drievolgende plan ten, die tot dezeldzaarast voor-

komende behooren, zijn in veel geringere mate verspreid dan de

vroeger genoemden. Boenninghausenia thalictroides jungh. (Podoslaurus

thalictroides Jungh.) (1), eene merkwaardige plant uit de familie

der Rutaceae, die zoowel in den vorra harer bladeren als in

haren ganschen habitus eene groole overeenkomst lieeft met Tha-

lictrum javanicum, waarvoor men haar in de verle aanziet, wordt

slechts gevonden op den top van een enkelen berg , den G.-Lawoe ,
—

en Agrimonia javanica n. sp. is tot beden sleclits op twee verschil-

lende bergen aangetroffen ; ik vond haar bloeijende in October

en November voor het eerst aan de met gras bedekle, zuidelijke

helling des G.-Merbaboe, boven Selo, en later aan dc zuid- en zuid-

oostzijde des G.-Tengger, b. v. in de nabijheid van Ledok ombo, alvvaar

zij ter hoogle van 6 a 7{ duizend voet veelvuldig wordt gevonden

aan den rand der Dodonaea montana-wouden , ter plaatse waar

grasplekken er tusschen voorkomen ; zij heeft veel overeenkomst

met de Europesche A. Eupalorium l. , doch haar slerk behaarde

Stengel is zeer kleverig , voornanielijk aan het bovengedeelte, waar

de kleine, gele, welriekcnde, verwijderd staande bloeraen danne,

sch rale en lange aren vormen; zie Noot 15. — Doch als Koningin

onder al dezekruiden der bergtoppen verheft zich eene Primula, Can-

krienia chrysantha de Vr. (Primula imperialis jungh. ), ter hoogle van

2 a 5 voet met hare bloemkransen, die ten getale van 3 a 4

en in verschillende hoogle boven elkander aan den bloemstengel

groeijen. Lijnregt en volkomen loodregt rijst deze Stengel steeds

opvvaarts, als het ware fler op den drie a viervoudigen diadeem,

welken hij draagt, en die elk afzonderlijk hestaat uit 10 a 20

groote, eenigzins neerwaarts gebogene bloemkroonen , welke met

(1) Deze plant is vroeger door mij onder de laatst vermelde benaming beschreven in

het Nat. Archief v. Ne^rl. Indie, 1. c. ; bij nader onderzoek is gebleken , dat zij behoort

tot het geslacht Boenninghausenia Endl.
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het schoonste goudgeel zijn gesierd. Deze uitersl sierlijke plant, onge-

twijfeld de groolste van alle Primula-soorlen
, groeit deels in het bin-

nenste der boschjes , deels en wel het menigvuldigsl aan hunnen rand ,

ter plaalse waar zij aan eene met gras begroeide plek grenzen. (1)

Hare buitenste, rosetvormige bladeren, die de lenglevaneen voet

bereiken , breiden zich aldaar uit op den met gras en mos be-

dekten bodem ; de binnenste bladeren verheffen zich onder een

seheven hoek en in het midden er van rijst de trolsche bloem-

stengel op. Zij groeit afzonderlijk , bier en daar verstrooid,

of boogstens ten gelale van 4 a 5 individuen bijeen en wordt

slechts op den top van een enkelen berg van het gansche eiland

Java, op den G.-Mandala wangi , ter hoogle van 9000 a 9500

voet aangetroffen.

Diep verholen tusschen moslagen , waarboven zij menigwerf

slechts de spilsen verheft barer geel en rood gekleurde bloem-

kolven, treft men Balanophora elongata bi. aan, welke op de wor-

telen der boomen, vooral van Agapetes vulgaris (2) groeit, zoodat

het benedenste, vleezige, knolachlig-takkige ligcham der plant gedeel-

telijk is verborgen in de aarde, waarboven zich slechts hare lange

bloemkolven verheffen. Als eene echte woekerplant komt zij slechts

voor op de wortelen van verschillende soorten van Ericeen-boomtjes

en struiken en behoort derbalve even als deze, hare moederplanten, in

den waren zin tot deze hoogste zone, — tot de toppen der bergen,

waarop zij, uithoofde van de algemeene verspreiding der Agapetes

vulgaris en verwante soorten, over het ganscheeiland veelvuldigwordt

gevonden.— Op de wortelen van Albizzia montana, derhalveinsgelijks

in deze zone, groeit Balanophora maxima Jungh., (5) welke echler

veel zeldzamer wordt gevonden dan de zoo even genoemde

parasielplant. Zij bestaat uit een vleezigen knol, ter grootle van

(1) Ik hob deze plant onder de benaming van Pr. imperialis beschreven in het Tijdschrift

v. Nati-url. gesch. en phys. VII. 298. Zij is in vorm van bladeren , in gedaante van

bloemen , in ganschen habitus eene echte Primula ; door hare ko.2;elronde zaaddozen met
tamelijk langen stijl , zooraede door de bijna tot aan de basis ingesnedenebladender kelk

bestaat er eenige overeenkomst tusschen haar en het geslacht Hottonia.

(2) Zij groeit niet op de wortelen van vijgenboomen
,
gelijk Dr. Blume (enum. pag. 86)

zegt
f
want dergelijk geboomte wordt op deze hooge bergtoppen volstrekt niet gevonden^

(3) Zie Acta Leop. Car. XVIII. Suppl. 1. bladz. 209, tab. 1.
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een menschenhoofd, waarop zich lalrijke, 4 a 5 duim lange,

fcnddsvormige bloemkolven verheffen, die eene geelachtig kar-

niozijnroode kleur hebben. Andere soorlen en geslachten dezer

merkwaardige familie hebben wij vroeger in de derde zone (zie

bladz. 521) ontmoel, ja, met eene soort cr van hebben wij reeds

kennis geniaakt in de eerste zone (zie bladz. 558). Even als de

wortelen van Pimpinella Prualjan menigvverf een inboorling des

eilands uitlokken tot het beklimmen der bergen van Oost-Java, zoo

worden de hooge bergtoppen in West-Java somlijds bezocht door een

arnien bewoner dier streken omProet, insgelijks Boendjing r. ge-

heeten (Balanophora elongata) le verzamelen, de eenige plant der

bergtoppen, die voor hem van eenig nut is. Deze plant, waarvan hot

benedensle, vleezige gedcelle een taai kleverig was bevat, wordt

door hem gestampt, en met delijmige massa,welke hij op die wijze

verkrijgt, bestrijkt hij dnnne Bamboesslokjes, die vervolgeus ge-

drooffd en als kleine kaarsen— waskaarsen — worden gebezigd; deze

kaarsen brengt hij aan de markt, waar een liental voor een duit

wordt verkocht. Naar de scheikundige analyse van deze stof
,
door Pol-

leck gemaakt, hebben wij vroeger op bladzijde 191 verwezen.

—

In de raaand April vindt men op den bodem dezer wouden menig-

werf een paddestoel, Djamoer badak «. : Agaricus rhinoce-

rotis Jungh., (1) die in builengewone menigte ait de moslagen des

bodems opschiet en eene lekkernij voor rhinocerossen is; hij beef

t

een zoetachlig gekruiden sinaak en bezit eenzuiveren,slerken anijs-

geur. Op den mest van rhinocerossen , welke op den bodem der door

deze dieren gebaande paden menigwerf 2 voet hoog lag, hadden zich

Coprinns-soorten ontwikkeld; ja , in een kelder, gegraven op bet 9000

voet hooge juk des G.-Gemoeroe (het zuidelijke gedeelte van den G.-

Gede) tot het hewaren der eijeren van zijwormen, tierden Byssiu

fodina en plumosa Buob op de balken en planken , op gel ijke wijze

als zulks in het binnenste van Europesche mijnen het geval is.

Algemeen pliysiogiioniiscli fearaltter tier bergtoppen.

Hebben wij in de voorafgaande bladen de bolanischc hoedanigheid

(1) Zie Ti.idsch. v. Nutuurl. Geschied. VU bladz. 29-2
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en zamenstelliiig van de flora der bergtoppen leercn kennen , hebben

wij boomen, struiken en bloemen onderzochl en bestemd, Lbans

leggen wij de loup ter zijde; met dezorg voor heldroogenderhijeen-

verzamelde scbalten , bel leggen der planlen tusscben papier, hebben

wij onze Javasche begeleiders belast en begeven ons andermaal op

weg , ten einde nu met nicer gemak en tijd , dan vroeger ,
den bergtop

te omlerzoeken en ons mecr en meer bekend le maken met bel karakter

der natuur, in welker midden wij onze lint ten hebben opgeslagen.

Gedurende den ganschen voormiddag wierp de zon hare helderste

stralen op den bergtop en slechts diep beneden ons in bet luchl-

ruim ontwaarden wij enkele wolken , wier gelal allengs vermeer-

derde. Wij zetlen ons neder aan den rand der bcrgkruin. Het is

thans middagen er heerschl eene volkomene windstilte; niaar van tijd

tot tijd stijgen, als hot ware rollen wolkennevelcn opwaarts,diesnel

voorbij drijven. Dan wordthet uilzigt weder vrij, en onze blikken wei-

den over het bloemrijke woud omlaag lol op de wolkenzee, die diep be-

neden ons golvend rijst en daalt. Eenige van deze wolken breiden zich

dun en nevelachtig uit, andcren vormen slrooken, terwijl er elders

worden gezien, die zich hebben zaamgepakt en als bel ware opeengesta-

pelde gewelven schijnen, waarvan de randen met een sclierp verlichten

zoom zijn omringd. Door de opene ruimlen, spleten, tusscben de wol-

ken ontwaren wij het bewoonde land; onze blikken vallen op het lage

vlakland van Java, dat 9000 voet beneden onze voeten uilgestrekl

ligt en zich in het wij.le verschiet verliesl. Onduidelijk, als door

half mat g'.as , schemerl ons dit laagland toe. Hier wordthet

door de zon bescbonen ,
ginds is het door de schaduwen van wolken

kedekt, — maar wij herkennen toch de dorpshoschjes, die als

donkere vlekken in de rijstvelden verslrooid liggen. Boven ons

brei.it zich de heldere lieniel uit. Wcl pakken zich van tijtt lot Lijd

enkele wolken ook boven den bergtop te zamen, doch het donkere

azuur des hemels laat zich allerwege in de opene ruimten tusscben deze

wolken onlwaren en vormt met de verhlindend wille kleur der wolken

eenkontrasl, dat majeslueus mag worden geheelen en hetgemocd

des beschouwers verheft. De thermometer teekent 10 graden It.

Mag het uitzigt in het wijde verschiet, dat wij van ons stand-

punt genieteo, verheven worden genoemd, het gezigt op hat lan.l-

een
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schap , hetwelk ons van nabij omgeeft, is niet minder indrukwekkend.

Onze blikken weiden langsdehcllingen des kegelbergs naarbeneden.

Daar ontwaren wij ontzaggelijke dalkloven, welke de hellingen

doorsnijden, waarvan de bodeni allengs lager daalt en zich eindelijk

in de schaduw van het donkere gebooomte verliest. Al hetgeen

wij hier ontwaren, ribben en tusschenkloven , alles is met een digt

gegroeid woud als met een enkel groen kleed overtogen en dit woud

verheft zich tot in onze nabijheid zonder ergens te zijn afgebroken

en vormt een gewelf tot over den rand der bergkruin, waarop wij

ons bevinden. Wenscben wij het oog naar beneden te slaan, dan

moeten wij eene kleine opening in het bladerendak opzoeken of

zijn genoodzaakt op een der gekronkelde takken te klimmen. Dui-

zende van schermvormige loofkroonen , met bloemen rijkgesierd,

verheffen zich digt nevens elkander en dalen trapsgewijs met de

steile helling afwaarts. Heeds op een grooten afstand onderscheiden

wij de met bloemen bedekte, wit bestippeldeoppervlakte van Lepto-

spermum iloribundum, het bruinachtige loof der Albizzia montana,

waarop het goudgeel der groote bloemaren blinkt, — wij her-

kennen aan de digt gegroeide bladerenkroon en aan de menigte

purperroode bloemtrossen de Agapetes vulgaris, waarvan hetjeug-

dige loof een roodachligen tint heeft, terwijl de sneeuwwitte hoofden

(kogelronde kroonen) der Antennaria javanica, die op honderde plaat-

sen tusschen het overige geboomte voorkomt, meer bijzonder onze

blikken tot zich trekt. Op andere plekken schittert het scharla-

kenrood en de helder gele kleur der bloemen van Rhododendron

retusum en Hypericum patulum door het groen. Hier en daar

strekt Hedera rugosa hare gekronkelde armen met de bladeren

dragende spitsen zijwaarts door het bosch uil, waarboven een

boomvaren, Alsophila lanuginosa, zijne radvormige schermen uit-

breidt. Met uitzondering van den laatstgenoemden boom, die zich

regt en slank gel ijk een palm verheft, ziet men hier niets dan

wonderlijk gebogen enkrom gegroeide slammen en takken; deze varen

breidt zijne bladeren in den vorm van een waarscherm uil over de

vroeger genoemde loofboomen , welker kroonen slechts eenigermate

een schermachligen vorm bezitten.

Dergelijke eeuwig groene loofgewelven , die slechts aan hunne



Vierde zone. 607 Eentg bied.

oppervlakte met bloemen zijn gesierd , vormen als het ware een

Iroonhemel boven ons hoofd; zij beschaduwen den bodeni, waarop

Plantago-, Ranunculus-, Viola-, Valeriana- en Thalictrum-soorten,

Ophelia javanica, benevens eene groote menigte Sanicula montana,

mos- en grassoorten, varens en Lycopodien dooreengroeijen en eene

welige kruidenwoestenij vormen ter hoogte van \\ a 2 voet, die hier

en daar even digt doorvlochten is met Galium javanicumals destrui-

ken met dichotomisch verdeelde Gleichenien en Lygodium-soorten

doorslingerd zijn, die zich tot eene 5 a 6 voet hooge, fiju gevinde

bedding vereenigen. Het bloemrijke tapijt des woudbodems is zoo

digt dooreengegroeid , dat de roodachtig gele bloemkolven van Bala-

nophora elongata ter naauwernood hier en daar wordcn vvaarge-

nomen, en dat meer dan een Agaricus rhinoeerotis wordt ver-

Ireden, zouder dat men hem ziet. Tusschen de stammen van vele

boomen vormt Gleichenia volubilis met hare kronkelende Stengels,

als waren het touwen , een vlechtwerk , dat wij slechts met moeite

kunnen vaneenrijten. Bij elke schrede ontmoeten wij nieuwe

bezwaren, overal vinden wij den weg versperd en geen hakmes

kan ons hier ,
gel ijk in de wouden der lagere zonen , te slade komen. De

boomen zijn, wel is waar, laag en klein, de oppervlakte hunner

loofschermen verheft zich niet hooger dan 15 a 20 voet boven den

bodem des wouds, maar zij staan in gelijke \erhouding des (e digter

bijeen, en hunne gekronkelde, dooreengebogene takken en twijgen,

die allerwege met mosbeddingen zijn overladen , strekken zich opzulk

eene geringe hoogte boven den bodem naar allezijdenuitenzijntevens

zoo dik,dat men ze niet dan met groot tijdverlies kan wegruimen, ten

gevolge waarvan men zich genoodzaakt ziet of onder de takken heen

over den grond te kruipen of, van den een op den andcren zich verhef-

fende als het ware rijdende, er over heen te klauteren. Zijn slechts de

toppen der takken, die zich in eene menigte, digt bijeenslaande twij-

gen splitsen en de oppervlakte van het woud vormen, met bladeren

bezet, — de takken zelven daarentegen , zoo ver zij tot het binnenste

des wouds bebooren, zijn met eene des te grootere menigte mos

bedekt, waardoor zij eene donkere, bruinachtig groene kleur ver-

krijgen en er dik, vormloos uitzien. Nog dikker, vormloozer,

bultiger zijn de stammen, waarloe zij zich aan hunne basis ver-
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eenigen; limine ingedrongene, verkorle geslalte geeft eene zekere

inwendige vaslheid le Lennen, die de ruwheid van heL weder trotseei I,.

Gecn levend wezen ontmoeten wij in bet woud. Nergens hoort

men het getjilp van een insekt of laat zich het gezang eens vogels

vernemen, — voor geene slangen behoeven wij hier te duchtcn.

Alles is doodslil. Het dierenrijk, dat ginds beneden ons zoo rijk is in

verscliillende vonnen , de insektenkoren , bet vogelenbeir , sebijnt hier

op deze scboone , koele, steeds met bloemen gesierde bergtoppen als

bet ware uitgeslorven te zijn. De fauna slaat in verbouding lot

de flora, tot bet geringe getal planten, dal op deze zoo eng beperkle

bergtoppen groeit. Zeker is bet getal vogelen en zoogdieren, dat

zicb hier ophoudt, veel geringer dan het aantal planten. helwelk

bier wordt gevonden. Wanneer men , bij bet voortzetlen van zijn

togt, zich een pad baant door bet strnikgevvas , verjaagt men som-

tijds eene duif, Boeroeng dara: Columba oxyura en porphyria

Tonim. , sit baar nest; met stille vlugt strijken zij laag over bet

geboomte been om op eene andere plaals in het kreupelhout uit

het oog te verdvvijnen. Menigvuldiger ziet men in het slruikgewas

een zwarten vogel, die op eene lijslcr gelijkt, Turdus fumidus Mail.,

die zoo weinig schuw is, dat met hem tot op een geringen afstand

kan naderen, zoodat men dikwerf in verzoeking komt omdehand

uit le slrekken, ten einde hem te vangen. Dan vliegt bij echterop,

doch zet zicb eenige weinige scbreden verder, op een anderen lak

neder en blijft weder even slil zilten als vroeger. Het sebijnt,

dat deze vogel het binnenste van het woud nimmer verlaal, waar

hij zich sleeds alleen en op een geringen afstand van den bodem

in bet digtstc , schaduwrijksle gedeelte van bet krcupelgewas ophoudl.

Aan vele der klcinc booincn en slruiken, die het woud hier vor-

men, groeijen even als aan Agapeles vulgaris, Gauliera repens,

zwarle, zoete bessen, die met de vrucblen van Myrica javanica

en Eurya tristyla het hoofdvoedsel dezer vogelen uilmaken. Het

fijne, draadachtige baardmos, dat aan de twijgen hangt, behoeven

zij slecbls eenigzins ineen le wikkelen om eene uilmuntende bouw-

stof le bebben lot bet daarstellen hunner neslen.

Indien wij onzen togt rondom den bergtop wilden voortzetlen en ons

tot dal einde een pad rooesten banen tuschen de stammen eD dwars
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uitgestrekte arinen en lakken van hot geboomle of door dedooreen-

gevlochlene Stengels van Gleichenia volubilis, dan zoudcn wij daar-

toe verscheidene uren behoeven; gelukkig echler biedt een rbino-

cerospad, dat tangs de meest toegankelijke plaatscn van bet wood
loopt, ons daartoe een meergemakkclijken weg, waarop wij sneller

voorwaarts komen. Onder alle groote Javnsche dieren is de Ilbi-

noceros sundaicus de eenige, die de hooge bergtoppen nietslechls

nu en dan gedurende eene korte poos bezoekl, niaar zirb voort-

durend op vele dezer bergkruinen ophoudt. Is het verschijnsel,

dat dezelfde diersoort, die wij in de becte Alang-wildernissen in

de nabijheid der znider kust (zie bladz. 308) bcbbcn aangetroffen,

waar de teniperatuur des nacbts zcldcn beneden 19,0 daalt, ook

bier voorkomt op de konde bergtoppen, waar de llierniomelcr

menigwerf tot op bet nulpunl daalt, is dat verscbijnsel reeds op zich

zelf voldoende om onze bewondering te wekken,onzeopmerkzaambeid

wordt nog booger gespannen bij bet aanscbouwen der paden door den

neusboorn gebaand. Deze paden loopcn nict sleebtsover deboogste,

meer dan 10000 voet hooge bergtoppen, maar zelfs over de smalsle

jukken, die zich zeer steil verheffenja, zij gaan in eene kringvormigc

lijn rondom de daizelingwekkende, smalle randen van nog werkzame

kraters. Men kan deze paden, die alle bogten van den rand volgen en

somtijdsover de sleilsterotsloppen gaan, Diet zonderbewonderingaan-

schouwen, wanneer men zich voor den freest slelt hoe buitcnirewoon

groot en plomp van gestalle deze dieren zijn en met hoe veel gemak zij

niettemin het geberglebeklimmen. Dcrgelijkc wegen hcbben den vorm

van hanalen en hehhen allerwege eene gelijke breedte en diepte,

welke overeenkomt met de grootte van het dier. Zij hebben scherpe

randen, waarvan debuitenste rand, in die streken waar de weg kring-

vormig om den top van een berg loopt en derbalve de steile helling in

eene dwarse rigting doorsnijdt, veel lager ligt dan de binnenwaarls

gekeerde rand. De zijwanden dezer kanalen zijn glad en hoi uit-

geschimrd door den buik der dieren, die zich met gewelder door

geworsteld hebben. Dit is niet slechts het geval ter plaalse waar

de bodem uit gruis, of hard geworden vulkanisch zand bestaat; maar

zelfs waar de paden over vaste rotsmassa's loopen, zijn deze rotsen

op dezelfde wijze glad geschunrd en uitgehobl geworden, betgwn
3 a
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als een doorslaand bewijs mag worden beschouwd van den lang-

dnrigen tijd, gedurende welken dergelijke wegen zijn gebezigd.

Menigwerf wordt een rhinoceros in een dergelijken hollen weg

gedood. In een steil gedeelte van den weg, ter plaatse waar bet

dier bij bet op- of afklauteren bet ligchaam regt ait moet strek-

ken, zoodat de buik bijna over den grond sleept, bevestigen de

Javanen sikkelvormige messen in den grond, die zij met Bios en

rijs bedekken. Komt nu een rhinoceros langs dien weg, dan rijt hij

zich den buik aan den sikkel open en wordt een buit der Javanen, die

zijn hoorn aan de Chinezen verkoopen. — Eenigzins beducht van

een rhinoceros op onzen togt door deze wegen te ontmoeten , zetten

wij onze wandeling voort; de eenige hinderpaal waarmede wij te

kampen hadden, waren echter de versche meslhoopen dezerdieren,

kleine bergen ter hoogte van 2 voet, waarover wij moesten heenklau-

teren. De rhinoceros is zeer schuw; naauwelijks heeft men hem in de

verte gezien,— men behoeft slechts het minste geruisch te maken

dan Snellen zij voort en men verneemt slechts het knakken der

takken in eene tegenovergestelde rigting des wouds, waarheen

zij in overijlde vaart zijn heengevloden. Reeds vroeger hebben wij

de opmerking gemaakt, dat het hoofdzakelijk de grassoorten zijn,

die in grootere menigte op de hoogste bergtoppen groeijen dan

in de lager gelegene wouden, en in Midden-Java vooral Ataxia

Horsfieldii, waardoor de rhinoceros naar deze hooge streken wordt

gelokt; de toenemende kultuur in de lager gelegene oorden moet

welligt mede als eene der oorzaken worden beschouwd, welke

den rhinoceros hebben gedwongen die streken te verlaten en een

toevluglsoord te zoeken op de hooge bergtoppen, waar slechts zeer

zelden het geluid eener menschelijke stem wordt vernomen.

Te vergeefs zien wij op onzen togt naar eene bron, naar eene

beek. Aan de slcile, buitenwaarts gekeerde hellingen der hoogste

bergtoppen is geen druppel water te vinden en in het hoi toeloo-

pende midden gedeelte er van wordt slechts op weinige bergen des

eilands drinkbaar water gevonden. (1) Gebrek aan drinkwater is

(1) Eene kleine beek met vlietend water ter hoogte van meer dan 9000 voet wordt
slechts op den top van een enkelen berg van Java gevonden , namelijk, op den G.-Man-
dala wangi. Zip bladz. 21 dor fide afdeelins:.
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derhalve een groot bezwaar, dat met het oponthoud op de toppen

der Javasche bergen gepaard gaat,aangezien men juisl hier door den

hevigsten dorst wordt gekweld en deyle,drooge lucht reeds na een

kortstondig oponthoud het vel aan handen, gezigl en lippen doet sprin-

gen. Wij bevinden ons boven de zone, waar bestendig nevelcn in de

lucht aanwezig zijn, waar de dikke, zaamgepakte wolken zich in re-

gen oplossen. Diep beneden ons zien wij deze wolken aan de berghel-

lingen en staren vol bewondering op bun golvend spel: nu ecns bedek-

ken zij deze, dan weder gene slreek voor bet oog, dan rollen zij

dwarrelend langs de hellingenheen , zij pakken zich zamen en slapelen

zich torenhoog op elkander; dan weder wentelen zij zich opwaarls

tot opdebergkruin, en hullenons innevel; alsdan vervangt eenegrijs-

kleurige schemering den helderen zonneschijn: iets later verdeelen

zij zich en het uitzigt wordt weder vrij. Slechts dtinne wolkjes

drijven van tijd tot tijd boven de bergkruin over onze hoofden been.

Om onzen dorst te lesschen keeren wij naar onze hut terug, waar

de met water gevulde Bamboesgeledingen worden bewaard , die wij

met ons hebben gevoerd. Eene kleine grasplek bevindt zich hier

in het woud, aan welks rand wij onze hutlen uit boomtakken en

bladeren van boomachtige varensoorten hebben doen opslaan. Hier onl-

wikkelen bijna alle de kruidachtigeplanten, die wij vroegerinhetwoud

hebben ontmoet, hare schoone bloemen, waarbij nog eenige andere

worden gevonden , die slechts op drooge plekken groeijen, als Wahlen-

bergia lavandulaefolia, Gnaphaliiim javanum en Gentiana quadrifaria.

Het is thans 2 ure en de temperatuur is tot 12,0° R. of 59,<PF.

gestegen. Daar begint het plotseling te bageien; gedurende een

kwartier uurs valt er hagel uit eene wolk , die over de bergkruin

heentrekt. Het is waar, de hagelkorrels smelten spoedig, nadat

zij op den bodem zijn ne&rgevallen , doch de warmlegraad des

dampkrings vermindert ten gevolge daarvan zoodanig, dat de ther-

mometer bijna plotseling daalt tot 7,0°R. of 47,7°F. Toen wij

gisteren uit den gloeijenden dampkring van het laagland voor het

eerst hier aankwamen, en met voile teugende verkwikkende lucht

inademden , beefden de Javanen van koude ; zij waanden opwaarls

stijgende zich in den winter te begeven en ondervonden welligt bij

bet aanschouwen van het bleeke baardmos , waarniedebet g^nsche
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woud is behangen , cen indruk , die eenigzins overeenkomt met

dien, welken de Europeer gewaar wordt bij het zien van sneeuw,

gevallcn op
9
t gchoomte, dat nog niet ontbladerd is. Nu barken zij

steeds digter bijeen rondom de vuren door hen aangelegd en werpen

bet eene Antennaria-boomtje na het andere in de boog opstijgende

vlammen, In de wouden der lagere streken is het menlgwerf

moeijelijk vuur te ontsteken en te onderhouden, dewtjl aldaar geen

dor bout wordt gevonden en het groenehout niet wil branden. Maar

hier op den bergtop vatten ook de groene twijgen der raeesle boo-

men en struiken weldra vuur , vooral van dezulken , die , even als de

Antennaria-boomen, eene groote hoeveelbeid hars of vlucbtigeolien

bevatten, en binnen weinige oogenblikken vonkelen de luid knette-

rende vlammen opwaarls.

Op de hagelbui, die spoedig is voorbij getrokken, is weder hel-

dere zonnescbijn gevolgd, die ons uitlokt tot het beklimmen van

den rand des kralers , welke den hoogsten top des bergs doorboort.

Wij verlaten ons bivouak derhalve nog eens en volgen een rhino*

cerospad , dat door het woud tegen den bergtop oploopt , die voortdu-

rend steiler wordt. Nadat wij gedurende een half uur hebben

voortgeklauterd , bereiken wij den rand des kraters.

De kleine grasplek, benevens onze hut ontwaren wij nu eenige

honderd voet beneden ons op een voorsprong des kegelbergs, van waar

zij ons, door hare heldere kleur , duidelijk in het oog valt tusscben het

donkergroene woud , dat haar omringt. Het woudgeboomle sluit haar

zoo naauw, met zulke scherp geteekende grenzen aan alle zijJen in, dat

men het opene plckje onmogelijk kan onldekken , ten zijmenzichop

een veel hooger rijzenden bergtop bevindt. Antennaria-struiken,

die in gedaanle overeenkomen met jonge Buxus-boomen
, groeijen

bier en daar op den grasbodem en geven een bleek koloriet aan

zijn groen, dat op andere plaatsen donker beslippeld is met nog

jeugdige, maar verzadigd-groene Agapetes-boomtjes, welke bier

slechts afzonderlijk, elders tot kleine groepen vereenigd zijn op-

gewassen. Het woud bestaat hoofdzakelijk nit zulke boomtjes (Aga-

petes vulgaris), benevens uit Leptospermum floribundum enAlbizzia

montana, en strekt zich van daar uit tot aan den hoogsten kra-

terrand, waar wij ons bevinden. De boomen zijn hier, wel is
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waar, nog kleiner, lager, nog digter met baardmos bebangen dan

vroeger ; hunne gevlekte , wit en groen bestippelde loofscbermen

zijn echter nog even rijk met bloemcn gesierd , even digl met bladeren

begroeid als in de lager gelegene streken bet gevalwas; zij leveren

den botanicus een des te aangenamer schouwspel, dewiji hij

ze, uilboofde bunner kleinbeid, gemakkeHjk en in linn gebeel kan

overzien. De ronde kroonen der Antennaria javanica doeo zicb alter-

wege als sneeuwballen (Viburnum opulus)tusschen dit geboomtc aan

bet oog voor. Over deze heerhjke boschjes dalen onze blikken langs de

bellingen des kegelbergs neder in bet onmetelijke verscbiet, zij

weiden over bet vruchtbare , door duizende van gelukkige men-

scben bewoonde laagland tot den zoom der zee.

Treden wij een paar scbreden verder, nicer naar de binnen-

waarts gekeerde zijde des bergs , daar houden woud en bodem beide

plotseling op, de grond verdwijnt eensklaps voor onzen voet en

schijnt te verzinken in een bodemloozen afgrond, aan welks tegen-

overgestelde zijde wij niets dan starre, naakterotsmuren ontwaren.

Wij bevinden ons op den rand der kratcrkolk. Om er een blik

in te kunnen werpen zijn wij verpligt ons vast te houden aan de

takken van het omringende geboomte , of , op den grond liggende

,

bet bovenlijf voorover te buigen.Deonpeilbaardiepebodem dcskra-

ters verliest zich in een neveligduister en schemertslecbtsonduidelijk

in het oog door de dampwolken,die zich op den afgrond zondcr ge-

druisch ontwikkelen. Alles is stil en verlaten. Vkelig wordt de echo van

de wanden teruggekaalst, wanneer men een steen in den afgrond werpt

of wanneer zich soinlijdshetgekrijsch laat horen van een valk : Falco

severus Shaw. ; in ecne dwarse rigting zweeft hij door de wijde ruirale,

gevolgd door zijne donker gekleurde schaduw, die zich in den doorzig-

ligen , zuiveren dampkring scherp afleekent op de naakle wanden.

Wapeut men het oog met den kijker, dan ziel men op sommige

plaatsen in den verbazend wijden krater zwermen kleine zwaluwcn:

Hirundo sp. ign. ginds en derwaarts vliegen; zij zijn groolcr dan

H. esculenta en nesteleu in de spleten van den muur. (Zie Nool

14.) Geen ander levend wezen kan ons oog onldckkcn, nergens

kan ons oor eenig ander geluid verncmen.

Wij bevinden ons aan de grens van het planlcnrijk op Java.

Hicr op deze hooglc is er nicts meer dat ons hcrinncrt aan het
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land tier palinen , aan deu gloed der tropische zon dan een enkele

boomvaren, Alsophila lanuginosa, die hier en daar zijn kleine

scherm boven het loofdak van het woud verheft. Eene koele,

drooge lucht waait ons hier van alle zijden toe; alle boomen,

die wij hier oni ons zien, zijn dwergachtig klein en herinneren

ons door hunne overeenkomst in vorra , aan ons noordelijk

vaderland. Hun loofdak welft zich echter zoo welig over den

rand des kraters, zij dalen langs den rotswand zoo ver

afwaarts, wortelen op de smalste voorsprongen , schieten

opwaarls uit de naauwste relen van het gesteente, — op hunne

kleine schermen onlluiken in zulk eene groote raenigte defraaije,

nimmer verwelkendc bloemen, dat de eenzarae schouvvplaats der

verwoesting , de zwarle lava-blokken , de grijskleurige trachiet-

wand op deze wijze met groen en bloemen gesierd, zich aan het

oog nog liefelijker, nog schooner voordoen dan een Rasamala-

woud, of een trotsch palmbosch van het diepland. De scherpe

tegenstelling tusschen de doode rots en het frissche, jeugdige planten-

leven maalt ons hier een beeld, hetwelk opde ontwakende /ew/egelijkt,

dat sieraad der noordelijke landen, maar welk schouwspel de bewoner

van het heete keerkringsland nimmer geniet. Wij staan slechts

tienduizend voet boven gindsche palmbosschen , wij zijn slechts

eene halve dagreize van hen verwijderd en toch bevinden wij

ons hier in eene gansch andere wereld!

Uilhoofde de avond reeds begint te vallen , veroorlooft de gevaar-

lijke rand niet dat wij hier lang verwijlen. De zon gaat onder;

zij bcschijnt nog slechts de eene zijde des kegels, die op de an-

dere zijde eene lange, donkere schaduw over de wolkenzee werpt.

De koude neemt hand over hand toe. Kleine vlugten gele vogelen

,

ter groolte van een kanarievogel (Fringilla? sp.) naderen ditoord;

zij vliegen, tjilpend, laag langs den grond door het slruikgewas,

waarschijnlijk om hunne nesten te zoeken en zich ter rusle te

begeven. Op de luisterrijkste wijze gehuld in vurig goudkleurige

wolkeu, verdvvijnt de zon voor onze oogen; hare laatste slralen

schiet zij door de openingen dier woiken, ora nog een zacht,

roodkleurig licht op den uitgetanden rand des kraters te werpen.

Zijne kolk is reeds in nachtelijk duister gehuld. Met het ondergaan

der zon vallen ook de nevelen. Zij dalen steeds lager, pakken zich
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meer en meer zamen tot eene golvende , wilkleurige wolkenzee , die

de hellingen van het gebergte omringt en de bewoonde aarde

de laaglanden des eilands — voor onze blikken verbergt. Ingelijke

male als de wolken dalen, neemt de helderheid der hoogerelucht-

lagen toe. Nog is de zon niet geheel onder den horizon gedaald

;

zij werpt nog een flaauw schijnsel op den rand des kraters, ter-

wijl eene grijskleurige schemering al het overige gebergte bcdekt en

de slerren reeds in het blaauwe uitspansel fonkelen. De teinperatuur

,

welke een half uur vroeger nog 8,4°R. bedroeg , is tot 5,!>°R. ge-

daald. Het is thans koud naar ons gevoel. In het woud beweegt

zich niets behalve een enkel dier , dat nu zonder geruisch in de

duisternis rondsluipt. Hebbeu wij er reeds vroeger een bewijs van

gevonden, dat roofdieren in de groole huishouding der natunr

overal worden aangetroffen , waar andere dieren voorkoraen , die

van plantaardig voedsel leven, — de lezer herinnere zich slechts de

valken , die wij door den krater zagen heenzweven,— wij zien zulks

hier op nieuw bevestigd. MmtelaHenrici Temm. , een dier , dat veel over-

eenkorast heeft met een raarter, zoo groot als een grootekat,doch

veel langer en slanker gebouwd , bruin van haar , met lichlkleurigen

hals en donker, ja somtijds zwart achterlijf en staart,leeft op Java

uitsluitend op hooge bergtoppen (1); stil sluipt het tusschen

de boomstammen en struiken been, waar het eene weerlooze

prooi vindt in Turdus fumidus, en de nesten der onschuldige

duiven plundert, die het opzoekt in het struikgewas. Monigmanl

heeft men gelegenheid deze Mustela te schielen, indien men haar

in een rhinocerospad beloert.

De nacht is thans volkomen gedaald. Verre beneden ons, branden

de wachtvuren in de nabijheid onzer hutten; zij wcrpen een rood-

achtig schijnsel op den zoom des wouds, dat de grasplek omgeeft.

Rigten wij onze schreden naar gindsche streek. In de eenzaam-

heid der wouden , in de stilte des nachts is het ons dubbel aan-

(•]) Eene zeer venvante soort van dit geslacht, U Hardwickii Horsf (M. Havigula

Bodd
-

) wordt in Bengali in zeer laag gelegene streken aangetroffen. Litgenomen den

Rhinoceros, is Mustela Henrici op Java het eenige zoogdier dat zich voortdu.cnd ophoudt

op de hooge bergtoppen.
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genaam in tie nabijheid der menschen te vervvijlen — en deze

Javanen
,

die daar ginds oni de vuren zilten en ons avondeten
bereiden, zij zijn zulke gocde menschen!

Ouderdom der bcrglopwouden.

De ouderdom dezer wouden leeren wij beoordeelen uit hel aan-
wezig zijn van werkzame kraters op bergtoppen, welke met der-
gelijke wouden zijn bedekt, en uit de geschiedenis hunner
uitbarslingen

;
zij worden oorspronkelijke wouden genoemd, dewijl

de band des menschen bier, met uilzondering van eenige weinige
bergen, nimmer eenigen vernielenden invloed heeft uitseoefend.
Bij gelegenheid van verscheidene dezer uitbarslingen is bet woudge-
boomle in den omvang der kraters geheel en al vcrnieligd geworden

,

zoodat het thans beslaande (nieuwe) woud uit de overgeblevene,
perenneerende wortelen moet gesprofenof uit voorhanden zaden ont-
kiemd moet zijn. In 1669 bad er eene uitbarsting plaats uit den G.-
Salak, in 1748 uit den G.-Gede, in 1752 uit den G.-Lawoe, en in 1817
rigtte de G.-Idjen zulk eene verwoesling aan, dal de wouden, die bet
hoogsle gedeelle dezer bergen overschaduwden, daardoor niet slechts
werden vernieligd, maar dat de voormalige oppervlakle ler hoogte van
2, 4 a 6 voet met uitwerpselen werd bedekt, ereen nieuwe bodem
werd gevormd, waaraan alle planten-aarde ten ecnen male ontbrak.
(Vergclijk de II'« afdeeling, bladzijde 13,51 en 58,u 14 en 1036.) Toen
ik de genoemde bergen, den G.-Salak in 1838, G.-Gede in 1840, den
G.-Lawoe in 1838, en den G.-Idjen in 1844 bczocht, konden der-
halve de wouden, welke de hellingen des bergs in dconmiddclijke
nabijheid des kraters bedekten, op den G.-Salak niet ouder zijn
dan 139 jaren, die op den G.-Gede slechts 92, op den G.-Lawoe
86 en op den G.-Idjen slechts 27 jaren oud zijn. Neemt men hierbij
in aanmerking de verschillende hoogte boven den spiegel der zee,
waartoe de toppen der genoemde bergen oprijzen, vergelijkt men
de boomen, waaruit die wouden bestaan, onderling met elkander
ten opzigle van hunnc groolte en hunne hoedanigheid , dan moeten de
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wouden, welke den lop des G.-Mamlala wangi overschaduwen

,

minstens een ouderdom hebben bereikt van 200 jaar. Geen enkele

bergtop op Java is met zulke dikke, humusrijke aardlagen he-

dekt , als op dezen berg worden aangetroffen , welks uitbarstingen ten

eenen male onbekend zijn. Ter hoogte van 9500 voetvindt men op

geenen enkelen berg des eilands wouden , die gelijk deze alle ken-

teekenen dragen , van tot een zoo volkomen wasdom le zijn geraakt en

denvroeger beschreven alpenhabitus in zulk eene booge male bezilten.

In 1840 had de bijl nog geene verwoestingen in zijne wouden te

weeg gebragt. De G.-Paloea rijst niet zoo boog als de vorige en de

wouden op den lop des G.-Soembing, welke meer dan 10000 voet

hoog is, zijn aan de meesle zijden reeds geveld. Alle loofboom-

wouden welke op de loppen van andere Javasche bergen voor-

komen, die zich minstens 9000 voet verheflen , liggen beneden

nog heden werkzame kraters en zijn ongelwijfeldjeugdiger dan die,

welke op den G.-Gede en Lawoe worden gevonden. Op den 9200

voet hoogen lop G.-Argopoero , in bet Ajang-gebergle, wordl de

mine gevonden van een tempel , die gedeellelijk door vulkanische

uitbarstingen is verwoest, en welks omstreken heinde en verre

met Casuarina-wouden zijn overschaduwd ; hoogst waarschijnlijk

dagteekenen deze wouden van vroegeren tijd dan de loofwanden

,

welke op den G.-Gede voorkomen, dewijl de vulkanische uitbar-

sting, welke een groot gedeelte der lempelmuren onbeschadigdliet,

hen slechts gedeellelijk kon vernietigen.

Dergelijke ruinen, die in de heete zone in Oosl-Java, slechts ter

hoogte van 50 a 100 voet boven den spiegcl der zee worden ge-

vonden, kunnen dienen om den ouderdom der aldaar voorkomende

wouden, allhans bij benadering, te bcpalen. De ruinen van Ma Ijan

poetih zijn overscliaduwd door wouden, wier kroonen zich

verheffen op zuilvormige slammen ter hoogte van 80 a 100 voel.

Aldaar werd de hoofdstad gevonden des Koningsvan Balambangan,

die in 17615, toen de eerslo Nederlanders zich aldaar vestigden,

nog met de wapenen voor zijne onafhankelijkheid streed; destijds

werden binnen de Siwah-tempels, wier muren lhans in de scbadu-

wen der digtste «oorspronkelijke wouden » verstrooid liggen, nog

wicrook-offers gebrand. (Vergelijk vroeger bladz. 211 en Il
f!c

af-



Vierde zone. 618 Eenig gebied

deeling,bladz. 998.) Deze verbazend uitgestrekte wouden, die gedeel-

telijk raeer dan 100 voet hoog zijn, waarin de zoogenaamde giftbooin

groeit, kunnen derhalve nog niet half zoo oud zijn als de kromrae

boompjes van gindsche alpenboschjes der koude zone, die men ter

hoogte van 9500 voet aantreft, op den top des G.-Mandala wangi;

welke boschjes geene grootere hoogte hebben bereikt dan 20 a 25

voet. Moge het verval van het rijk van Balambangan reeds een

aanvang hebben genomen lang voor de aankomsl der Nederlanders

in dat gedeelte van Java, moge het land slechts van lieverlede

tot eene woestijn zijn geworden, dan kunnen toch de wouden,

welke de plaals overschaduwen, waar de rumen der hoofdstad

worden gevonden, niet ouder zijn dan 79 jaar, want in 1765,

ja zelfs nog later, was de stad nog in bloei. (1)

Uit deze beschouwingen mag met waarschijnlLjkheid worden

afgeleid, dat een vijftigtal jaren in het heete klimaat, in de nabijheid

der kusten, alwaar eene gemiddelde temperatuur van 22,0° R.

heerscht, voldoende is om gindsche verbazende wouden ter hoogte van

100 voet te doen opschieten , waartoe in het koude klimaat der berg-

toppen, bij eene gemiddelde warmte van 7,5° R., twee eeuwen

noodig zijn, niettegenstaande de boomen hier , ter hoogte van 9500

voet boven den spiegel der zee, geene grootere hoogte dan 25

voet bereiken.

Onderscheidende kenmerken der wouden in de vierde zone.

Laat ons thans nog eenmaal een blik slaan op de streken, die

wij vroeger in oogenschouw hebben genomen en de algemeene

kenmerken optellen, waardoor de wouden der vierde zone zich

onderscheiden van die der lager gelegene zonen. Deze kenmerken zijn

de navolgende: 1°. Volslagen gemis aan palmen; zelfs Rotan-soorten

(Calamus l. ) worden hier niet meer gevonden. Er komen hier slechts

(1) De laatstc Vorst (Goesti) van dit rijk, Mozra geheeten, werd voor 1777 — waar-

schijnlijk in 1770 -— overwonnen en zijne hooldotad verwocst.
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nogeeinigeboomvarensvoor, en deze verkrijgen eene groote hoogle.

2°. Een lage, onderdrukle wasdom; het geboomte groeit nergens

hooger dan 50, gewooonlijk slechts 15 ft 20 voet hoog. —
5°. Kortc, kromme, bultige stammen, die zich op eene zeer ge-

ringe boogte boven den bodera in takken verdeelen;zij verwijderen

zich steeds in eene meer schuine van de helling afgekeerde ri^tino-

van den bodem, zij trachten als het ware een regten hoek te

niaken met de steil afdalende oppervlakte des bergs; zij zijn

meer en meer gebogen en krom, staan digler nevens elkander,

naar gelang zij de bergkruin meer naderen. — 4°. Gekronkelde,

menigwerf zondeiiing gebogene takken , die meer zijwaarts uitge-

breid dan opwaarts gerigt zijn. — 5°. Schermachlige loofkroonen,

die zich in de breedte uitstrekken, van boven vlak of vlak bol-

vormig zijn en bijna immer een grooten rijkdom aan bloemen

bezitten. — 6°. Onder de boomen en struiken hebben Vaccinieen

,

vooral Agapetes vulgaris en Gautiera-soorten, wat belreft het aantal

individuen waarin zij voorkomen , de overhand boven alle andere

soorten
; zij geven aan de Javasche alpenflora eenige overeenkomst

met het plantenrijkin noordelijkelanden,\vaarVacciniuin-, Androme-

da-, Arbutus-soorlen groeijen. — 7°. Schaarschheid , en in de hoogste

slreken volslagen gemis aan parasietachtige Orchideen.— 8°. Geringer

aantal varens die op het geboomte tieren, in vergelijking vanvroe-

ger.— 9°. Toenemendemenigte mossoorten , maar vooral Vaccinieen,

en andere lichenes, waardoor alle stammen, takken en twijgen

der boomen als met kussens bedekt, met een ruig bekleedsel over-

togen zijn. Ook het aantal korstmossen die op rotsen en op de aarde

groeijen , neemt toe. — 10* In verhouding van het aantal der soorten

van boom- en struikachlige gewassen is het aantal der kleine, kruid-

achtige planten, die op den bodem groeijen en fraai gekleurde

bloemen dragen , zeer groot
,
ja

, grooler dan in de lagere zonen

;

dit geldt zoowel ten opzigte van het aantal soorten van kruiden

als het tal van individuen , waardoor het meerendeel dier soorten

is vertegenwoordigd. De meesten behooren tot geslachlen , welke in

de heete laaglanden van Java volstrekt niet worden gevonden, maar

hunnen grootsten rijkdom, wat betreft het aantal soorten , bezitten

in noordelijker gelegene landen. Zij hebben veel overeenkomst met



Vierde zone. 620 Kenig gebied.

de Europesclie soorlen derzelfde geslacbten of familieu en geven

uit clien hoofde een karakter aan de javasche bergtopttora ,
dat den

Europeschen reiziger op delevendigstewijze aan zijn vaderland her-

innert. — 11°. Debodem wordt voortdurend steenachtiger , rotsiger,

naar mate men hooger bergopwaarts komt en het aantal der kleine

,

rankende planten , vooral der Lycopodium-soorten wordt grooter.

12<>. De toppen van vele bergen in Midden- en in Oost-Java zijn

met een vaal kleed van Festuea nubigena overtogen. Deze gras-

soort vervangt in de hoogste zone het Alaug alang-gras, hetwelk

op bergen, wier wouden door de bijl zijn geveld geworden,

uiterlijk ter hoogte van 6 a 7000 voet opstijgt.

Beschijving der plaat Goenoeng-Gede. De Iczer slelle zich voor, dat hij

zich te midden van een dergelijk woud, als vroeger door ons is afgemaald,

bevindt op den zuidoostelijken rand van den lop des G.-Mandala wangi, tusschen

Buitenzorg en Tjandjoer. Het grootste gedeelte van het woud hebben wij moeten

vellen, ten einde ons een vrij uitzigt te verschaffen, Slechts een enkele Lep-

tospermuin floribundum, die zich ter regterzijde van ons bevindt, benevens eene

Antennaria javanica welke aan het uiterste gedeelle van den rand staat, zijn

gespaard gebleven. Nevens de hulten der Javanen verheffen eenige Primulae:

Cankrienia chrysantha, hare piramidevormige kroonen. Van den rand , waar wij

ons bevinden, die ter hoogte van 6326 voet is gelegen , slaan wij den blik

over een diep, met woudgeboomte overdekt tusschendal, op den top des G.-Gede

in beperkten zin (zie bladz. 25 der IIde afdceling), die tegenover ons in het

zuidoosten bijna tot eene gelijke hoogte oprijst. Ons oog valt in den krater, welke

slechts een halven kring vormt, noordwaarls van zijn middenpunt geopend is,

en aan die zijde waar hij door geen rand is omsloten, in het tusschendal

dat den G.-Gede van den Mandate wangi scheidt, uitloopt. Hij keert derhalve

zijn schilderachlig front naar onze zijde. Het is thans (op den 30slcn July, 1839)

reeds 5 ure en de koude ncemt met iederen oogenblik toe. De temperatuur is

reeds tot op 3,5° R. gedaald. Alom in de natuur heerscht eene doodelijke stilte en

onbewegelijk hangt het baardmos in lange bundels en draden aan de twijgen. Eene

donkcre, kegelvormige schaduw, die met scherp geleekende grens tegen het liclit

uilkomt, werpt de G.-Mandala wangi op de met wouden bedekte hellingen des

G.-Gede; elken oogenblik neemt zij toe in lengte, lotdat liaar toppunt in de

wolkenzee reikt, die den G.-Gede als een eiland omringt en het land heinde en

verre bedekt. Boven hare bolvormig-gekroesde, verblindend witte oppervlakte

verheflen zich slechts de toppen der hoogste bergen in het bkuiuwe, verre

verwijderde verschiet, waarvan wij den G.-Paloea en eenige omliggendc
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ketenen onlwaren. De halfkringvormige krntcrmuur cles G.-Ge«lr ligt vddrons,be-

schenen door dc heldere zonneslraleneti bcvindl zichschijnbaarin onzeonmiddHlijko

nabijheid. Zij is amphitheatersgewijs gebouwd uit op elkander liggeode lava-

bankcn, die naar bovea toe allengs verder achterwaarts springenen door smalle

uitstekende gedeelten de een van de andere zijn gescheiden. Zij hebben eene zuil-

vormige afzondering en zijn in meer of minder regelmalige, loodregt slaande,

langwerpig vicrkante slukken gespleten. Vele van deze slukken springen even als

ribben naar buiten. Eenige gedeelten van den kratermuur zijn *wavel- of okergeel

,

anderen zijn roodachtig, velen heldergrijs gekleurd. Aandelinkerzijde verheflen zich

eenige afgebrokene slukken van dozen halfkringvormigcn muur lot spitse top-

pen , waarvan bet grootste stuk G.-Rompang wordt geheelen. Tegenover dozen

G.-Rompang tot aan bet westelijke gedeelte des muurs vallen liier en daar nog

versclieidene rotswanden in het oog, wier gele of wilte kleur een seberp kon-

trast vormt met bet donkere groen der wouden. Van de middensledczer wanden ,

waaruit nog ligtc dampwolken opstijgen, — deze plaats is bckcnd onder de bena-

ming van solfatarades G.-Gede— reiki eene kale, geelachtig gekleurde kloof ofstrook

tot verre benedenwaarts in bet woud. Boven dez plaats is de kraterbodem vol-

komen dor en kaal. De rand van zijn wrl.zamen krater , waaruit onopboudelijk

witte dampwolken al dwarrelend opslijgen, is door uilgeworpene massa's opge-

hoogd en lot een uilbarslingskegel geworden , die zich in eene noordelijke en

noordoostelijke rigling in een breeden, blaauwacbtig grijzen lava-stroom verlengt;

deze stroom loopt in de rigling van den G.-Rompang, waarlegen hij stuit, stort

zich vervolgens steil naar beneden en verdwijnt eerst lager uit het oog

tusschen de wouden, die beneden aan de bellingen des bergs groeijen. Voor

zoo ver de diepsle insnijdingen ons in staat stellen daarover te oordeelen , bestaat

de stroom — G.-Batoe door de Javanen geheeten — uit nielsandersdan losse,

hoeki^e puinbrokken. Al deze op zulk eene verscbillende wijze gekleurde rots-

wanden , trachiet-ribben en lava-brokken , zoomede de smalle, westelijke kraler-

rand, waarlegen een rbinocerospad in zigzag oploopt, worden door het geel-

achtige licht der avondzon beschenen. Verre beneden ons zien wij in bet lus-

schendal het van woudgeboomte onlbloote plekje Kandang badak, dat even

als de wouilen, die het omringen, reeds geduremle een geruimcn lijd in de

schaduw des G.-Mauclala wangi ligt. De hooger gelcgene gedeelten des bergs,

die nog door dc znn worden beschenen, vormen door limine lichte kleur daar-

mede een sterk kontrast; donkere, scherp geteekende slagschaduwen werpen

zij op de omringende streek. Doch slechls nog gedurende korle oogenblikken wordt

de G.-Gede door de stralen der avondzon beschenen. Terwijl de lemperaluur allengs

lager en eindelijk lot op 2,2° R. daalt, breidt de schaduw des G.-Mandala wangi

zich uit over een steeds grooter wordend gedeelte vanhetgebergte, met iederen

oogenblik neemt zij in lengle toe en ligt eindelijk als een reusachtig spooksel op

dc wnlkcn , die zich oostwaarls van den berg bevinden. Nog eenige oogen-
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blikken later verbleekt insgelijks de laatste straal der zon, die den kraterrand

bescheen en al hetgeen wij rondom ons ontwaren, verliest zich nu met een

buitengewonen spoed in de duisternis van den nacht.

De plaat Goenoeng-Merapi levert een gezigt op de kruin van dezen berg

,

welke onder den aangehaalden naam in Midden-Java bekend is en zicb verheft

in het midden der landschappen Kadoe , Salatiga , Jogjakerta en Solo. Stelde ons

de plaat Kawah-Patoea het beeld van een geheel en al uitgedoofden krater

voor oogen, een ketel die in een vreedzaam meer herschapen isgeworden,

leerden wij in den Goenoeng-Gede eenen halfknngvormigen krater kennen,

die wel is waar nog gedurig dampwolken uitstoot, maar die sedert velejaren

geene uitbarslingen heeft ondergaan , wier hevigheid of veelvuldige herhaling
D^v.««^ u**»v.»~«u.

toereikend zou zijn gevveest ora het opgroeijen van wouden in zijne onmidde-

lijke nabijheid te verhinderen , — en vertoonde ons het gezigt Goenocng-Goen-

toer eene enge , trechtervonnige kolk , die bijna alle jaren, ja zelfs meermalen

binnen het tijdsverloop van een jaar, uilbarstmgen ondergaat, waardoor elke

plantenkiem vele mijlen ver in het rond vvordt vernietigd , zoo ontwaren wij

hier een even zoo werkzamen vuurberg, ja, die somtijds nog heviger woedldan

de G.-Goentoer, maar die in plaats van een hollen, trechtervormigen krater,

eene kolk te omsluiten, door een uitbarstingsberg — eruptiekegel, slakken-

kegel — bijna geheel en al is aangevuld. De G.-Merapi is met een dubbelen

krater voorzien , een voormaligen , ooslelijken , uitgedoofden en een westelijk

gelegen , nieuw gevormden , nog werkzamen krater, met welke beiden wij

reeds in de 2d« Afdeeling bladz. 438 en volg. bekend zijn geworden. De plaat

vertoont ons op den voorgrond den voormaligen . ooslelijken kratermuur, waar-

van de builenhelling naar ons toe is gekeerd. Van hier zien wij over eene veel

lager gelegene aschvlakle — den bodem van den voormaligen, oostelijken kra-

ter — been en vestigen ons oog op den slakkenkegel , die in al zijne woesle

kaalheid aan de overzijde dczer vlakte, in het west-zuidwesten , oprijst en den

nieuwen krater niet slechts geheel en al aanvult , maar met zijne kruin zelfs

nog tot eene aanmerkelijke hoogtc boven hem uitsteekt. Ter reglerzijde van liet

beeld strekt zich de oude kratermuur uit in de gedaante van een halvenknug,

wordt tevens breeder, stomper en gaat op deze wijze over in den voet van

den kegel; aan de linkcrzijde verlengt zich de aschvlakle in eene kloof, waar-

uit wolkenmassa's omhoog stijgen , die de geheele bergkruin met hunne neve-

len dreigen le omhullen. Duizende van kronkelende voren of gleuven doorsnijden

in hun bogtigen loop den bodem dezer vlakte en vereenigen zich gezamenlijk

in eene cenlrale hoofdgleuf, welke laatstgenoemde door den rand van den

kratermuur voor ons oog verborgen wordt gehouden. Hier en daar verheflen

zich op den voorgrond halfverdorde booraen van Albizzia montana, — elders

ontwaren wij verbrijzelde slompen van andere dergelijke boomen, die uit de

helling uitsleken; zij mogen als zoo vele bewijzen worden beschouwd van de



Vierde eom. 625 "Kerrig gebied.

hevigheid der laatste uitbarsting, waardoor niet slechts de voormalige plantentooi

dezer berghelling — het Acaciawoud — vernield, maar de geheelc oppervlakte,

met al hetgeen zich daarop bevond, door uitwerpselen (asch, gruis en steen-

brokken) overstelpt is geworden.

Op den achtergrond onderscheiden wij, ter linkerzijde van den slakkenkegel,

een gering overblijfsel — het zuidelijke gedeelle — van den nieuwen krater-

muur, dat nog niet door slakken is bedekt; alle andere deelen van dezen muur

zijn of verbrijzeld, of liggen thans bedolven onder slakken, die zich tot een

hoogen, halfbolvormigen berg op elkander hebben gestapeld. De aschvlakte ligt

in liaar middengedeelle ter hoogte van 8000 voet boven den spiegel der zee;

daarboven verheft zich de voormalige, oostelijke muur, die op den voorgrond

van onze teekening wordt gezien, 424 en de nieuwe, zuidelijke muur 640

voet, terwijl de kruin van den slakkenkegel nog veel hooger daarboven uit-

steekt. In zijne zwartgraauwe kleur, woest en ruw verheft zich deze kegel

daar voor ons. De kale, puntige steenbrokken , waaruit hij is zamengesteld,

zijn met geen enkel grasscheutje, geene groene mosrank gesierd. Slechts hier

en daar wordt het eentoonige graauw der slakken door de gele kleur van aan-

geslagen zwavel afgewisseld. Niet ongepast vergeleek Fr. v. Boekhold dezen

slakkenkegel reeds ten jare 178(3 met een hoop steenkolen, welke van onderen

vuur hebben gevat, zoodanig dat de rook boven op tie kruin van den hoop

uit alle reten opslijgt, — eene vergelijking die insgelijks nog tegenwoordig

volkomen juist kan worden geheeten. Deze dampen bestaan voor een gedeelte

uit waterstoom, voor een ander gedeelte uit zwavelig-zuur gaz en komen in

de bovenste helft, zoomede op de kruin van den kegel uit alle reten en ope-

ningen tusschen de slakken le voorschijn; hier stijgen zij met een dof loeijend

gedruisch in den vorin van darapzuilcn opwaarts, elders ontwikkelen zij zich

op zachtere wijze en breiden zich meer in de gedaanle van nevelen uit; maar

alle deze dampen en gassen vereenigen zich in eene geringe hoogte boven de

plaats van hunnen oorsprong tot een geheel, vloeijen ineen en vorraen eene

algemeene dampwolk, die onophoudelijk uit de kruin van den slakkenkegel

oprijst en zich, zoo als dit nog tegenwoordig het geval is, op gelijke wijze

reeds sedert hondcrde van jaren in den dampkring heeft uitgeslort. In de laag-

landen van Java, aan den voet van dezen berg, heeft thans — wij bevinden

ons in de maand November, 1836, — de west-noordwest-moesson de overhand.

Terwijl deze wind over de bebouwde vlakten van Solo en Jogjakerta waait,

welke 8000 voet lager dan onze bergkruin liggen en thans met sombere wolken

zyn bedekt en in regenbuijen zijn gehuld, doet zich hier, in den zuiversten

dampkring, een vrij hevige en aanhoudende oost-zuidoostewind — de passaat-

w [nti _ gevoelen, waardoor de dampwolken des kraters juist naar die streek

heen worden gestuwd, van waar de vochtige noordwest-moesson tegenwoordig

over het laagland Maast. Uit dien hoofde verheft zich de dampwolk, welker
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middellijn aan de basis 3 a 500 voet bedraagt, niet loodregt boven de kruin

van den eruptickege! , maar wordt tea opzigte van de plaats waar wij onsbe-

viuden, in eene schuine rigting naar de regierzijde en naar voren toe gedreven.

Achter deze dampen is het verst verwijderde gedeelte van den kegei slechts

onduidelijk ziglbaar. Wanneer men deze dampwolk op een grootercn afstand,

van ter zijde waarneeml, gelijk door ons is afgebeeld geworden in Merapi

Figuur 6 (zie Afd. II. bladz. 426), dan vertoont zij zich als een horizontal

slrook, die zich ter lengte van verscheidene raijlen in den dampkring uilslrekt.

Van ons tegenwoordig standpunt, dat zich in eene groolere nabijheid er van

bevindt, onlvvaren wij slechts de oostzijde der dampwolk, die met eene buiten-

gewone hevigheid uit de kruin van den slakkenkegel opstijgt en met ijlende

vaarl, al dwarrelende, naar het noordwesten wordt gestuwd. Slaan wij onzen

blik op het donkere blaauw van het uitspansel, op deze dampkogelen, die zich

onophoudelijk, al suisende en dwarrelende ontwikkelen en met een toenemenden

spoed daarheen vlieden, en vestigen wij ons oog op die zwart gekleurde of

grijze oppervlakte van den vulkaan en zijn woesten slakkenkegel, waaraan geen

struik, geen grasscheutje, geen enkel groen plekje wordt gevonden, zoo ont-

waren wij een kontrast, dat vreeselijk- , maar tevens verheven schoon mag

worden geheeten.

Somtijds gebeurt het, dat zich de oostewind tot een storm verheft. Zijn dan

de wolken langs de berghelling tot op deze. hoogte gestegen, als het ware op-

waarts gerold, dan drijven, ja vliegen zij met bliksem-snelheid door de asch-

vlakte, gelegen tusschen den oostelijken kratermuur en den uitbarstingskegel.

Deze kegel is dan door graauwe nevelen nu eens voor ons oog verborgen , dan

weder is zijne donkere kruin zigtbaar in de spleten der wolken en zij vertoont

zich met hare witle, opvvaarts dwarrelende dampen midden in de lucht, als

ware zij door tooverij daarheen verplaatst. Het sissen en bruisen der fumarolen

vereenigt zich dan lot een geluid met het geloei van den storm, en wolken en

vulkanische dampen dwarrelen chaotisch, als in slrijd, door elkander.
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FtaatseMijke besahouwing, JLofinal yebieit.

1. De plantengroei der kraters. — 2. Het hoogland ran den G.-Ajang

(Tjemoro-vvouden in de vierde zone;.

1. SB PLANTENGROEI DER KRATERS. OpenC plekkeil III het

woud, waar de alpenboomen reeds op het midden der derde

zone, ja somtijds op eene geringere hoogte dan 4000 voet

boven den spiegel der zee worden aangetroffen. Op ver-

scheidene plaatsen der 2de Afd. van dit werk hebben wij den lezer

opmerkzaam geinaakt op het eigenaardige woudgeboomte, dat in

de onmiddelijke nabijheid, aan de randen der kralers en solfata-

ra's, ja, voor een gedeelte op dcze woeste plekken zelve wordt ge-

vonden. Wij vestigden toen reeds b. v. bladz. 50, 73 e. o. a. pi. onze

aandacht op de merkwaardige omstandigheid, dat deze kraler-

boschjes voornamelljk uit dergelijke booraen bestaan, welke opaWe

hooge bergtoppen groeijen, doch die beneden de zoHe van 7000

voet niet dan in kraters worden gevonden en te vergeefs worden

gezocht in de hoogwouden, waardoor verscheidene dezer kraters,

zoo als de Kawah-Wajang, Widai, Geloenggoeng , menigwerf vele

mijlen ver in het rond zijn omgeven. De voornaamsle van deze

kraters, waarin dergelijke boschjes worden aangetroffen, die den

reiziger eene geschikle gelegenheid aanbieden om zich met hunne

gesteldheid bekend te niaken, zijn de volgende die ik aanhalen zal

,

met opgave der hoogte boven den spiegel der zee,waarloe zij zich

verhelfen. De kraterbodem van den G.-Pepandajan ligt ter hoogte

van 6600 voet, de hoogte der talrijke kraters van den G.-Dieng

bedraagt 5765 lot 6200, van de Kawah-Wajang 5870, van de

Kawah-Tjiwidai 5766, van het meer Telaga-Bodas 5220, van de

Kawah-Badak , benevens nog eenige andere solfatara's gelegen op

de bnitenwaarts gekeenle helling van den G.-Tangkoeban praoe

4
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5000 , van de Kawah-Manoek ongeveer 4500 en van den krater-

bodera des G.-Geloenggoeng 5590, terwijl de solfalara, welke ge-

vonden wordt op den westelijken voet des G.-Salak eene hoogle

heeft van ongeveer 3500 voet. Er wordt op het gansche eiland

Java geen krater
,
geene solfatara aangelroffen, die tot eene geringere

lioogte boven den spiegel der zee oprijst, dan de laatstgenoerade

en evenmin wordt onder alle aanwezige kraters een enkele gevon-

den, die niet met het «kratergeboomte» is begroeid, welk laatst-

genoerade wij nu weldra tot het onderwerp van onze beschouwing

zullen maken. Al is dit niet in zijn geheel het geval , zoo is de

bodem Tan alle kraters en solfatara's althans voor een gedeelte

daarmede begroeid. Verheffen zich , op eenigen afstand van den

rand dezer kraters, de digtst gegroeide, hoogslammige wouden en

beschaduwen deze alles, wijd en zijd, berg en dal met een onafgebroken

bladerendak, bestaat dit woud voornamelijk uit Fagraea- en Gor-

donia (Poespa-) boomen , uit eiken, Laurineen, Saurauja- en Podo-

carpus soorten ; — zoo is het middengedeelte der kleine , dampende

plek, welke de inlanders Kawah noemen, gewoonlijk van alien

plantengroei ontbloot, kaal, maar omgeven door eene strook laag

woudgeboomte , dat uit geheel verschillende boomsoorten bestaat

en tot eene veel geringere hoogle opschiet dan het zoo evengenoemde.

Deze boomen groeijen groepsgewijs bijeen ; zij vormen de sierlijkste

boschjes, prijkende met het schoonste, levendigste groen en scheiden,

als een smalle gordel, het hoogstaramige woud van den krater-

bodem af. Van den rand des kraters strekl zich de groei dezer boomen

meer en meer uit naar zijn midden gedeelte, waar zij nu eens

geheel afzonderlijk, dan weder in kleine groepen op denbleeken,

door dampen ondermijnden kraterbodem zelven gevonden worden,

ja, menigwerf aan alle zijden door sissende dampen zijn omringd.

Van de alpenboomen en struiken , die wij op de hoogste bergtoppen

hebben ontmoet, worden Albizzia montanaj Gautiera leucocarpa,

Agapetes microphylla, maarvooral Rhododendron relusum ,benexens

Agapetes vulgaris in grooteren gelale dan eenige andere, in de

solfatara's aangetroffen ; de laatstgenoemde boomsoort behoort in

deze solfatara's , alsmede aan de rand der kraters zoo zeer te huis

en heeft eene zoo algemeene verbreiding, dat over het gansche
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eiland geene enkele Kawah wordt gevonden, al moge deze rich

tot eene groote hoogle boven den spiegel der zee verheffen of op

eene zeer geringe hoogte zijn gelegen, waar dit geboomte

niet menigvuldig werd waargenomen. Daartusschen komen nog

eenige andere kleine booratjes voor, vvaarvan wij op de toppen

der bergen geen spoor bebben gezien en die insgelijks in de hoog-

stammige wouden zeer zelden en slechts afzondeiiijk opwassen

,

maar die wij nil zullen leeren kennen, uilhoofde zij groepsgewijs

met de vroeger genoemden bijna in alle kraters groeijen. Deze zijn

Lalindjing: Symplocos ribes en xanthophylla de vr. (Sapolaceae

Rchb. , Styraceae spr.) , met groote ; belder- , zelfs geelachtiggroene

,

glimmende bladeren , die eene fraaije kroon vormen
, gescbraagd

door een 5 a 10 voet hoog slammelje, — Poon krangejan
; .

,

Ki djeroek of limo «.: Tetranlhera citrala sees. (Laurineae),

met eene rondachlige, zachle en fijnbebladcrde kroon; deze

boom laat zich liglelijk onderscheiden door den smallcn, spits

toeloopenden lancetvorm en bet bleeke groen op de benedenvlakte

zijner bladeren, maar voornamelijk door den overvloed van aelhe-

rische stoffen, door den eigenaardigen reuk van citroenolie, waar-

door zich alle deelen van bet boomtje in eene hooge mate ken-

merken, — en Arendoeng kawah *.; Melastoma lanuginosum

en setigeruin bi. (Melastomaeeae) kleine boomtjes met rozenroode

bloemen, welke bier de plaats vervangen van M. polyanthum, dat

in de laaglanden zoo algemeen verbreid is en waarmede zij veel

overeenkomst bebben. — Hierbij dienen nog verschcidene soorlen

van het geslacht Elaeocarpus (Tiliaceae) te worden gevoegd , die

zich menigwerf tusschen de vroeger genoemden verheffen en die

met hunne digt bebladerde kroonen het loofgewelf dezer boschjes

als het ware helpen voltooijen. Het meerendeel der Elaeocarpus-

soorten groeit in de tweede en eerste zone (zie bladz. 365 en 455)

;

bier, in de kralers daarenlegen worden E. floribundus en serratus

bi. veelvuldig aangetroffen, twee fraaije boomen, voorzien van

bloemlrossen , die in de okselen der twijgen ontspringen; zij bebben

langwerpige, spits-toeloopende, gladde en aan den rand gezaagde

bladeren , die eene lederachtige hoedanigheid hebben en eene we-

lige, rond-gewelfde, ijle kroon vormen.
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Deze «kraterboomen» verheffen zich met hun loofdak zelden tot

eene groolere hoogte dan 20 a 25 voet boven den bodem
;
dikwerf

bereiken zij niet meer dan de belft van deze hoogte ;
maar dit loofdak

is zoo welig van bladeren voorzien , de kroonen der verschillende

boomtjes staan zoo digt nevens elkander en zijn met een zoo frisch

en glimmend groen geverwd, dat men zicb onmogelijk een schooner

sieraad kan voorstellen als deze liefelijke boscbjes, waarmede een

dergelijke woeste plaats, als de bodem van een nog werkzamen

krater, is omtogen. Dekromme, ineengedronge, alpinische habitus,

waardoor zich deze boomen (Agapetes vulgaris e. a.) op de loppen

der bergcn kenmerken, wordt hier, in deze veel lager liggende

solfalara's slechts in eene geringere mate waargenomen. — Vroe-

ger, in verschillende zonen, hebben wij Clematis javana dg. en

smilacifolia Wall, voornamelijk aan den rand der wouden , op opene

plekken aangetroffen , waar zij bij voorkeur groeijen ;
wij ontmoe-

ten deze soorten insgelijks bier, aan den rand der kralerboschjes,

waar zij zich door het kreupelhout heenslingeren. Als meer ken-

schetsende planten daarentegen , die eigenaardig zijn voor bet

kreupelhout of struikgewas dezer kraterstreken , worden verschil-

lende soorten der geslachten Gleichenia, Pteris en Lycopodium

waargenomen , die gewoonlijk aan den binnenwaarts gekeerden

rand der kraterboschjes opschieten ; zij vormen eene digt dooreenge-

groeide,5 a 4 voet hoog rijzende wildernis of bladerenbedding,ter

breedte van eenige voeten tot een vadem , en grenzen onmiddelijk aan

den verhitten , verganen en door dampen ondermijnden bodem der

solfatara. Hier is het waar voornamelijk Pteris incisa Thunb. aller-

weligst tiert; zij vormt een bekleedsel over den papachtig-weeken

bodem , die zuur en met aluin bezwangerd is , of voor het grootste deel

uit zwavelmelk en kiezelzure aluinaarde bestaat; deze varenbeddingen

worden menigwerf aan alle zijden door heete, sissende dampen om-

geven en zijn, het eene jaar na het andere, bedolven in een damp-

kring van zwavelwaterstofgaz. In de retender meer of min vergane

lava-blokken heeft Polypodium vulcanicum m. wortel geschoten

,

van waar het zijne tongvormige bladeren uitstrekt, — Oscilla-

loria labyrinthiformis Agfc., benevens eene andere nog niet bestemde

Confcrva-sooit . vormen wn bekleodsel op alle stcenen die in het
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zure, menigwerf tot op 60°R. verhitte water der borrelende poelen

en beken worden aangetroffen — en waar Pteris incisa een plekje

onbedekt heeft gelaten, daar ter plaatse is de breiachtige bodem

met een wilachtig-groen mos, een loofmos bedekt, dat naar de

wijze der Sphagnum-soorlen in zeer breede zoden groeit; deze

zoden zijn laag en dun , maar beslaan eene des te grootere uit-

gestrektheid , zij vormen verscheidene vademen >er een aaneenge-

scbakeld bekleedsel, waardoor de witkleurige, zure en papachtige

bodem, die uit aluinaarde, kiezelaarde en zwavelmelk bestaat en

allerwege van dampen is doortrokken, voor bet oog wordt bedekt;

welig tiert bet mos op een dergelijken bodem , niettegenslaande

de thermometer, die door de groene moslaag been een duimdiep

in den witten modder wordt gestoken , tot op 60^R. rijst.

Hebben wij deze bewijzen van frische plantengroei in het water

van kraterpoelen ontmoet, waarin zicb eene zoo groote boeveelheid

aluin in opgelosten toestand, ja, menigwerf insgelijks vrij zwavel-

zuur bevindt dat, bij het nuttigen er van, de tanden stroef worden

gemaakt; hebben wij de weligste, fraaiste boschjes aangetroffen,

zamengesteld uit boomen die in de onigeving, aan den rand van

deze kale , darapende plekken groeijen , maar daarentegen in het

omliggende woud niet worden gevonden ; zoo zouden wij bijna

veronderstellen , dat deze «kraterboomen» beminnaren zijn van

den aluin- en zwavelbodem en van de zwavelige dampen, en dat

zij deze eigenschap door de natuur hebben onlvangen oni de sporen

van het allerwege verbreidde leven zelfs nog in de de Quivering wek-

kende vverkplaalsen des vulkaans ten toon le spreiden en geen enkel

klein gedeelte der schepping onbegiftigd te lalen! Menigwerf ziet men

de bladeren van Rhododendron retusum bedekt met een zwavel-

acblig bekleedsel van eene geelachtig-grijze kleur, een sublimaat

dat uit de dampen is nefirgeslagen , maar niettegenstaande

dat blijven zij groeijen en zijn behangen met de fraaiste , schar-

lakenroode bloemen; op andere plaatsen ontwaart men Agapetes

microphylla, die hare welige, fijn bebladerde , ronde kroon midden

in het water van een meertje verheft dat hevig kookt en borrelt,

waar zij op een klein eiland van wille slijk of verganc. wilge-

kleurde rots heeft wortel geschoten , — ja levende worlelen van



Vierde zone. 650 Kraterbosehjes.

Agapetes vulgaris dalen dikwerf tot eene aanraerkelijke diepte in

heete, dampen uitstootende spleten afwaarts.

Ter hoogte van 5590 voet wordt Agapetes vulgaris in den krater

van G.-Geloenggoeng in grooten getale aangetroffen ; wij hebben ze

op alle bergtoppen gevonden die hooger rijzen dan 7000 voet,

waar geen anderc boom zoo algeraeen verbreid is dan deze; in de

hoogstammige wouden daarentegen , die den even genoemden krater

omgeven, is wijd en zijd geen enkel individu van dit geboomte

te vinden. Doen wij onderzoek naar de uiterlijke physieke ver-

schijnselen, welke vergezeld gaan met het aanwezig zijn der ge-

noemde boomsoort , benevens al de overige boomen en struiken

,

die wij vroeger hebben opgeteld en die , in eene zoo geringe hoogte

boven den spiegel der zee, in kraters worden gevonden, zoo schijnt

het clat hun wasdom in de kraters hoofdzakelijk van de volgende

drie vereischten afhankelijk is. 1<>. Het voorkomen van steen-

brokken, gespletene rotsen ; met uitzondering der kalkrotsen wordt

op het eiland Java een kale, rotsachtige bodem bijna nergens

aangetroffen , dan in kraters; — 2°. de opene, onbeschaduwde

gesteldheid der plaats, waarop de zon en overige hemelligchamen on-

gehinderd hunne stralen kunnen schieten; in streken welke hooger

zijn gelegen dan 5000 voet, wordt op het eiland Java eene dergelijke

opene gesteldheid des bodems bijna uitsluitend in kraters opge-

merkt, terwijl alle overige streken in het rond met de schaduwen

van een hoogstammig woud zijn bedekt, waarin die door mij

zoogezaamde «kraterboomen» oogenschijnlijk niet kunnen tieren,

en 5°. mag het voor zeer waarschijnlijk worden gehouden dat de

hoedanigheid des bodems zelve een grooten invloed op het groeijen

der gemelde boomen uitoefent; welligt wordt hun wasdom bevor-

derd door de vergane of ontbondene lava , door die brei- of modder-

achtige stoffen, welke door de werking der zure vulkanische dam-

pen op de vaste lavarots werden voortgebragt; ten opzigte van

Pleris incisa mag dit niet in het minst worden betwijfeld, uit-

hoofde deze plant nergens en op geen anderen bodem zoo buiten-

gewoon welig groeit, als op den zuren, aluin bevattenden, met

zwavelmelk (lac sulfuris) vermengden bodem der kraters , in de

atmospheer van zwavelig zuur of zwavelwaterstofgaz , waarvan ze
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op die plekken gedurig omgeven is. Het zou niet onbelangrijk kun-

nen worden geacht, eene scheikundige analyse te hezilten der roi-

nerale bestanddeelen d. i. der asch van deze planten. (1)

2. HET HOOGLAND VAN DEN G.-AJANG. Tj C KIOTO- W Ollden f*

de vierde zone. De Tjemoro-wouden (Casuarina Junghuhniana Miq.)

des G.-Ajang, gelegen in het oostelijke gedeelte van Java, bezitten

eeri geheel eigenaardigkarakter , hetgeen nioet worden toegeschreven

aan omstandigheden van plaatselijken aard, aan de buitengewone

ontwikkeling die dit gebergte heeft verkregen , dat rich in de zone

van 7 tot 9000 voet tot uitgestrekte hoogvlakten heeft verbreed.

Ofschoon geen ander gebergte van dien aard op Java word I ge-

vonden, zoo zullen wij echter kortelijk melding maken van de

wouden die het bedekken, waardoor aan het landschap eene

physiognomie wordt gegeven als die van een park. Tevens vinden

wij in dit gebergte een treffend bewijs, datde eenzaamheid welke

wordt waargenomen op de hooge bergtoppen van Java, het geringe

tal van dieren dat aldaar wordt gevonden, niet mag worden toe-

geschreven aan de hoogte waartoe zich deze bergen boven

den spiegel der zee verheffen en aan de veranderingen welke ten

gevolge daarvan plaats hebben in de temperatuur en de drukking

der lucht, maar dat de reden er van moet worden gezocht in het

gemis aan ruimte, aan vlakken bodem van eene genoegzame uitgestrekt-

held en aan plantaardig voedsel; — want in deze hoogvlakten van

den G.-Ajang ontmoeten wij andermaai de tooneelen vanhetheete

laagland, der Alangwildernissen , die aan de zuiderkust palen;

deze tooneelen worden bier gevonden op eene hoogte van 7 a 9000

voet boven den spiegel der zee

Ik bepaal mij echter te dezer plaatse tot de vermeldingder voor-

naamste eigenaardigheden van de flora en fauna en verwijs

den lezer, die met de plaatselijke gesteldheid van dit merkwaardige

gebergte breedvoeriger wenscht te worden bekend gemaakt, naar

!

(1) Wij hoopen dat de heer P. J. Maier te Batavia (Apothocar der lste klasse bij de

lndische armee) zijne opmerkzaamheid insgelijks op deze kraterplanten moge vestigen.

Deze scheikundige houdt zich thans onledig , de producten van ontbinding en ovcrigc

voortbrengselen der kraters aan eene chemische analyse te onderwerpen , na reeds vroc-

ger een groot getal mineraie wateren op Java grondig to hebben onderzocht (Zie hierom-

trent Afd. ill., gedeelto 3.)
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bladz. 1079 en volg. der 2de Afd. — Dehoogvlakte van den G.-Ajang

neemt haren aanvang in het dal der Kali-Pitjoro, gelegen tusschen

de bergjukken G.-Tjemoro kendeng en Pingkang, vanwaarzij inde

rigting van het west-noordwesten en noordwesten van lieverlede

hooger rijst; zij verheft zich trapsgewijs en vormt een aantal zeer

zacht hellende, ja voor een gedeelte geheel vlakke platten , terrassen

,

die allengs hooger liggen en waarvan het hoogst rijzende, noord-

westelijke, ter hoogte van 9207 voet boven den spiegel der zee wordt

gevonden ; het is door een krater van geringe grootle doorboord en

wordt G.-Argopoero geheeten. De afstand yan de K.-Piljoro tot aan

de G.-Argopoero heeft eene zoodanige uitgestrektheid , dat een rei-

ziger te voet ten minsfe acht uren behoeft , om zich van de eene

plaats naar de andere te begeven. Alle deze uitgestrekte hoogvlakten,

zacht hellende terrassen, zijn bedekt met eene losse, vruchtbare

aarde en hoofdzakelijk begroeid met korte grassoorten, die een

uitmuntend voedergras opleveren; zij hebben al het uiterlijke van

een weideveld, eene grasmat, waarop zich ver van elkandcr staande

Tjemoro-boomen verheifen. Behalve dit geboomte worden hier en

daar kleine, maar niettemin digt bebladerde boscbjes van een

bruinachtig groen waargenomen , die als even zoo vele eilandjes

op de grasmat verrijzen en hoofdzakelijk uit Quercns pruinosa ft.

var. alpina (zie vroeger bladz. 496) beslaan. Weinige andere boom-

soorten komen hier voor, terwijl de Casuarina daarentegen in grooteren

getale dan alle overige wordt gevonden. Hier geheel afzonderlijk,

elders in kleine groepen opgewassen,doch steeds op eenaanmerkelijken

afstand van elkander geplaatst, bcdckken deze boomen het gansche

gebergte wijd en zijd, waaraan zij al het uiterlijke van een park

bijzetten. Het jonge geboomte is pyramidevormig; maar bij de

oudere boomen gaat deze pyramidevorra meer en meer verloren,

totdat zij eindelijk gecne takken meer schieten dan aan hun top

en alsdan eene meer scherm- of rondachtige , dan spits toeloopende

kroon vormen. Een groot getal oude boomen ligt omgevallen op

den grond, waar hun hout allengs vermolmt.

Op dezen grasbodem, als het ware een park waarop duizende van

denne- of ptjnboomen zijn geplant , worden de volgende gewassen , hier

en daar tusschen de stammen der Tjemoro's aangetrofien. Onder de
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halfstruikachtige planlen worden voornamelijk vijf soorten opgemerkt,

welke groepsgewijs vereenigd groeijen en kleine, uilerlijk 5 a 6 voet

hooge wildernissen vormen, struikboschjes, die echter niet dan op

een grooten afstand van elkander, hier en daar verstrooid worden

gevonden. Hiertoe behoort Ethulia conyzoides l. dc. (Compositae),

die 2 a 3 voet hoog opschiet, in habitus veel overeenkomst heeft

met Solidago Virgaurea, ecbter met purper-lilakleurige bloemen

is gesierd, de kleine, halfstruikaeblige Antcnnaria saxatilis DC.,

die ons reeds vroeger is bekend geworden en zich kenmerkt door

eene gelijke, bleeke kleur als de boomachlige A. javanica, eene

4 a 6 voet hooge Senecio-achtige plant (Compositae) die gezelli

digt ncvens elkander groeit en fraaije roodachtige bloemtuilen

draagt, (1) — Conyza maxima Zoii. et m. (Compositae), een struik

met geelachtig bleeke bloemhoofdjes die in tuilen groeijen aan de

spitsen der twijgen, — maar vooral de bijzonder kenschetsende

Elsholtzia data Zoii. et m. (Labiatae). Deze laatstgenoemde plant,

die wel is waar slechts een halfstruik is, ecbter 5 a5,ja,menig-

werf 8 voet boog opschiet, groeit op hoog rijzende, drooge, met

gras bedekte berghellingen en wordt in midden- en oostelijk Java

op dergelijke plaatsen overal gevonden; hare vierkanle, aan de

basis houtachtige Stengels zijn roedevormig in takken verdeeld,zij

verheffen zich lijnregt en gaan aan hunne toppen over in digt

gegroeide, witachlige bloemaren, die even als de benedenvlakte

der bladeren, met viltharen zijn bedekte Alle deelen dezer plant

kenmerken zich door een sterk gekruiden, overigens aangenamen

reuk, die veel overeenkomst heeft met den geur van Mclissen en

zijn eene voornome lekkernij \oor de herlen. (2) Hier en daar

wordt tusschen de reeds genoemde gewassen een varenkruid

(1) Deze plant word door mij insgelijksop den G.-Kawien Idj6n aangetroffen (tie Afd. II.

bladz. 742,1006) en, voor zoo ver ik mij dit kan herinneren , even?eer op den G.-Ardjoeno

en Tengger. Zij is in mijn herbarium nog niet bestemd en komt in Wostelijk- Java

niet voor.

(2) Vroeger werd deze plant door mij, ofschoon als twijfelachtig, voor? Melissa hirsuta

Bl. gehouden en beschreven in net JNatuur- en Geneesk. Archief. 11. p. 45. —Op bladz.

408, 742, 807 en 1006 der 2de Afd. van dit werk wordt zij onder dezen naamen voor een

gedcelte onder den naam van Oeymum aangehaald.
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Campteria sp. aangetroffen; zijn Stengel heeft, wel is waar,geene

houtachtige geaardheid, is sappig-vleezig, echter meer dan een

duim dik; hij vcrheti zieh lijnregt, 6 voet hoog en verdeelt

zich vervolgens in drie en telkens weder — gaffelsgewijs — in

twee takken.

Van de kleinere, kruidaehtige planten worden op den droogen

grasbodem dezer Casuarina-wouden de volgende soorten het talrijkst

aangetroffen, die wij alien reeds als bewoners der vierde koude

zone hebben leeren kennen : Plantago asiatica l., Hydrocotyle asia-

tica l., Viola serpens Wan. en andere viooltjes, Fragaria indica

Andr., Ranunculus javanicus Reinw. , Gnapbaliura javanicum DC en

Alchemilla villosa jungh., waarbij bier nog een varen: Gymno-

gramme obtusata bl moet worden gevoegd, welke in groote hoe-

Teelheid op deze grasvlakten groeit, benevens Soncbus javanicus

Spr. , Dichrocephalia chrysanthemifolia DC. (Cotula aiior,) en eene

kleine, nog niet beschrevene Urtica (n. sp.) Op enkele, dorre en

zandachtige plaatsen van het hoogland wordt insgelijks het bosgras

Festuea nubigena jungh. gevonden. — Al deze planten gezamenlijk

raaken slechts eene uiterst geringe hoeveelheid uit, in vergelijking

met het buitengewoon groote individuengetal der kleine, kortegras-

soorten, waardoor het voeder- of weidegras wordt gevormd, die echter

nog niet nader bestemd zijn geworden; zij zijn evenzeer het voor-

naaraste beslanddeel van het plantenbekleedsel desbodems, der gras-

zoden, als zulks het geval is met de Casuarina, die onder de

boomen de overhand heeft.

Gevoelden wij ons op onzen togt door dit liefelijke hoogland

onophouddijk geboeid door den hoogst eigenaardigen plantengroei,

dien wij aanschouwden, door de Tjemoro-boomen, waarin, gelijk

als in denne- of pijnboomwouden, een gedurig zacht gesuis van

den wind wordt vernomen, zoo werd onze aandacbt in eene nog

hoogere mate getrokken door het getal herten, Mendjangan:

Cervus russa s. Man. dat alhier wordt gevonden. Dit getal is zoo

buitengewoon groot , dat ik op mijn togt van den G.-Argopoero lot

aan den Tjemoro kendeng, die in den tijd van acht uren werd

afgelegd, met veei waarschijnlijkheid kon rekenen, een vijftigdui-

zendtal er van onder het oog te hebben gehad. «Waar herten
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worden gevonden, daar treft men insgelijks paauwen en lijgers

aan,» — zoo luidl het spreekwoord der Javanen, dat door de

ervaring wordt geslaafd. Allerwege worden vederen van paauwen

op den bodem van dit hoogland waargenomen,horens en beenderen

van herten worden in menigte daarlusschen gezien, terwijl bier

en daar de uitwerpselen van koningstijgers in hel oog vallen.

Paauwen vliegen dikwerf van het eene boschje naar het andere

en troepen van herten worden overal gezien, aan alle zijden, waar

men zijne blikken heenslaat; eenige van deze herten hebben zich

neergevlijd in de schaduw van een boom, of aan den rand van

een boschje, waar zij herkaauwende op den bodem liggen, andere

staan al grazende meer afzonderlijk in het rond, terwijl nog andere

troepen zich op reis bevinden; deze laatslgenoemde vormen lange

smalle benden, ten getale van 100 tot 1500 stuks! die, als eene

geregelde kolom en in eene regte lijn, langzaam over het grasperk

schrijden. Oude bokken, meer donker bruin gekleurd dan deoverige,

die lange manen en ontzagwekkende horens hebben, gaanalsaan-

voerders vooruitaan het hoofd der kolom. Zij marscheren in geregelde

orde. — Treed men naderbij — naauwelijks behoef ik tezeggen

dat ik dit met verbazing deed — zoo staat de bok, die zich

aan het hoofd der kolom bevindt en tegelijk met dezen het ge-

heele bataillon herten stil. Zij draaijen dan even den kop een

weinig ter zijde, zonder hunne voorwaarts gekeerde rigling in het

min st te veranderen, staren den reiziger aan en — schrijden dan

langzaam verder. Het is duideltjk, dat zij in familien,compagnien

of troepen ingedeeld zijn, die zich onderling niet vermengen. Naar

het schijnt zijn zij in hun vreedzaam verblijf in dit gebergte,

althans door menschen , Dimmer verontrust geworden, want zij

vvaren (in 1844) zoo weinig schuw, dat men hen lot op eenige

weinige passen afstands kon naderen. Verscheidene roijner javasche

begeleiders liepen menigwerf met getrokken Golok (bakmes) op

hen toe, doch waren niet in staat op deze vvijze een der

herten buit te maken. Ons schietgeweer was in den Pasanggrahan

achlergelaten.

Wil de lezer zich eene voorstelling niaken van al het eigen-

dommelijke , tooverachtig schoone dezer landstreek , zoo verplaatse
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hij zich in zijne verbeelding op den grasbodem van dit hoog-

land en stelle zich voor oogen de fraaije gestalte der her-

ten, die het tooneel verlevendigen en die hij, jongen en ouden

allerwege ontwaart , — deze , die als lammeren nevens hunne

moeders huppelen
,

gene die met fierheid hunne horens omhoog

hoiulen en die zich door den reiziger niet het minste in hun

bedrijf, in hunne verschillende bewegingen laten verontrusten

,

ja , die zoo geheel en al zonder argwaan zijn , alsof zij zich met

hem in het paradijs bevonden; — hij stelle zich het tal der 50

a 60 voet hooge
,

pyramidevormige Tjenioro-booraen voor den

geest, die zich op zekere afstanden van elkander op dengroenen,

met duizende fraaije bloemen gesierden bodem verheffen , — bier

en daar worden zij afgewisseld door digtbebladerde eikenboschjes,

die hier een grooteren, elders een geringeren omvang hebben en

als eilandjes op de grasmat verstrooid worden gevonden ; — hij

verbeelde zich te ontwaren de groote gestalte der paauwen, die

van het eene boschje naar het andere vliegen , waarbij hun prach-

tige staart , als golvende , door de lucht op- en nederwaarts wordt

bewogen — en tevens te genieten het verkwikkende gevoel der

koele temperaluur , die des middags zelden hooger rijst dan 12,4° R.

(60,0° F.) en des naclits gewoonlijk tot 4,0° R. (41,0° F.) daalt,

boven zijn hoofd vertoont zich het helderste , blaauwe uitspansel,

terwijl in de verte eenige wolkenstrooken zigtbaar zijn , die laag

op den grond tusschen de boschjes heendrijven ; stelt zich de lezer

al deze verschijnselen levendig voor den geest, zoo zal hij welligt

een gedeelte van het genot smaken, dat zij in de ziel des reizigers

wekken en waarvan de indruk mij onuitwischbaar is bijgebleven.

De uitgestreklheid van dit parkgebied , dat de natuur heeft ge-

vormd, is zoo grool dat de reiziger verscheidene dagen behoeft

om het in alle rigtingen te doorkruisen, ja , dat hij menigtnaalals

in een doolhof daarin venlwaalt, Ter plaatse waar dit hoogland

in de buitenwaarts gekeerde helling van het gebergte overgaat,

aan eenige zijden is dit het geval ter hoogle van 6 , aan anderen

van 7, 8, ja 9 duizend voet boven den spiegel der zee, — daar

nemen de digt bebiaderde loofwouden hun aanvang; zij bekleeden

van daar niet slechts allerwege de helling van het gebergte tot
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aan zijn voet, maar strekken zich nog vele mijlen ver tot in de

laag gelegen vlaklen uit , die zij wijd en zijd met hunne sombere

schaduwen bedekken. Aan alle zijden is het Ajang-gebergte door

deze wouden als door een ondoordringbaren gordel omringd ,
in

het midden waarvan de hoogvlakle oprijst, die zich als een berg-

eiland verheft, — en hier, op deze vlakke kruin, ontmoeten wij

ter hoogte van 7 a 9000 voet, in het koude klimaat, andermaal

de tooneelen der «Alang-velden met verstrooid staande boschjes»

die wij vroeger in de heete zone hebben aangelrotten. Indien wij

onderzoek doen naar de oorzaken , welke ten gevolge hebben gehad

dat diersoorten , eigenlijk te huis behoorende in de heete Alang-

velden van het laagland — Cervus russa, Felis tigris, Pavo rau-

t icus _ zich hier, in deze hooggelegen zone vestigden en zich tot

een dergelijk aantal vermenigvuldigden , dat daardoor onze verbazing

in eene hooge mate wordt gaande gemaakt, zoo schijnt het dat wij

als de hoofdreden er van moelen beschouwen : lo. het aanwezig

zijn van die uitgeslrekle weidevelden — groene matten die met

kort gegroeid voedergras zijn bedekt ; wij gaan hierbij uit van de

veronderstelling dat het aanwezig zijn der herten dat der tijgers

en paauwen ten gevolge heeft, of dat het voorkomen derlaalstge-

noemdevan dat der herten afhankelijk is (zie vroeger, bladz. 504);

maar op die weidevelden groeit de geurige Elsholtzia elala, die

door de herten als eene lekkernij , als een gekruiddc foespijs voor

hun grasvoedsel wordt genulligd ; de boschjes ,
welke hier en daar

op (lit grasperk verstrooid worden gevonden, vormen eengebied,

als het ware eigenlijk ten behoeve van deze dieren in het aanzijn

geroepen , want met graagte vlijen zij zich neder aan den rand

dezer boschjes of scheppen cr , een ander maal
,

behagen in,

zich van den algemeenen schouwplaats le verwijderen en zich in

het binnensle van een dergelijk woud le verbergen. - *>. De

geschiedenis van Java leert ons , en dit geschiedkundige verhaal

wordt bevestigd door de bewaard geblevene ruinen van Brah-

mansche tempelen , welke tijdens de invoering der mahomme-

daansche godsdienst werden verlatcn , dat de kruin van dit ge-

bergle , dit paradijs der herten , sedert honderde van jaren door

geen enkel mensch is bezocht geworden. Onlza
3 ~
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vormen, als het ware, een onoverkomelijk bolwerk tusschen dit

gebergte en de bewoonde vlakteu van het laagland.

Oogenschijnlijk is de koningstijger niet in staat geweest, aan

de verbazende vermenigvuldiging der herten paal en perk te stellen.

Voor zeker mag het worden gehouden , dat deze minnaar van het

heete klimaat zicb slechts door de geraakkelijke prooi die hij bier

vindt , in het koude hoogland heeft laten lokken ; wat de paauwen

betreft, deze zijn hem waarschijnlijk hierheen gevolgd ora eene

dergelijke reden, als ik vroeger, bladz. 508 , heb aangetoond.

Herhaaldelijk wordt onze aandacbt getrokken door het buitenge-

wone getal beenderen van herten , die op den bodem van dit

hoogland allerwege verstrooid liggen , en zulks is des te opmer-

kelijker, dewijl in de wildernissen van het laagland, zelfs ter

plaatse waar zeer talrijke herlen zich ophouden , nimmer beenderen

van deze , nock van andere dieren worden gevonden ;— zou dit ver-

schijnsel niet kunnen worden verklaard door het volslagen gemis

van mieren, terniiten , benevens andere vernielende insekten,

waarvan op dit koudere plateau des G.-Ajang geen spoor wordt

aangetroffen , maar die in gene zone, in het heete laagland in eene

zoo ontzaggelijke hoeveelheid voorkomen en die alle dierlijke over-

blijfselen verteeren , ten gevolge waarvan deze laatstgenoemde in

een ongeloofelijk korten tijd uit het oog verdwijnen?

Ik vrees, dat het bezoek door mij , in 1844, den G.-Ajangge-

bragt en waarvan de uilkomsten te Besoeki en in andere, nabij

gelegene plaatsen niet onbekend zijn gebleven , de verdelging

dezer arme herten zal na zich slepen en de aanleidende oorzaak

zal zijn geweest, waardoor bun paradijs in den G.-Ajang, vroe-

ger of later, wordt vernield. Reeds korten tijd na mijn bezoek

werd er een weg gebaand , een kleine Pasanggrahan in het hoog-

land opgetrokken en werden jagtpartijen gemaakt.

«Kultuur is de ondergang der botanie;» dit zijn de woorden

van een beroemde, sedert lang gestorven kruidkundige , die zijn

verdriet gewoonlijk op deze wijze te kennen gaf, wanneer hij

op zijne botanische uitstapjes eene zeldzame plant niet meer kon

vinden ter plaatse , waar hij ze vroeger in menigte had aange-

troffen. Met een gelijk regt kan dit van de wilde dieren gezegd
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worden die zich van planten voeden en die , wanneer zij verdelgd

worden, op bunne beurt weder den ondergang der roofdiercn ten

gevolge hebben, waaraan zij tot voedsel strekken. De schoonbeid

der natuur wordt vernietigd door het toenemen der bevolking en

der bebouwing des bodems. Eenloonigbeid komt in de plaats

der verscheidenheid en schilderachlige afvvisseling van vormen.

Deze heerlijke, met een overvloed van bloemen bedekte boscbjes,

deze grasvelden waarop zich groepen van woudgeboomte verhelTen

,

verlevendigd door eene menigle van verscbillende dieren , hoe uiterst

boeijend, hoe liefelijk doen zij zich aan het oog des reizigers

voor ! Maar, helaas ! zij zullen eindelijk vervangen worden door

het floragebied, dat in midden-Europa alle anderen heeft verdron-

gen , door den eentoonigen, akeligen akker, dien men niet zien

kan zonder den wensch te koesteren, zoo ver en zoo spoedig

mogelijk van daar verplaatst le zijn, en waarop men niets ont-

waart dan vervelende, door de beschaving bedorvene menschen,

die zes dagen in de week het ploegijzer volgen , de natuur uit-

roeijen , des zondags in de kerk gaan ,
geboren worden en slerven.

Dit is het einde van het lied, waaraan de gansche natuur hare

offers bragt.
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TOT IIET TWEEDE GEDEELTE DER EERSTE AFDEELING.

1. Toelichtende aanteekcningen. — 2. Lijst van synonieme namen.

3. Aanwijzing der plalcn, voorstellende landschap-lafereelen.

1. TOELICHTENDE AAN TEE KENI NGEN

,

BEHOORENDE TOT DE BESCHRUVING DER VIER PLANTESZONEN.

Achter elke noot is het cijfer der bladzijde gevoegd, waartoe zij behoort.

Woo* l. (Bl?.dz. 219.) Volgens den heer P. J. Maier bed raa*

de gemiddelde luchtdrukking te Weltevreden 757,63 millimelers

of 55d,85 Parijsche lijnen ; ik heb overeenkomstig de door raij

gedane waarnemingen het getal 556,00 (ongeveer T
]

¥ lijn meer)

aangenomen. Van deze 556 lijnen lengte, welke de kwikzuil in

den barometer bereikt , moelen 9,1 u lijnen aan de drukking van

den waterdamp der lucht worden loegeschreven , terwijl de overige

526,815 lijnen de drukking der atmospherische lucht aanduiden,

wanneerdeze, bij eene leraperatuur van 0,0° R, wordt veronder-

steld geheel en al droog te zijn. Alle waarnemingen, waarvan ik

de resultaten heb aangenomen als grondslagen voor de benedenste

grens der eerste zone — bet zeestrand van Java , — zijn gedaan

te Weltevreden, eene plaals gelegen ter boogie van 14voetboven

den gemiddelden stand der zee aan de noorderkust en op een

afstand van 3 palen , in de rigting van het zuid-zuidoosten van

Balavia. Het sterrekundige observalorium (de tijdbalj, teBalavia,

ligt on.lor 6
D

8' zuider brcedle on 106° 50' oosler lengte van
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Nol

Greenw. Met uitzondering van de gemiddelde temperaluur, heb

ik de zeer belangrijke en naauwkeurige waarnemingen van den

heer Maier gevolgd , uithoofde de door mij gedane waarnemin-

gen niet zoo lang als die van den heer Maier kondcn worden
voortgezet zonder te zijn afgebroken. De waarnemingen van den

beer Maier omvalten de dric jaren 1846 tot 1848. (Zie Nattiurk.

Tijdschr. v. Need. Indie. Batavia 1850—1851. I. p. 73, 279 en

II. p. 280.) — Deze waarnemer heeft de gemiddelde lemperalunr

een vollen graad R. lager berekend , dan zulks door mij is geschied.

Dc volgende redenen hebben mij bewogen , hiervan af le wijkcn.

De plaalselijke gesteldheid en ligging van het punt van waarne-

ming oefent een grooten invloed uit op den stand van een in de

lucht hangcndcn thermometer en derhalve insgclijks op het gemid-

delde result'aat uit dergelijke waarnemingen afgeleid , veel meer dan

zulks het geval is met andere inslrumeulen , l)ij welker gebruik

men op de plaalselijke ligging minder acht behoeft te slaan. Zoo

heeft de tijd van waarneming en de methode van berekening mede

een grooten invloed op de laatste uitkomst , om niet le gewagen van

de hoedanighcid dcr inslrumenlen zelve. Ik vermeenmij verzekerd

te mogen houden , dat de temperatuurwaarnemingen van den heer

Maier volkomen juist zijn ten opzigte van dc plaats, waarzij wer-

den gcdaan. Deze plaats is een van die steenen huizen gelegen ter

zijde van het Watcrloo-plein , waarin de lucht des daags sleeds

koeler blijft dan builen het huis, wannecr men zijnc waarneming

doel in de schaduw van een boom of in ecne wooing van bamboes.

De afkoeling der lucht in deze steenen huizen wordt nog vergrooto w ~*o

door den zee- en landwind, uithoofde de deuren en vensters er

van zich aan de zuid* en noordzijde
,
juist legenover elkander

in die rigting bevinden, waarin de genoemde winden waaijen. De

gemiddelde temperatuur van AVeltevreden kan volgens mijne

vvaarnemingen niet minder bedragen dan ^2,0° R, hetgeen nage-

noeg overeenkomt met de beslendige bodemwarmte van deze plaats.

^.oot «. (Bladz. _22. Ncvelvallen.) Ter opheldering van het

vrocger vermelde laat ik hier een uitlieksel volgen uit mijn me-

tcorologisch dagboek van de maand October 184G, waarin ecu

dergelijke nevehal wordt besehreven. Ik bevond mij in de Pa-

\ i
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sanggrahan-Tjisoeroe , boven Desa-Tjimaloe (distrikt Dajoe loehoer,

residentie Banjoemas) ,
gelegen aan de oostzijde van de groote

alluviaalvlakte der Tji-Tandoei , eener rivier die zich in de z. g.

kinderzee aan de zuiderkust ontlast. De Pasanggrahan ligt ter

hoogte van 547 voet boven den spiegel der zee, op de kruin van

een der talrijke heuvelen — G.-Telaga — welke , aaneengescha-

keld, bet door raij zoo genoemde Tjelatjap-gebergle vornien en de

vermelde vlakte aan hare oostzijde begrenzen. Wij overzien deze

vlakte in hare geheele uitgestrektheid tot aan den voet der aan

gene zijde gelegene, namelijk, westelijke bergen van Soekapoera.

Zij is met woudgeboomte bcdekt , uitgezonderd hare middenste

streken , die op een grooten afstand gezien het voorkomen hebben

van een grasveld , terwijl zij echler uit een met gras en riet

begroeid moeras — Rawa-Lakbok — bestaan en in den regentijd

geheel en al in een meer worden herschapen. Van de genoemde

plaats worden de beide tegenovergestelde randen dezer Rawa ge-

peild in het zuiden 50- en zuiden 75° ten westen. « Deze ver in

den lande beruchte Rawa-Lakbok doet zich in het midden der

vlakte kennen door hare heldere, geelachtig-groene kleur en is

door eene scherp getrokken lijn van het omringende woud geschei-

den. Elken raorgen ziet men haar bedekt met eene bleeke nevel-

laag die, zoodra zij door de stralen der zon wordt beschenen,

eene geheel en al witte kleur verkrijgt; naar mate de weersgesteld-

heid in den verloopen nacht helderder — kouder — was, des

te lager is telkens deze nevellaag, zij verheft zich dan tot eene

geringere hoogte boven de Rawa, maar zij is in gelijke mate des

le digler zaamgepakt en van eene des te scherper getrokken

grenslijn omtogen. Zoo als , volgens het verhaal van A. von

Humboldt, ondiepten en banken in den oceaan zich verraden door

de nevelen , welke op dergelijke plaatsen boven de oppervlakte

der zee worden waargenomen, zoo laat zich nog veel stelliger en

naauwkeuriger de uitgestrektheid en vorm van deze Rawa onder-

scheiden door de nevellaag, die zich boven haar heeft gevormd

en waardoor de Rawa zelf geheel en al voor het oog wordt verbor-

gen ; men behoeft na een helderen nacht niet dan de omtrekken

van dezen nevel af te teekenen , om den voiin dor Rawa te ver-
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krijgcn. In beide gevallen is cene groolerc, plaatselijke afkoeling

de oorzaak van lict verschijnsel. De opene, onbedekle grasvlakte

verliest (ten gevolge van uilslraling) des nachts eene gronlcre hoe-

veelheid warmle, dan hel naburige woud. Wanneer, in den noord-

westmoesson , de benedenlagen van den dampkring alom met
vochtigbeid zijn aangevuld , zoo gebenrt bet menigwerf dat nevel-

strooken van de Rawa zich tot in de omringende bosscben uil-

strekken, ja , op dezen lijd zag ik eenige malen de woudvlakle

in hare geheele uitgestrekthcid , die meer dan eene dagreis be-

draagt , bedekt met eene nevellaag — wolkenbank — die zich

tot in de nabijheid van dezen Pasanggrahan verhief, derhalveeene

dikte had van ten minste 200 voet en waarvan de oppervlakte

zoo effen was als de spiegel van een meer. Maar gewoonlijk zijn

des morgens vroeg slechts de Rawa-Lakbok, benevens de vlakte

van Madjenang met dergelijke nevelbanken bedekt. Deze laatstge-

noemde vlakte ligt in hetzelfde gebergte als de plaals , waar wij

ons bevinden , ten noorden tot aan het noordoosten van hier , doch

verheft zich tot eene geringere hoogte. Zij is bedekt met geboomle

en struikgewas, waarlusschen zich vele moerassige plckken bevin-

den en rijst uit de alluviaalvlakte der Tji-Tandoei opwaarts ter

hoogte van 200 voet, in de gedaante van een terras of plateau ,

dat eene geringe uilgeslrektheid beeft; tot aan den voet van dit

terras breidt de alluviaalvlakte zich uit in de rigting van het

oosten , als eene bogt , waarin de hoofdplaats van feet distrikt

Dajoe loehoer : Madoera is gelegen. Een gekerfde rand , die eenig-

zins hooger rijst — G.-Kondang — , loopt in eene lijnregle rigting

van het oost-zuidoosten naar het west-noordwesten en scheidl het

terras van de gemelde vlakte. Wij ontwaren dezen rand , in zijne

geheele uitgeslrektheid , van hier in het noorden , derhalve in

eene schuine rigting en slaan onzen blik over den rand op de

vlakte van Madjenang , welke laatstgenoemde zich des daags voor-

doet als een onafgebroken somber woud , terwijl zij elken nacbt

en elken morgen herschapen wordt in eene zee van bleeke neve-

len , waarvan de oppervlakte als golven rijst en daalt. Schoon de

befskam — G.-Kondang — zich in eene volkomcn regie lijn
o

uitstrekt, zoo is hij niet te min doorsneden door een aantal kleine
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kerven, kloven , waartusschen een gel Ljk aantal hooger rijzende,

bolronde gedeelten , als kleine toppen of bulten zich verheffen.

Wanneer nu de zon aan het uitspansel is verrezen en hare stralen

op die nevelenbank heeft neergeschoten , zoo zet deze laatstge-

noerade zich uit , begint te zwellen , hooger te rijzen. Is nu ver-

volgens hare oppervlakte zoo hoog gestegen , dat ze eene gelijke

hoogle heeft bereikt als de lager gelegene plaatsen , de kerven in

den plateaurand, zoo loopt de nevel over dezen rand, hij vloeit

afwaarts langs de steile helling tot in de vlakte van Madoera en er

worden een even groot aantal nevelvallen gevormd , als er zich

kerven in den bergkam, den G.-Kondang , bevinden. Ofschoondeze

nevel langzaam naar beneden vloeit , zoo is zijnebeweging toch snel

genoeg, om duidelijk met het oog te kunnen worden gevolgd;

hij sluit zich aan, buigt en schikt zich naar alle oneffenheden

der helling, volgt in zijnen loop (even als drupvormig, vloeibaar

water) de rigling der dieper liggende plaatsen en verbreidt zich

eindelijk aan den voet van het gebergte, in de vlakte van Madoera,

waar hij kleine lagen , slrooken , strootnen van nevel vomit. Het

eerst vloeit de wolkenmassa over de laagst gelegene insnijdingen

,

kerven , van den rand , en dit afvloeijen heeft plaats naauwkeurig

op een en hetzelfde tijdstip ten opzigte van al die kerven welke

tot eene volkomen gelijke hoogle verrijzen, — naderhand stroomt

de nevel, zich meer en meer uitzettende, over de hooger gelcgen

kerven , terwijl een algemeen en volledig afstroomen der wolken-

massa over den ganschen bergkam , ter lengte van zeven palen

,

slechts een enkel keer door mij is waargenomen geworden. De-

wijt de wolkenmassa, al hooger rijzende, tevens meer uitgezet en

soorlelijk ligter wordt, zoo houdt het overvlocijen van den nevel

gewoonlijk na eenigen tijd op. Veertien achtereenvolgende dagcn

heb ik deze « nevelvallen » waargenomen en elken morgen het

genot gesmaakt, dit eigendommelijke ,
grootsche verschijnsel te

aanschouwen. Gewoonlijk is ten 7 ure reeds eene verdunde ruinate

ontstaan lusschen de oppervlakte des bodems en de nevelbank

;

ten 7j ure zweeft ter hoogle van i>00 voet boven het kleine plateau

reeds eene stralus-wolk en ten 8 ure wordt , hij eene volkomen

beldere werrsgesteldheid
,

geen spoor meer van nevel of wolkeu
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waargenomen ; bij eene minder heldere luchtgesteldheid ontwaart

men enkele afzonderlijke cumuli , die hoog boven hcl plateau in

den dampkring zweven. Blijven dan lucht en weder voorldurend

helder en droog, zoo ligt gene nevelbank reeds des avonds ten 8

ure weder uitgestrekt op bare gewone plaals.

Root *. (Bladz. 222.) Deze slechls gedeellelijk doorschijneude,

witkleurig-troebele , melkachtige gesteldheid dcr benedensie lagen

van den dampkring vomit eene scherpe tegenstelling met de groole

doorzigligheid der lucht , welke onmiddelijk na onwcersbuijen

wordt waargenomen, nadat de gevalien regen bet lucblruim becfl

verfrischt en afgekoeld. De witachtig-lroebele gesteldheid der lucht

bereikt in de droogsle maanden des jaars , des middags en na-

middags haar hoogsten graad op de heldere dagen , wanneer gecn

regen gevalien is. De grootste warmle
,

gedurende bet tijdstip

van drie jaren , door den heer Maier le Batavia waargenomen,

bedraagt 25,5° R. = 89,0° F. of 51,8° C; ik heb evenwel te

Batavia en nog veelvuldiger te Samarang den thermometer in de

schaduw tot 28,0° R. == 95,0° F. of 55,0° C. zien rijzen , op

welke hoogte het kwik eenige uren lang bleef staan. Op dagen

,

welke zich kenmerken door een helder blLjvenden dampkring

,

wordt het maximum eerst te 3 ure waargenomen , lerwijl zulks

veel vroeger plaats heeft op dergelijke dagen , wanneer de wolken

zich reeds ten 5 of 2 ure tot ecu aanecngeschakeld dak hebben

vereenigd. Doet men zijne waarneming zonder onderscheid ten

5 ure en ncemt den waargenomen thermometerstand aan als bet

dagelijksche maximum der warmte , zoo kan het resultaat,hieruit

afgeleid, nimnier volkomen juist zijn. Menigwerf wordl de grootste

dagelijksche warmte reeds ten 12 ure waargenomen , of zulks

heeft ten 1 , of eerst ten 2 , 5 ure plaats , naar gelang de wolken

zich op de verschillende dagen vroeger of later vereenigen en

aaneenschakelen tot een dak , waardoor de toenemende verwarming

des bodems door de zonnestralen wordt verhinderd of waaruil zich

regen ontlast , die eene afkoeling van den damkring ten gevolge

heeft.

Aoot 4. (Bladz. 225.) Op bergloppen die eene hooglc bereiken

van 9 a 10 duizend voet, wordt dikwerf hagel waargenomen.
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Maar aangezien het vallen van bagel in <le ofidersle, heete zone

der keerkringslandcn niet dan zeer zelden voorkomt , zoo mag

het niet ondoelmatig worden gcacht , hier al de feiten aan le

halen,welke Lewijzen dat een dergelijk verschijnsel op Java heefl

plaats gehad; het teeken * geeft te kennen dat het ondcrhavige

geval door mij zelven werd waargenomen.

1824, op den 6^ February, des namiddags ten 4 ure,

woedde ter hoogte van 1200 voet hoven den spiegel der zee een

hevige storm ,
gepaard met onweerregen en hagel , waardoor le

Magelang (residentie Kadoe) een groot getal boomen werd vernield.

(Javasche Courant van den 21 ste February , 1824.)

1841, op den 1B**q October, des middags van 1 tot 5 ure,

werd eene hevige hagelbui vvaargenonien te Martapoera in Bandjer

masin (zuidoostkust van Borneo) , derhalve in eene vlakte , die

naauwelijks eenige voeten boven den spiegel der zee verheven is.

(Javasche Courant.)

1842, in de maand September, viel sterke hagel te Buiten-

zorg, gelegen ter hoogte van 830 voet. (Jav. Cour.)

1845*, op den 21sten October, des avonds van 6^ lot 1{ ure,

deed zich een hevig hagelweder gevoelen te Tjandjoer. Deze plaats

ligt ter hoogte van 1450 voet boven zee, op eene hellende vlakte

ten zuidoosten van den G.-Gede, welke laatstgenoemde berg de

eenige boog rijzende in deze landstreek is. Zijn top bereikt eene

groolcre hoogte dan 9000 voet. De weersgesleldheid had zich dien

geheclen dag gekenmerkt door een Imogen graad \an helderheid

en warmte, en men mogt derhalve veronderstellcn dat de loodregte

luchlstroomen , die met eene groote hoeveelheid watcrdamp be-

zwangerd zijn (courant ascendent) , zeer hoog in het luchtruim

waren gestegen. De stormwind, die met de hagelbui kwam aan-

zelten, woei uit de rigting van den G.-Gede belrekkelijk Tjand-

joer, namelijk , uit het noordwesten en bereikte eene genoegzame

kracht om een aantal Kokospalmen omver te werpen en een paar

slecht gebouwde huizen (b. v. wagenremisen) te doen instorten.

V66r dat het vallen van hagel plaats greep en terwijl zulks ge-

schiedde , deden hevige electrische verschijnselen — donder en

bliksem — den dampkring trillen. Gezweept door den stormwind
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vlogen de hagelkorrels in eene schuine rigling tot in de voor-

gallerijen der huizen en vielen bijna onafgebroken een geheel uur

lang, zonder dat de hevigheid van het onweer verminderde. Zij

hadden alien nagenoeg een kogelronden vorm, eene middellijn

van 5 Parijsche Ujnen (dus van bijna een halve duira) en be-

stonden uit concentrieke , zuivere en doorschijnende lagen ijs

die , als de schellen eener uij ,
geplaatst waren rondom een niet

doorschijnend middenpunt (Graupel, gresil) , dat eene melkwille

kleur had. Enkelen van deze hagelkorrels waren grooter of kleiner

dan 5 lijnen en slechts weinigen hadden een onregelmatigen

,

hoekigen vorm. Zij vielen zoo plotseling en in zoo groote hoeveel-

heid dat de koude , daardoor ontstaan , zich zeer onaangenaam

deed gevoelen ,
ja , dat alle wegen en straten er geheel en al

wit, als besneeuwd, uitzagen en men menige plaals vondt

,

waar de hagel ter dikte van ]- voet lag opgehoopt ,
— voorwaar

een ongewoon gezigt voor den Javaan. Te midden van de hevige

donderslagen , van het kletteren der hagelkorrels en het loeijen van

den wind werd de fanatieke stem van eenige dweepers verno-

men die zich, als koning Lear, met het naakte bovenlijf aan al

de woede van het onweer bloot stelden , om met hun pleglig

,

luid gezang het oproer der elementen te bezweeren. Wat mij be-

treft , zoo verschafte mij deze hagel , waarmede ik spoedig eeuige

groote schotels aanvulde , een uitmuntend middel om mijne ther-

mometers ten opzigte van het vriespunt onderling te vergelijken.

In de Javasche Courant (*) wordt het gelal hutten ,
door den wind

omvergewaaid , op 25 begroot en de hagelkorrels zoo groot als

duiveneijereu beschreven. Zij bleven op verscheidene plaatsen lan-

ger dan * uur liggen , voor dat ze geheel gesmolten waren.

1845* o» den 7 llen November, des namiddags tusschen 4 en 5

ure , vielen te Buitenzorg , ter hoogte van 850 voet boven den

spiegel der zee, hagelkorrels die eenigzins grooter waren dan

erwlen; dit had gedurende een hevigen onweersregen plaats, die

met storm uit de rigting van het oosten kwam.

(*) Van den 28sten October, n". 86. - Vergel. insgeli.jks Ludde's ZeiUchrift furvergl.

Eidkuiule. 1841. Pa?;. 430.
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1845, op den ll don September, ties avonds ten 5 ure werd een

hevig hagelwecr, benevens regen en storm waargenomen in de

alluviaalvlakte van Java, welker hoogte, in denabijlieidvan Batavia

naauwelijks 50 voet bedraagt. Te Bekasi vielen de hagelkorrels

met zulke hevigheid, dat personen die zich in de opene lucbt

bevonden, daardoor ptjnlijk werden gelroffen. Huizen en boomen

werden door den stormwind omvergerukt. (Jav.Cour. 1845. N°. 76.)

1847/ op den 27 en 28 slen January, vielen des middags le

Bandjaran ter hoogle van 2125 voet, hagelkorrels die eene groolere

dikte bereikten dan boonen.

1847, op den 51 stfin October, des namiddags deed zich in de

residentie Madioen een bevige wind , vergezeld van stortregen en

hagel, gevoelen. (Jav. Cour. 1847. N°. 92.)

afoot 5. (Bladz. 272.) De Boereng label m., Manoek walet

s.: Hirundo esculenta l., eene kleine zwaluvvsoort , bekleedl door

de nesten die zij bouwt, bekend onder den naam van eetbare

vogelnesten, eene niet onbelangrijke plaats in den handel met kolo-

niale product en en verschaft bezigheid en bestaan aan een groot

aanlal menschen op Java. Ten einde eene bijdrage te leveren lot

de natuurltjke geschiedenis dezer vogels , vvil ik hier hun voorkomen

in twee onderling zeer verschillende streken en zonen van bet

eiland beschrijven, waarvan de eene aan de zuider kust en de

andere in het midden van het eiland wordt gevonden. Van beide

streken wil ik eene dergelijke plaats ter bescbrijving kiezen, waar

de vogels in een veel grooter tal dan op eenige andere plaats

derzelfde zone worden aangetrofien. De plaals , voorkomende aan de

zuiderkust, waarop wij onze aandacht zullen vestigen, is bekend

onder den naam van Karang bolong, in de residentie Bagelen; de

plaats voorkomende in bet midden van het eiland, zijn de kalkber-

gen der Bandongsche distrikten Tjilokolot, Radjamandala en Tjiea

(Preanger Regentschappen) , welke ter hoogle van 2000 tot 2500

voet boven den spiegel der zee rijzen en op een nagenoeg gelijken

afstand van de noorder- en van de zuider kust zijn gelegen.

Deze afstand bedraagt tot aan het naastbij gelegene gedeelte der

kust in eene regie lijn lien geographische mijlen. Indekalkrotsen

van bandong — overeind slaande banken , zie hieromtrent Afd. III.
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bladz. 85—88, — vvorden volgende holen, Goea m. en;. , Liang

s . aangetroffen, waarin zwaluwen nestelen en die limine opening in

eene aanraerkelijke hoogle boven den bodem, ja, menigwerf op de

kruin der rotsen hebben: a. in de G.-Tjilanang; b. G.-Tjikasang;

c. G-Tjiljalengka; d. G.-Karang f-

de G.-Noengnang, welke laalstgenoemde berg, in de nabijheid

van het dorp Goea , een hoi bevat , dat grooler is dan eenige andere

holen in deze slreek. Kan de ingang lot de holen te Karang belong

op geene andere vvijze worden bereikt dan door touwenladders,

van Uotanranken vervaardigd, met behulp waarvan men langs den

kustmuur moet afklauteren, zoo is men in Bandong genoodzaakt

met ladders tot eene gelijke hoogte, ja, zelfs nog hooger opwaarls

te klimmen, naar de kruin der rotsen waar zich de opening der

holen bevindl. — Te karang bolosc vvordt de opening der holen

aangetroffen aan den voet van loodregt afdalende rotsmuren, digl

boven den spiegel der zee, die den bodem der holen bedekt; zie

hieromtrent Aid. III. bladz. 185—188. Het gesleenle waarin zich

deze holen bevinden , bestaat uit eene grove, vulkanische brekzie.

Slaan wij geen aeht op vier kleinere of nevenholen ,
dan vvorden

hicr, in de rigting van het westen naar het ooslen, de volgende holen

gevonden: a. Goea-Medjingklak welke, verder in bet westen dan

eenige andere, in de nabijheid van Aja gelegen is; b. Goea-Nogosari

,

wier gevvelf de geringste hoogle bereikt ; c. Goea-Wolo, die moeijelij-

ker dan alle andere te genaken is; d. Goea-Gede en e. Goea-Daliar,

welke beide laalstgenoemde het verst in het ooslen gelegen zijn
,
iu

eene groolere nabijheid van Desa-Karang bolong dan deoveri^e. —
De rand der kusl ligt bij de Goea Gede ter hoogte van 80Parij-

sche voeten boven den spiegel der zee gcdiuende deeb en de kust-

muur daalt met een holle, naar binnen gekeerde bogl afwaarls

lot op een afstand van Vo voet boven de zee, waar een uitslekend

gedeelle door den rotswand , een voorsprong ,
vvordt gevormd en

bet bcneden einde der louwcifladder is bevestigd ,
welke laalstge-

noemde van den rand des kuslmuurs lot op dezen voorsprong lood-

regt naar beneden hangl; deze ladder bestaat ter wederztjde uit

TOU llotan-stengel, welke op een afsland van Ha 2 voet onderling

door dwarshoutjes verbonden zijn. Het dak (of gewelf) van de
een

echter
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der zee, die den bodem der grot, zelfs gedurende het eb getijde , in

zijne geheele uitgestrektheid bedekt, terwijl deepening der grot tij-

dens de vloed door elke aanrollende baar geheel en aldigtgeslagen

wordt. Alleen gedurende de eb, wanneer dezee zeer stil is en op een

laag niveau staat, kan het inwendige van het hoi worden bezocht. Zelfs

dan zou dit onmogelijk zijn, ware de rotsmassa, waaruit het dak of

gewelf der grot bestaat, niet allerwege met groeven doorboord , als

het ware afgeknaagd. Maar in deze groeven, gaten, aan de uit-

stekende toppen der rots houdt zich de raoedigste en sterkste der

plukkers, die het waagstuk, onafscheidbaar aan het bezoeken dezer

grot verbonden, het eerst durft te ondernemen, met de handen

vast en bevestigt tevens Rotan-strengen om dergelijke rotsspitsen,

die dan 4a 5 voet lang van het gewelf der grot afwaarts hangen.

Aan het benedeneinde er van worden lange Rotanranken vastge-

knoopt , die in eene meer horizontale rigting onder het dak heen-

loopen , zoo dat als het ware eene hangende brug wordt gevormd

,

die zich over de geheele lengte der grot uitstrekt, al rijzende en

dalende, naar mate het dak zich hier hooger elders lager verheft.

De grot is 100 voet breed en, te rekenen van hare opening ten

zuiden tot aan haren versten achtergrond ten noorden, 150 voet

lang. Het dak der grot, dat aan de opening slechts 10 voet hoog

is, rijsl verder binnenwaarts tot eene grootere hoogte en verheft

zich eindelijk, in de nabijheid van den achtergrond, 20 a 25 voet

boven den spiegel der zee, die den ganschen bodem der grot be-

dekt. — De Goea-Dahar heeft eene lengte van 500 voet, hare

inwendige breed te bedraagt 50 en hare hoogte, op die plaatsen

waar zij het hoogst rijst, 60 voet. De opening is snial en verheft

zich slechts ter hoogte van 12 voet boven den spiegel der zee, die

evenzeer den bodem dezer grot, als van het vroeger genoemde hoi

(Gua-) Gede bedekt; hiervan nioet echter de verst verwijderde

achtergrond worden uitgezonderd, die zich, ter lengte van ongeveer

12 voet, als een drooge zandbodeirt boven het watervlak verheft.

Even zoo als de vorige, wordt insgelijks deze grot bezocht op zwe-

vende Rotanbruggen, die van het dak afhangen en waarlangs de

plukkers onder dit gewelf heenklouteren.

Alvorens, ten behoeve van het plukken der v<

ladders worden uitorehan^en door de opzigters der grot , en voor
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dat de plukkers neSrdalen tot het ijzingwekkende gebied der schui-

mende zee, wordt eerst een pleglig gebed ten heniel gezonden en

de zegen afgesmeekt van de Godin of Koninginder zuiderkust, die

hier evenzeer als te Rongkop eene hooge vereering geniet; (zie

vroeger, bladz. 274.) Zij voert hier den naam van Njai ofltatoe-

Segoro kidoel, insgelijks Ratoe-Loro djoenggrang (1) geheeten ,
en

bezit hier, even zoo als dit te Rongkop het geval was, een fraai

huis van Bamboes gebouwd — een tempel — die zich bevindt in

het dorp Karang bolong en benevens het huisraad en de kleederen

die hij bevat, zorgvuldig wordt onderhouden en gereinigd. Menig-

werf wordt door de plukkers insgelijks eene vromeoflerandegebragt

aan het grafteeken (Keboeran) Serot , ter plaalse waar, volgens

het verhaal, de eerste ontdekker der vogelneslholen dozer la nd-

streek begraven ligt. — In de mine van een tempel, gclegen in

de nabijheid van Prambanan (residenlie Soerakerta) ,
wordt een

zes voet hoog, uit steen gehouwen vrouwelijk standbeeld gevonden,

waaraan de bewoners der omliggende landstreek nog dagelijks

wierook en bloemen offeren. Dit beeld r» door bun insgelijks

Loro djoenggrang geheeten — is eene der schoonstc vrouwelijke

staluen , die uit den tijd van een voormaligen en hoogeren trap

van beschaving op Java bewaard zijn gebleven. Hare voeten slaan

op den overwonnen stier (Mahesa) , waarvan zij in de regterhand

den staart houdt. Met de linkerhand heeft zij het lange hoofdhaar

van eene kleine , afgrijzelijke gedaante (den boo/en geest Asoera)

gevat. In de handen van hare overige zes arinen bevinden zich

,

aan de regterzijde het zwaard , de pijl,de werpschijf (Tjakra)en,

aan de linkerzijde de hoog, het kleine ronde sebild (Dhal)

,

benevens een met twee vleugels voorzien voorwerp.dat gewoonlyk

als eene zeescbelp (Tjangka) wordt beschouwd,maar dat missrhicn

met meer grond van waarschijnlijkheid voor het zinnebeeld der

vrouwelijke teelkracht (Uterus) mag worden gehouden. Hare len-

den zijn sierlijk omwonden met eene lange sjerp (Kasiha), hals

(1) De beteekenis dezer javasehe woorden is de vo-gende. Njai
: «* ™?» "£

name vrouw, zoo als ,Mevrouw»; Ratoe : Komngin; Segoro : zee
;
kidoel

.

zuidcn
.

Loro

.

* H*^h • ^^ .-^ _ /t» j^l m*^ Y"fc • r\ 9^m ^k

maagd; Djoenggrang is een eigennaam.
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en armen zijn met ringen en edelgesteenten op liet kostbaarste

gesierd, haar hoofd is bedekt met een hoog rijzend, luisterrijk

diadeem (Makoeta) — en te midden van dezen zoo overvloedigen

tooi van juweelen en andere sieraden ontwaart men den slanken

vorm van het bovenlijf, den weligen vrouwelljken boezem, die

naakt zijn voorgesteld. — Wie erkent niel dadelijk in deze

zinnebeeldige teekenen de godin Doerga (1), de gemalin (Sakti)

van den Brahmanschen god Siwa, — welke door hare wonderbare

schoonheid, door hare acht annen de omvattende magttekennen

geeft, door haar in de levende natuur uitgeoefend? De Javanen,

welke tegenwoordig in de omgeving dier tempelruinen wonen ,

bidden haar aan als het symbool der teelkracht, der vruchtbaar-

heid. Zij is dezelfde mythische persoon als Ratoe- Loro kidoel

,

die aan de zuiderkust van Java, te Pcongkop, Karang bolong, ver-

eerd wordt als de godin der zee, der onuitputlelijke verscheiden-

heid van het leven. Het valt niet moeijelijk aan te toonen, dat de

aanbidding dezer godin, hoezeer in eenigzins gewijzigde vormen,

een latere weerklank is van de voormalige Brahma-godsdienst op

Java, ja, dat de godenleer der Brahmanen in de dichlerlijke ziel

van den Javaan, die een voornaam genot zijns levens vindt in

gelijkenissen , zinnebeeldige voorslellingen , zoo diepe wortelen heeft

geschoten dat het kale, drooge Mahommedanisme, zelfs gedurende

een 4 a 5 eeuwen lang beslaan, deze voorstellingen niet geheel

en al heeft kunnen uitwisschen.

Thans zullen wij den lezer een beknopl overzigt leveren van

de bijzonderheden in de leefwijze dezer vogels (Hirundo esculenta),

zooals zij door mij op de cene jdaats te Karang bolong, gelegen

aan de zuiderkust, digt boven de schuimendc branding, en op de

andere plaats te Bandong, gelegen in het binnengedeelte des eilands
,

ter hoogte van 2000 voet boven den spiegel der zee en op een

afstand van 10 geographische mijlen van het naastbij gelegene

gedeelte der kust, zijn waargenomen ; bierbij zijn gevoegd de

mededeelingen , die ik heb ontvangen ait den mond der meest be-

(1) Behalve in de Tjandi- Loro djoeng^ranp; bij Pnmbanan , worden Docrga-stamlbcclden

nog op vele amlere plaatsen van het eiland Java gevonden.
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jaarde plukkers, die konden geacht worden eene grootere ervaring

te bezillen dan de overige.

lo. bandong em karamg bolong: Wanneer de vogels broeijen

of jonge vogels in het nest hebben , dan verblijft 'de helft van den

ganschen zwerm in bet bol, in dier voegedat mannetjes en wijfjes

zich telkens, na een tijdsverloop van zes uren, in het broeijen

aflossen; zij broeijen vtermaal in het jaar en doen dit— wanneer

een verschil van 10 dagen niet in rekening wordt gebragt

alien te gelijker tijd. Zij bouwen hunne bekende eetbare nesten

Saran«- boeroeng — op beide plaatsen in donkere, schier onge-

naakbare holen. Zij vliegen, zelfs wanneer bet pikdonker is,

door de naauwste spleten der rots, zonder daarbij op eenige

plaats aan te stootcn.

2°. karang boiong: De eetbare zwaluw houdt zich op in het

binnenste der holen. Eene andere zwaluwsoort , Boeroeng lintjih,

nestelt in hetzclfde hoi doch raeer naar voren , in de rigting van

de opening, en bouwt hare nesten uit dorre grasscheulen ,
Glagah-

bloemen, fijne bladeren , die met «zeeslijm» aan elkander wor-

den gelijmd, ten gevolge waarvandeze nesten, hoezeer van mindere

hoedanigheid , toch bruikbaar worden geacht. In deze holen aan

de kust kunnen vleermuizen hun verblijf niet houden, uilhoofde

bij het nit- en invliegen door de naauwe opening de grootste vlug-

heid wordt vereischt, om door de branding der zee niet overstelpt

te worden. — bandong: Zwaluwen en tevens vleermuizen (Lalai)

houden in aile holen verblijf; zij wonen echter in verschillendc

afdeelingen, als het ware kamers van het hoi; beide voeden zich

met insekten. De vleermuizen slapen des daags; alsdan hebben de

zwaluwen het hoi verlaten om voedsel te zoeken. Wanneer de

zwaluwen des avonds huiswaarls kceren om zich in hunne nesten

te begeven, dan vliegen de vleermuizen uit; zij komen eerst den

daarop volgenden morgcn terug ,
gedurende welken tijd de zwalu-

wen het bol verlaten om hun gewonen togt te hervatlen. Uit

dien hoofde zijn deze diercn, die op eene zoo zeer verschillendc

wijze bewerktuigd zijn, ofschoon zij hetzclfde bol bewonen, toch

nimmer gedurende een en hetzelfde tijdstip bijeeu: zij hindcren

elkander niet; de eene troep vliegl steeds uit het bol, wanneer
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de andere binnen vliegl, of, bij keertnaar het hoi terug, wanneer

dit door den anderen troep wordt verlaten.

5*. karang bolong : De zee breidt haar ziltig vocht uit on-

middeHjk voor hel hoi en de zwaluwen vliegen den ganschen dag

lang de opening uit en weder binnen, her- en derwaarts en ver-

wvjderen zich niel van de kust. — bandong; In geval zij niet aan

't broeijen zijn, noch jonge vogels hebben , zoo vliegt de gelieele

zwerm des morgens , bij het opgaan der zon , uit het hoi en wordt

onziglbaar. Gedurende den loop des dags is geen enkele zwaluvv

te zien in de bosschen, langs de beken, noch boven den spiegel der

meren. (1) De geheele zwerm zwaluwen keert eerst laat in den

avond, bij het ondergaan der zon terug, wanneer de vleermuizen

hun nachtelijken togt begin nen en hel, hoi verlaten ; de eerstge-

noemden blijven nu in het hoi. A He plukkers zijn van oordeel,

dat zich deze vogels des daags aan de zeekust ophouden en

tevens dat de stof, waaruit zij hunne nesten vervaardigen , een zee-

product is; hieruit volgt, dat zij elken dag eene reis maken van

20 mijlen, namelijk , den afstand van het hoi tot aan de kust

welke 10 mijlen bedraagt, heen en terug, afleggen.

4°. bandong sn karawg bolong : Nimmer bezigen zij een

nest twee malen, maar zij vervaardigen telkens, voor dat zij

eijeren leggen , een nieuw nest , waaraan zij eene maand lang

werk hebben ; het oude nest begint te stinken en valt af.

5°. bandong: «De zwaluwen komen met slijmige vezelen

aanvliegen, die zij in den snavel houden,» terwijl in hunnen

maag niels anders gevonden wordt dan kleine insekten, muggen.
karang bolong: Zij voeden zich met muggen en «zeeschuim»
(kleine zeedieren, polypen en vezelen van verbrtjzelde mollusken).

«In de maag dezer vogels wordt eene slijmige zelfstandigheid

gevonden, die ze door hun snavel ontlasten, om de nesten te

vervaardigen; geene vezelen worden door hun medegebragt; men
ontwaart niets dan slijm, waarmede zij den rand der nesten be-

(1) De zwaluwen
,
die men te Bandong over den spiegel van meren, vijvers ontwaart,

waar zij her- en derwaarts vliegen, behooren tot eene andere, grootere soort : Manoek
momondt $. Deze vervaardigen hunne nesten van aarde en bouwen ze onder de dakcu der
huizen

.
aan rntsen

, dorh steeds op het daglicht.
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dekken, wier aanbouw is begonnen; nadat deze slijm verhardis,

wordt eene nieuwe laag er van op den rand gelijmd, lot dat het

nest is voltooid. Wanneer de zee het onstnimigsl is en eene groote

hoeveelheid schuim (waarin zich jonge Polypendieren en vezelen

van raollusken bevinden?) wordt omhoog gespat, dan verkrijgt

men de beste nesten , benevens den rijksten oogst.

»

6*. bandono: Wanneer geplukt wordt, dan zijn de jonge vogels

eerst uit de helft van het gezamenlijke aantal nesten gevlogen ; in

de andere helft vindt men deels nog jonge vogelen : deze worden

als spijs gebruikt, deels eijeren: deze worden weggeworpen. Bij

elke pluk gaat derhalve de helft van het jonge broedsel verloren.

—

karang bolong: Zoodra de tijd der rijpheid nadert , word!

het hoi dagelijks door eenige plukkers bezocht en deze doen

onderzoek naar den loestand der nesten benevens helgeen zich

daarin bevindt; bespeuren zij dan , dat de jonge vogels in het

meerendcel der nesten reeds met stoppelen zijn voorzien , zooneemt

de pluk haar aanvang. De geoogsle neslen worden gesorteerd als

volgt: 1«. de beste nesten zijn die, waarin jongen liggen met

stoppelen voorzien en deze vormen de eerste kwaliteit ;
2°. de tweede

kwaliteit bestaat uit die nesten , waarin de jonge vogels nog ge-

heel en al naakt zijn en 5°. de derde kwaliteit wordt gevormd

door nesten , welke nog eijeren bevatten , wier aantal echter geringer

is dan dat der overigen; deze laatstgenoemde worden gezegd «nog

niet rijp» te zijn. De neslen waarin de jonge vogels met vederen

voorzien of reeds uitgevlogen zijn, hebben eene zwarle kleur en

zijn onbruikbaar. Alle jonge vogels en eijeren worden in de zee

geworpen

7°. BANDON6 : Er hebben vier plukken in het jaar plaats.

KARANG BOLONG : Ofschoon de vogels viermaal jaarlijks broeijen,

zoo wordt echter slechts dri'emaal geplukt: 1°. de slech!ste pluk,

Kesonggo geheeten, heeft plaats in de maand April of Mei;2°. de

pluk welke plaats heeft in de maand Julij of Augustus wordt

Telor ( ? Keteloe) genoemd en is de beste, die het grootste tal en

tevens de zuiverste en dikste nesten levert; 5°. in de maand November

en December wordt de derde pluk -edaan, die lamelijk goed is

en Kapat wordt geheeten. Er wordt derhalve hier jaarlijks tine
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jonge nakomelingschap der vogels gespaard, die men laat uitvlie-

gen. Maar niettemin neemt het getal der vogels niet toe, noch

vermindert hetzelve. De Javanen beweren, dat het getal zwaluwen

zelfs dan niet grooter zoude worden , indien een geheel jaar lang

volstrekt niet werd geplukt. Te Bandong en op andere plaatsen

van Java hebben werkelijk vier plukken jaarlijks plaats en alle

eijeren en jongen, die zich alsdan nog in de nesten bevinden, wor-

den weggeworpen , maar zelfs op deze plaatsen vermindert het

getal der vogels niet. (Moet zulks worden verklaard door het aantal

van jonge vogels die reeds uitgevlogen zijn, of worden toegesehreven

aan het bestaan van onbekende of ongenaakbare holen, van waar

gedurig nienwe zwaluwen naar gene bekende holen verhuizen, die

door den mensch geplunderd worden?)

8°. bakdong en karang bolong : Tot elk nest behoort een

paar zwaluwen. Worden er 1000 stuks nesten in een hoi gevonden,

dan is dit hoi door 2000 volwassen zwaluwen bewoond, waarvan

de helft uit mannetjes, de andere helft uit wijfjes bestaat. Nadat

de nesten weggenomen zijn, vinden de vogels eene schuilplaats in

de kleine groeven en galen van het rotsgesteente.

9°. bandong: De zes bekende holen leveren jaarlijks, gemid-

deld van alle vier plukken, 13520 stuks neslen of telken keer 3380

stuks; Meruit volgt, dat zij door 6700 vogels zijn bewoond.

karang bolong : Honderd stuks vogelnesten wegen gemiddeld

een Kali en 100 Kali's zijn een Pikol (centenaar), waarvan iaar-

Ujks 49 a 50 worden geoogst. De Chinezen betalen voor een Pikol

vogelneslen 4 a 5000 gulden, of een gulden voor 2 a 2i stuks,

zoodat dc jaarlijksche inkomsten hoogstens 250000 gulden bedragen,

waarvan nog /1000 onkoslen moclen afgelrokken worden. Het

getal nesten dient derhalve (te Karang bolong) op 500000 stuks

te worden gesleld. Verdeelen wij nu dit 500000 tal op drie pluk-

ken en rekenen voor elk afzonderlijk nest twee vogels, dan ver-

krijgen wij meer dan 333000 stuks vogels, die op een en denzelfden

tijd in de holen van Karang bolons wonen. Deze aanleekenincreno "u,u"»

hebben betrekking tot het jaar 1847 en zijn geput uit de berigten

en officieele stalen van den opziener der vogelnestholen te Karang

bolong. De plukkcrs vormen bier, als bet ware, eene bijzondere,
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afgeslotene klasse der maatschappij , eene kasle, wier bcdrijfvan

den vader op den zoon overgaat. — Zou het ook mogelijk zijn,

dat de vogels die te Bandong, in het binnengedeelle van het eiland,

en die welke te Karang bolong, aan de kust worden aangetroffen

,

verschillende soorten van zwaluwen uitmaken ? (Vergel. lager

Noot 14.)

Ontraoeten wij menigwerf in de tempels der binnenlanden van

Java een vromen Javaan, knielende voor het beeld van Loro

djoenggrang, terwijl hij haar ora een rijken oogst zijner Sawall's

smeekt, of zien wij elders eene jonge vrouw die zoo graag den

naam van moeder zon willen vernemen, al klonk haar ditwoord toe

uit den staraelenden mond van een klein wichlje, — zij houdt

eene Kokos-schaal vol wierook en bloemen in de hand , die zij eer-

biedig aan den voet van het standbeeld offert, — zoo schijnt het

ons toe, dat ook de kustbewoners aan hare Loro-Segoro kidoel

dergelijke vermogens toeschrijven. Vroeger hebben wij gelegenheid

gehad de ongemeen groote vruchtbaarheid der eetbare zwaluwen

te leeren kennen, die viennaal in hetjaar broeijen;jaarlijks wordt

bij het plukken der neslen door de hand der menschen bijna een

millioen (1) van haar broedsel (deels eijeren, deels jonge vogels)

verdelgd, maar toch verrnindert bun aantal niet; zij worden alleen

door de zee gevoed, ja, zelfs de zoo zeer geachte nesten dezer vogels

worden door hun geheel en al uit voortbrengselen der zee ver-

vaardigd: nemen wij dit alles in aanmerking, zoo kunnenwijhet

volstrekt niet ongepast vinden, dat de plukkers der vogelneslen de

godin Durga tot hare beschermgodin hebben gekozen.

JSaot «. (Bladz. 555.) Getal van soorten der Flora Javac,

Ik was aanvankelijk voornemens een statistiek overzigt dezer flora

te leveren en de verhouding van het getal soorten toe te lichten

,

waardoor de verschillende plantenfarailien en geslachten op Java

zijn vertegenwoordigd, hetzij dat deze verhouding worde nagegaan

over het eiland in zijn geheel, of ten opzigte van elke der vier

zonen afzonderlijk. De hoop om dit doel te bereiken , was ongemeen

(1) Hicrbij zijn op elk afzomlorlijk nest rue neer dan twee Jonge vogels of eijeren

gcrekend.
J
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uitlokkend. Maar weldra bespeurde ik, dat hefonmogelijk was een

juist resultaat van dien aard te verkrijgen; ik moest mij derhalve

vergenoegen — en al was het slechts bij wijze van eene proef,—
een dergelijk overzigt uitsluitend te leveren van de vierde zone

op het eiland Java, welke geringer van omvang en tevens volle-

diger bekend is dan eenige andere. Ten opzigte van het zoo even

betoogde dient vooreerst te worden aangemerkt, dat lalrijke plan-

tenfarailien van Java b. v. de groole heirschaar der Myceles en

Lichenes, de Musci frondosi en hepatici, de Gramineae en Cype-

raceae, Musaceae, Pandaneae, Leguminosael of nog geheel niet,

of niet dan alte zeerbroksgewijs zijn bewerkt, terwijl andere alleen

door de diagnosen zijn bekend geworden welke Dr
. C. L. Blume

daarvan zoo niet ontworpen , althans onder zijnen naam in het

licht heeft gegeven. Het is te bejammeren, dat deze heer Bl. de

kunst heeft verstaan om aan de natuuronderzoekers, die het eiland

Java, op last van de Nederlandsche Regering, tot het onderwerp

hunner nasporingen hadden gemaakt, de Herbaria door bun ver-

zameld af te nemen, ze zich zelven toe te eigenen en zoo doende

de bouwstoffen tot de Flora Javae aan alle beminnaren der botanie

onloegankelijk te maken, waardoor de vordering der wetenschap

in eene niet geringe mate wordt opgehouden. Een groot aantal

plantendiagnosen, die onder den naam van den genoemden kruid-

kundige in het licht verschenen, zijn zoo kort en onvolledig, dat

het ondoenlijk is eenige plant met behulp daarvan juist te bestemmen

en wat aangaat de geographische verbreiding, de verticaie uit-

gestrektheid, de standplaats, den habitus , de physiognomie der

planten van Java, zoo is de moeite aan het zoeken van dergelijke

opgaven in de planlenbeschrijvingen van Dr. Blume gewijd, geheel

en al te vergeefs besteed. Die beschrijvingen toch (namelijk de

«Bijdragen tot de flora van Neerl. Indie ») vverden in aller ijl aan

elkander gelijmd, alleen om het z. g. regt der prioriteil te redden,

volgens de grondstelling : «wie het eerst komt, die het eerst

maant.» Vervolgens moeten wij niet onopgemerkt laten, dat de

genoemde kruidkundige — een van die «hooi verzamelaren» zoo

als ze door Dr
. Schleiden worden genoemd — slechts een uiterst

gering getal planten op Java in hun levcndigen toestand heeft
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gezien, op eenige weinige plaatsen en over eene kleine uil-

gestreklhied , op 2 , hoogstens 3 bergen — en dat juislc

mededeelingen o nit rent de aardrijkskundige en physieke verhou-

ding van het plantenrijk op Java uit dien hoofde van hem
billijker wijze niet mogen worden verwacht. Hierbij dient nog

in aanmerking te worden genoraen, dat in alle deelen en zonen

van het eiland Java nog dagelijks nieuwe soorlen en geslachten

ook van dergelijke plantenfamilien werden onldekt, waarvan

het voorhanden materiaal reeds is bearbeid geworden , om niet te

gewagen van het twijfelachlige, dat ten opzigte der deugdelijkheid

van beschrevene soorten of varieteiten bestaat. Hieruit volgt, dat

de Flora Javae, in een geheel mimen zin gesproken, tot heden

Diet dan zeer onvolledig bekend is.

Uit dien hoofde kan eene statistieke bearbeiding der Flora van

Java tegenwoordig nog niet tot jirsle uitkomsten leiden
,
ja, zij

is voor een gedeelle onuilvoerbaar. Dergelijke redenen hebben

mij genoodzaakt, van mijn vroeger voornemen af te zien en mij

te bepalen tot de beschrijving der physiognomie en der geogra-

phisehe verbreiding van de belangrijkste of meest kenschetsende

planten , welke door mij zelven in hun natuurlijken toestand zijn

waargenomen geworden. Ik begroot het aantal der werkelijk op

Java voorkomende ziglbaar bloeijende gevvassen (Phanerogamen) op

4000 en het getal der Cryptoganien op 5000, zoodat het gezamen-

lijke getal soorten 7000 bedraagt, waarvan nog niet de helft is

beschreven geworden.

\oot ». (Bladz. 566.) Widjojo koesoemo. Twee jaren geledcn

gaf ik talrijke bloeradragende exemplaren dezer plant aan den

beer W. H. de Vriese , die ze zoude besleramen. Toen ik t. a.

eenige geschiedkundige bijzonderheden betrekkelijk de Wid-

jojobloem verhaalde , raaar de heer de Vriese nog geen tijd had

kunnen vinden, zich met het onderzoek daarvan bezig tehouden,

verzocht ik de teruggave er van, om ze zelf te kunnen bestem-

men. Maar, helaas! tot heden toe is de plant niet terug gevonden.

Ik bevind mij daardoor buiten staat, den lezer met het bota-

nische karakter van deze bloem bekend te niaken.

Jtfoot S. (Bladz. 410.) De teelt van de zijdewormen is, voor
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zoo ver mij bekend, op het eiland Java ten grootsten deele

weder ingetrokken , devvijl het welslagen er van door dezelfde

oorzaak werd verhinderd , waaraan de mindere hoedanigheid der

Javasehe thee moet worden toegeschreven , l>enevens het niet rijp

worden der vruchten van dergelijke vruchtboomen , die men nit

Europa heeft ingevoerd , d. i. de jaarlijksche gelijkvormigheid der

temperatuur (in verband met eene te groote vochtigheid der lucht.)

Er werden, wel is waar, pogingen in het werk gesteld, om deze

gedurige ontwikkeiing der zijdewormen af le breken en bun een

kunstmatigen winter te verschaffen , doordien men hunne eijeren

op een 8900 voet hoogen bergtop — den top Gemoeroe des G.-

Gede — liet brengen en daar ter plaatse eenige maanden lang

in een goed gesloten huis, benevens in een kelder liet bewaren

,

maar zelfs deze maatregel was niet in slaat , het verbasteren

der zijdewormen , dat van lieverlede plaals greep , het gedurig

kleiner worden der cocons te beletten , aangezien dit een gevolg

is van bet onafgebroken spinnen der wormen in de eeuwig-

durende
,

gelijkmalige warmte van dit klimaat. Al bedraagt de

gemiddelde temperatuur op den vroeger genoemden bergtop 8,4° R.

of 51,0° F. , zoo heerscht deze warmtegraad toch insgelijks hier

het gansche jaar door bestendig en levert slechts een verschil van

10,4° R. of 25,5° P. met de temperatuur, welke gevonden

wordt ter hoogle van 2000 voet, = 18,85° R. , waar de teelt

der zijdewormen op Java voornamelijk wordt gedreven.

Root 9. (Bladz. 427.) Ik heb zeven soorten van boomvarens op

Java leeren kennen , die zich op een zuilvormigen stam verheffen.

Hiervan bchooren drie soorten (Alsophila contaminans r. Br. , de-

bilis en robusta de Vr.) tot de tweede , drie andere (Cyathea oligo-

carpa en polycarpa jungh. , benevens Balantiuin magnificum de vr.)

lot de derde en cene soort (Alsophila lanuginosa jungh.) totde vierde

zone. Zij zijn door mij overeenkomstig die bestemmingen aange-

haald, welke voorkomen in rnijn herbarium en door den heer de

Vriese ontworpen of allhans gewijzigd zijn. De soorten, waar-

achter mijn naam is gevoegd , werden door mij op de vroeger

bladz. 190 aangehaalde plaats beschreven. In de Enuraeratio plan-

tarum Javae, anct. C. L. Blurae II. p. 242—246 worden diagnosen
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van negen javasche varensoorten geleverd, die, naar bewcerd

wordt, eene boomachtige grootte hebben. Het is ondoenlijk, uit

deze diagnosen omtrent de identileit der voorgestelde soorlen

met die soorten, welke door raij zijn beschreven , le beslissen.

Boomachtig worden in dit aangehaalde werk voor een gedeelte ins-

gelijks zulke varensoorten geheeten die, wel is waar, dikkejiarde

loofstelen bezitten , maar niettemin geheel en al een stam (caudex

arboreus) missen. Bij de inboorlingen in Indie en voor een gedcelle

zelfs in de Europesche apotbeken , heeft zich een zeker bloedstel-

pend middel eene niet geringe male van beroemdheid verschaft

,

ik bedoel de zacht-vezelige , viltaclitige Peng a war djambi, die

eene glimmende ,
geelacbtig-bruine kleur heeft. Langen tijd bleef

de oorsprong er van onbekend , thans echter mag bet voor zeker

worden gehouden , dat die viltachlige zelfstandigheid op verschil-

lende eilanden ,
gelegen in den Indischen archipel , van verschil-

lende boomachtige en kleinere varenkruiden verkregen wordt; zij

bestaat uit niets anders dan uit de zachte, stroobladerige viltha-

ren , waarmede het jonge, nog niet onlloken, maar spiraalvormig

zaamgerolde loof (frondes) geheel en al is omhuld. Te Palembang

wordt zij, naar men verhaalt, van Gybotium glaucescens Runze

verkregen. Op Java leveren zeer jeugdige individuen van Balanlium

magniHcum, maar vooral van Alsophila lanuginosa eene viltachlige

zelfstandigheid, die eene grootere overeenkomst heeft metdeinde

handel voorkomende Pengawar djambi, dan zulks het geval is ten

opzigte van Alsophila contaminans. Eene bij de handelaren op Java

zeer geachte soort Pengawar djambi wordt van het eiland Bawean

aangebragt, waar, uithoofde der uiterst geringe hoogte van dit eiland

boven den spiegel der zee, stellig geene fcoomachtige varens groeijen.

Woot 10. (Bladz. 432.) Behoorende tot het geslacht Scutellaria,

sectio HI: Stachymacris (Bentham in DC. prodr. XII. p. 417.)

Scutellaria javanica n. sp. Caule acute lelragono , basi lignoso

,

erecto, stricto, glabro, sursum ramoso , 2£ — 5 pedes alto; foliis

caulinis petiolatis, ovatis, acutiusculis , basi subatlenuatis, ulrin-

que pubescenti hispidulis , margine repando-dentatis ,
inferioribus

angulato-dentatis; foliis floralibus sessilibus minutis; racemis ler-

minalibus brevibas secundis ,
pedicellum
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4plo superantibus, calycibus pedicellum aequantibus laevibus.

Affinis S. altissimae L. — Folia subtus dilute purpurascentia.

Corollo puniceo-vel roseo-lilacina. Calyx nigro-purpurascens.

Floret Martio. — Habitat in duraetis circa planitiem Dieng,

alt. 6500 pedum, nee non in graminosis siccis montis Merbabu,

supra Selo, alt. 5 ad 6000 pedum.

iVoot it* (Bladz. 551). Vestigen wij onze aandacht op bet

aantal planten , waarvan de geographische verbreiding opwestelijk

Java is beperkt en tevens op die gewassen , welke niet dan in

oostelijk Java groeijen, die bij gevolg als eigenaardig voor een

dezer beide deelen van het eiland kunnen worden bescbouwd

namelijk ten opzigle van elkander, waarbij op het mogelijke

voorkomen dezer planten in anclere landen geen acht gestagen

wordt, — zoo rijst al dadelijk het vermoeden in ons op,

dat dit getal planlen zeer aanmerkelijk is. Want deze beide

tegenovergestelde deelen van het eiland verschillen onderling even

zeer door de configuratie der oppervlakte, als door de gesteldheid

van het klimaat. In West-Java hebben uitgestrekte , boschrijke

hooglanden en een vochtig , regenachtig klimaat de overhand , even

zeer als dit in Oost-Java met een droog klimaat en den piekvorm

der bcrgen het geval is, welke laatstgenoemden zich afzonderlijk

uit lage vlakten verheffen. Maar niet gemakkelijk mag het worden
geheeten, om in de onmetelijke wouden van dit eiland uit tevor-

schen of eene zekere plant, al dan niet,ineene bepaalde landstreek

voorkomt. Derhalve zal ik hier slechts een aanlal planten noemen,
waarvan mij met meerdere zekerheid dan van anderen is bekend

gevvorden, dat zij slcchls in een der beide deelen van Java

groeijen
; wat aangaat de bijzonderheden der geographische ver-

breiding dezer planten, daaromtrent zie men vroeger de beschrij-

ving der verschillende zonen. Volgende soorten mogen als eiyen-

aardig voor Midden- en Oost-Java worden bescbouwd : Antiaris

toxicaria
, Tectona grandis , Tetrameles nudillora , Pterocymbium

javanicum, Saccopetalum Horsfieldii, Butea frondosa, Borassus

flabelliformis en? Artocarpus venenosa (1) in de eerste zone, —
(1) Deze boom — Artocarpus venenosa — is door mij zelven niet waorgenomen gewor-

den en op bladz. 355 slechts op grond der mededeelingen van Zollinger en Moritzi (observ.
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Pteronia marginala in de tvveede , — Parasponia parviflora en

Casuarina Junghuhniana in de derde, — en Myrsine Korthalsii

,

Lespedeza cytisoides en Dodonaea montana in de vierde zone. Alle

deze gewassen zijn boonien, waarvan alleen Pleronia marginala

eene uitzondering maakt. Hiertoe moeten nog volgcnde kleinere

planten gerekend worden , die in Midden- en Oost-Java eigenaardig

te huis behooren : Astilbe speciosa , een halfstruik , die tot de derde

,

benevens volgende kruiden, die tot de vierde zone behooren : Boen-

ninghausenia thaliclroides , Agrimonia javanica, Alchemillavillosa,

Euphorbia javanica, Festuca nubigena, Ataxia Horsfieldii, Gera-

nium

Semnopithecus pyrrhus insgelijks in dit gedeelte van het eiland

aangelroffen.

Tegenover deze oostjavasche soorten kan ik slechls weinige

wesljavasche planten opnoeraen, waarvan ik met genoegzame

zekerheid ervaren heb, dat zij niet in Oost-Java voorkomen;

tot deze behooren in de tweede zone Liquidambar Altingiana

en Gordonia Wallichii, in de derde zone Podocarpus cupres-

sina (1) benevens andere soorten van dit geslacht en in de vierde

zone , onder de boomen Astronia spectabilis en onder de kruid-

achtige planten Cankrienia chrysantha, benevens Rhuacophila

javanica. Het is tevens waarschijnlijk, dat insgelijks de Meraecylon-

soorten (M. grande e. a.) die. eene groote hoogte bereikeu , de

groote palmen Caryota maxima ,
propinqua en furfuracea ,

bene-

vens vele andere wesljavasche boomen der tweede en derde zone

niet in Oost-Java worden gevonden; all bans kan ik mij niet her-

inneren, ze in dit gedeelte van Java op eenige plaats te hebben

waargenomen. — Het meerendeel van die planten, welke vroeger

door mij zijn voorgesteld als eigenaardig behoorende tot het

ooslelijke gedeelte van Java , wordt gevonden in de onderste heete

en in de bovenste koude zone; in tegenoverstelling hiervan wordt

in het westelijke Java een veel grooter getal planten aangelroffen

,

phytogr I. c. 11. p. 213) aangehaald. - De beschrijving der bladeren
,
die Zollinger taeeft

geleverd, past zeer goed op Antiaris toxiearia Lesch. Zou hier ook eene venv.ssehng

hebben plaats gehad ?

(1) Zie vroeger bladz. 508.
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die in de tweede en derde zone groeijen en in Oost-Java met

voorkomen; maar uithoofde de bosschen dezer beide zonen in de

meeste deelen van het oostelijke Java bijna gebeel en al door

de bijl zijn geveld, zoo moet de mogelijkbeid worden toegegeven,

dat die gewassen in een vroeger tijdperk aldaar opwiessen. De

bergen in het oostelijke Java doen zich , in het algemeen beschouwd

,

kaal en dor aan het oog voor en zulks voornamelijk, indien zij

worden vergeleken met de digtbebladerde hoogstaramige wouden

der Preanger Regentschappen welke, in dit gedeelte van het eiland,

door alle zonen tot op de hoogste bergtoppen, hare sehaduwenop

den bodem werpen. In plaats hiervan treft men op de toppen

van het nieerendeel der bergen in Oost-Java slechts het dorre,

bleekgroene bosgras (Festuca nubigena) aan , — grasmatten waarop

geene andere boomen groeijen dan Casuarinen, die al het uiterlijk

hebben van pijnboomen en zich niet dan op een grooten afstand

van elkander verheffen.

Voot 1£. (Bladz. 592.) Gleichenia volubilis n. sp. stipite

volubili longissimo, sursura dichotome ramoso; fronde bipinnata

longissima; pinnulis coriaceis elongato-lanceolatis, profunde pin-

natifidis; laciniis linearibus obtusis integerrimis, margine revo-

1litis, supra laevibus, subtus molliter ferrugineo-tomentosis, dein

laevibus glaucescentibus; costis et rhachidibus junioribus toraento

fugaci pallido velatis et paleaceis.

Hab. in cacumine supremo montis G.-Mandala wangi , alt. 9500

pedum.

]Voot f3. (Bladz. 602.) Agrimonia javanica n. sp. Caule erecto

villosissimo, superioraversus viscoso; foliis interrupte pinnatis

;

foliolis obovato-oblongis dentato-serratis, subtus praesertim ad

nervos cano-hirtis, interjectis minoribus oblongis, inipari breviter

pedicellato; spicis erectis, viscosis, evolutis elongatis virgatis,

tenuifloris; petalis calyce duplo longioribus ; calycibus fructus

remotis, heniisphaerico-campanulatis, vix sulcatis, bracteatis

;

bracteis calyce brevioribus ; spinis calycinis erectis , omnibus strictis.

Agrimoniae Eupalorio L. simiilima , ab eadem vero diversa indu-

mento densiore, calycibus hemisphaerico-campanulatis, foliolorum

forma, bractearuni longitudine et spinis calycinis strictis. Quoad
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calycis formam aflinis Agr. odoralae mm. , verosimiliter autem magis

Agr. nepalensi Don., quae raodo foliolorum forma eorumdemque

indumento differre videlur. Auctor enim Prodromi Florae nepalensis

p. 229 in diagnosi sua minus completa nullam menlionem fecit

formae fructus calycinae , Deque superficiem calycinam descripsit.—
Flores suaveolentes. — Synonyma : Agr. suaveolens Blume (bijdr.

p. 1115), non Pursh.

i¥oot 14. (Bladz. 615.) In een spleetvormig hoi van den krater-

muur des G.-Tjerimai worden , ter hoogte van 9400 voet boven

den spiegel der zee , talrijke zwermen aangetroflen eener soort van

zwaluw, die grooter is dan Hirundoesculenta. Hare nesten bestaan

uit dorre grasscheuten , die met eene hoornacbtige massa aan^en-

verbonden zijn. Deze laatstgenoemde zelfstandigheid heeft eene

vuil-graauwe kleur, doch overigens veel overeenkomst met die

stof , waaruit de nesten der Hirundo esculenta zijn vervaardigd;

waaruit mag worden afgeleid, dat zij vroeger slijmig, lijmachtig

is geweest. De Javanen beweren, dat deze vogels bun voedsel

zoeken aan bet zeestrand en van den 9000 voet hoogen bergtop

elken dag — been en terug — naar bet naaslbij gelegene ge-

deelte der kust bij Tjeribon vliegen. Zie vroeger Noot 5 : Boe-

roeng lintjih.)

2. LUST VAN SYNONIEME NAMEN.

In de tweede (vulkanische) afdeeling van dit werk , hcnevens

in andere door mij uilgegeven geschriften (zie vroeger het overzigt

der literatuur, bladz. 187 en volg.) worden benamingen van plan-

ten gevonden , welke berusten op besteraniingen , door mij gedurendc

mijne reizen op Java gedaan. Uithoofde de door mij verzamelde

planten eerst bier in Europa aan een grondig onderzoek konden

worden onderworpen , zoo zal het, naar ik vertrouw, niemand

kunnen bevreemden, dat een aantal van die voorloopige bestem-

mingen eene noodzakelijke verandering moest ondergaan. Ten

einde nu voor te komen, dat verwisselingen en dwalingen plaats
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grijpen , zoo zal ik hier van hel aantal Javasche planten door mij o]

verschillende plaatsen aangehaald , al die soorten volledig opnoeraen

welke eene andere bestemmii

raijnen terugkeer van Java is reeds een groot gedeelte van raijn

herbarium bearbeid geworden door de kruidkundigen , wier namen

vroeger, op bladz. 187, zijn vermeld; andere soorten, behoorende

tot familien die nog geene bearbeiding hadden ondergaan , werden

door mij uit het herbarium genomen en met gebruikmaking van

alle daartoe vereischte hulpmiddelen aan een herhaald onderzoek

onderworpen en bestemd ; het verschaft mij genoegen tevens mel-

ding te mogen doen van den vriendelijken bijstand, die mij door

de heeren W. H. de Vriese en J. H. Molkenboer daarbij werd

geschonken. — De lezer wordt dien ten gevolge verzocht de

namen, welke voorkomen in de eerste kolom aan de linker zijde,

te doen vervangen door de daar tegenovergeplaatste namen der

tweede kolom aan de regter zijde, welke laatstgenoemden door

mij in dit botanische gedeelte van het werk overal zijn gebezigd.

Acacia magnifolia Pitbecolobium Clypearia Benth.

Acacia montana Albizzia montana Benth.

Acacia salluum Pitbecolobium montanum Benth

Agrimonia suaveolens bi. (non Pursh). Agrimonia javanica n. sp.

Anacyclodon pungens Leucopogon javanicus de Vr.

Ardisia coccinea Ardisia villosa Waiu

Casuarina montana Casuarina Junghuhniana Miq.

Celtis montana Parasponia parviflora Miq.

Chnoophora glauca Alsophila conlaminans Wail.

» lanuginosa. . . . . Alsophila lanuginosa jungh.

Crotallaria javanica Crolallaria striata DC.

Desmodium lilacinum Desmodium gyroides dc.

Dodonaea ferrea (olim triquetra). . Dodonaea montana Herb.jungh.

Hedera squarrosa Hedera rugosa dg.

Imperata Alang Saccharum Koenigri Retz.

» Glagah. ...... » spontaneum l.

Inga biglobosa Parkia biglobosa Benth.

» gracilis Albizzia procera Benth.
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Inga inontana Albizzia montana Benth.

» tenerrima ....... » tenerrima Plant, jungh.

» umbraculiformis » stipulata Benin.

Lepidocoraa trifolialum Flemingia involucrata Benth.

Melastoma malabatricum .... Melasloma polyanlhum bi.

Melissa (?) hirsula./ (Elsholtzia elata Zoii. et m.

Ocymum (?) sp. .\ (
(Vergl. noot op bladz. 635.)

Phlebosprium cytisoides Lespedeza cytisoides Benth.

Pirapinella (?) n. sp Pimpinella Pruatjan Bib.

Podoslaurus thalictroides .... Roenninghausenia lhalictroides

Jungh.

Primula imperialis Cankrtenia chrysantha de vr.

Pterospermum javanicum .... Plerospermum lanceaefolium

Roxb.

Ranunculus geranioides .... Ranunculus prolifer Beinw.

Sium (?) n. sp Pimpinella javana DC.

Solanum araoenum Solanum saponaceum Dunai.

Spiraea speciosa • . Astilbe speciosa Jungh.

Viburnum elegans Hydrangea oblongifolia bi.

Visenia javanica Visenia indica Hout.

Wahlenbergia gracilis Wahlenbergia lavandulaefolia

DC.

Wirtbgenia octandra en decandra. Spondias Wirthgenii Hassk.

5. LANDSCHAP-TArEREELEN.

Aanwijzing dor blailzijden , waar de vcrklaring gevonden wordt der platen,

voorstellende pittoreske gczigten van landschappen , welke tot

den atlas van dit werk behooren.

1. Noordkust bij Samarang. . . . Rladz. 251.

2. Zuidkust oostwaarts van Rongkop. » 275.
"- r.

5. Goenoeng-Gamping » »d*-

4. Goenoeng-Sewoe » 34a.

5. Goenoeng-Lamongan » 36 7.

6. Goenoeng-Soembing » 418 -
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7. Kawah-Patoea Bladz. 557.

8. Goenoeng-Goenloer » 559.

9. Telaga-Patengan » 546.

10. Dieng » 548.

1 1

.

Goenoeng-Gede » 620.

12. Goenoeng-Merapi » 622.

Deze twaalf lantlschapgezigten zijn door mij, op de plaats

zelve, naar de natuur geleekend en gekleurd. Het titelvignet is

geteekend door den heer Mr. P. A. Schill en werd mij medegedeeld

door den heer Dr. van Haastert , toen dirigerend officier van ge-

zondheid te Balavia. Het stelt voor een , en basrelief , in steen ge-

houwen Siwahoofd, en werd gevonden boven de poort van een

der talrijke tempelruinen van Modjo pait. Dergelijke hoofden met

hoogst kenschetsende gelaatstrekken (van Siwa in zijne wreede

gedaante, als verdelger) worden op Java niet slechts boven de

poorten van al die tempels gevonden , welke , voor een 5 a 6 hon-

derdtal jaren , aan de Brahmansche goden waren toegewijd en

die nu voor het grootste gedeelte in puinhoopen ter neder liggen

,

raaar men treft ze , hoezeer slechts in pleisterwerk voorgesteld

,

insgelijks aan boven den ingang van vorstelijke paleizen, die van

eene nieuwere dagteekening zijn. Dit is , namelijk , het geval met de

lustsloten van den sultan van Jogjakarta, welke geheeten worden

Wonosado, Rodjo winangoen, Ponowo dirdjo, Poerworedjo e. a.,

maar die nu ook reeds voor een gedeelte in puin zijn vervallen.

Het Kawi-opschrift , dat onder aan de figuur wordt gevonden

,

is door den sultan Pakoe Noto Ningrat van Soemenep — die

geacht wordt in de Kawi-taal zeer ervaren te zijn — in 't Ma-

leisch vertaald geworden, waaruit hetzelve door den heer Schill

in 't Hollandsch is overgebragt.

NASCHRIF T.

In de inleiding tot dit gedeelte van het werk gaf ik , op bladz.
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nog

199, mijn voornemen te kenncn, om aan de algemeene beschrij-

ving van het plantenrijk op Java — die ik in de voorafgaande

bladen getracht heb den lezer le verschaflen — een Iweedc ge-

deelte B. te voegen , waaraan het opschrift zoude worden gegeven :

Verschil der vegelatie voor bijzondere sfrcken , of bcschrijving van

enkele gedeelten van het eiland en natuurtoncclcn, ter schildcrincj

van het karakter des landschaps in de verschillcnde zoncn. Maar

het getal bladen, waarnit het werk bestaat , is nu reeds vecl grooter

uitgevallen, dan ik vooraf had kunnen berekenen en ikvrees,dat

ik het aanvankelijk aan raij gestelde perk nog veel verder zoude

moeten overschrijden en mijn bestek ver te builen zoude gaan

,

indien ik mijn aanvankelijk voornemen wikle verwezenlijken en

het gedeelte B. bewerken, dat uit den aard der zaak onuit-

puttelijk en tevens voor mij uilerst boeijend is. Hierbij komt

de overweging dat ik onder het opschrift :
Plaatselijke be-

schouwing in de voorafgaande bladen reeds menigmaal het plaat-

selijke verschil der flora, de bijzonderheden van het dieren- en

planlenleven in verschillende landschappen heb geschilderd
,
namc-

lijk , ter plaatse waar dit voor de duidelijkheid of volledigheid van

het algemeene beeld een noodzakelijk vereischte scheen te zijn.

Derhalve heb ik besloten mijne beschrijvingen van afzonderlijke

landschappen en floraperken voorloopig ter zijde te leggen en dit

botanische gedeelte als geeindigd te beschouwen. Dergelijke sclnl-

deringen werden door mij op Java ontworpen, bij den aanbhk

der levende natuur; ik trachtte daarbij steeds het landschap te

beschrijven en tevens de bewoners te schetsen ,
die zich daarin

bewegen, hunne leefwijze, hun bedrijf, de eigenaardigheden van

hetkliraaat der landstreek, de tamme en wilde dieren die het ver-

Ievendigen, - waarbij de geologische bouvv, de uiterlijke con-

liguratie van het land en zijne hoogte boven den spiegel der zee

niet uit het oog mogten worden verloren. Maar, dewijl de vorm

en de hoogte van het land afhankelijk zijn van de inwend.ge

bouworde alsook van de onrwentelingen , welke deze laatstge-

noemde heeft ondergaan en dewijl de hoogte en de vorm, op hare

beurt, weder al de andere eigendommelijkheden van het landschap,

vroeser door mil aangetoond, ten gevolge hebben, zoo zouden deze



670

beschrijvingen — beelden — om leerzaam of onderhoudend te

kunnen worden geheeten, in al hare oorspronkelijke uitvoerigheid

moeten worden medegedeeld. Dit zou mij te ver voeren.

Bij het doorbladeren van het vooralgaande zal de lezer misschien

de opmerking hebben gemaakt, dat mijne besehrijving van het

hoogslaniniige, oorspronkelijke woud — het twaalfde gebied

der eerste, heete zonekorter is zaraengevat dan die van het oorspron-

kelijke woud in eenige andere zone. De redenen hiervan zijn deze.

1°. Ik wil het niet ontveinzen, dat ik de hoogstammige wouden

van het heete laagland op Java niet zoo volledig heb leeren kennen

als die der volgende zonen; de groote hitte, de onzuivere, onge-

zonde lucht, de moskieten die aldaar worden gevonden, zijn geene

voorwerpen, in staat om tot een lang verblijf in deze wouden uit

te lokken. — 2°. Het karakteriseren van deze wouden is moeije-

lijker dan in de hoogere zonen, uithoofde onder de honderdtallen

van boomsoorten, waaruit een dergelijk woud beslaat en die lot

de verschiilendste familien behooren, bijna geene enkele soortwordt

gevonden, die in een grooter tal individuen dan andere soorten

voorkomt, en dewijl geene van deze boomsoorten zich boven anderen

door opmerkelijke, meer in het oog loopende kenteekenen onder-

scheidt; hiervan zijn slechts eenige vijgenboomen uilgezonderd. Als

een algeraeen kenmerk dezer wouden mag derhalve alleen het

volgende worden aangehaald : dat de Anonaceen door het groote

aantal soorten en individuen eene voorname plaats er in bekleeden

en dat de vijgenboomen, hoezeerslechtsafzonderlijktusschen ander

geboomte opgeschoten , door hun fraaijen vorm en het welige loof-

gewelf de blikken des reizigers tot zich trekken. — 5°. Doen wij

onderzoek naar het bestaan van oorspronkelijke wouden in het

heete laagland, die niet tot de kustllora kunnen worden gebragl

en evenmin tot het gebied van den kalkbodem behooren, maar die

uit hoogstammig woudgeboomte bestaan, dat zich op den vrucht-

baren bodem van een vlak landschap verheft, zoo ontwaren wij weldra,

dat dergelijke wouden op Java uiterst zeldzaam zijn. Zij zijn door

de behouwing des bodems verdrongen en vernield. In de hoog

liggende Soenda-landschappen worden zij geheel en al gemist.

Alleen in Oost-Java treft men eenige vlakten aan, b. v. den noor-

f
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delijken en noordwestelijken voet van den G.-Ardjoeno, bij Modjo

pait, den zuidelijken voet van den G.-Semeroe, een groot gedeelle

der vlakte van Lemadjang, de vlakte van Banjoe wangi, in de

nabijheid van Matjan poetih, die met een dergelijk hoogstammig

woud zijn bedekt. Daar ter plaatse woont geen enkel mensch. Wij

verkeeren in den waan een oorspronkelijk woud , te hebben aange-

troffen; wij zijn blijde nu eindelijk eens in de ondersle, heete

zone onze wandeling te kunnen voorlzelten onder bet eerwaardige

loofdak van een maagdelijk woud, dat door de bijl nog Dimmer

werd geschonden; maar — daar staan wij met verwondering stil

voor de ruine van een tempel , die geheel onverwacht voor ons

oog verrijst; een reusacbtige vijgenboom groeitop zijne tinnen, van

waar het welige loof naar beneden hangt; — ginds ontdekken wij

slandbeelden , die voor een gedeelle in de aarde zijn verzonken;

wij treffen gemetselde badplaalsen, ja, grondslagcn van muren aan ,

die zich verscheidene mijlen ver in bet woud uitstrekken. Zij doen

den omvang van het voormalige paleis (Kraton) kennen, of der

hoofdstad van het rijk, die zich weleer op deze plaats verhief.

Alle deze ruinen . ziju met het weligste struikgewas bedekt en

liggen diep in het woud verholen, dat zijn loofdak daarboven

uitspreidt. Dit woud kan niet oorspronkelijk worden geheeten.

Op deze plek wiessen weleer vruchlboomen, die thans verwilderd

zijn. Wij berinneren ons die reusacbtige Bamboes-wouden, die

op den zuidelijken voet van den G.-Semeroc worden gevonden;(zie

vroeger bladz. 448.) Vreemde gewassen hebben zich hier met

inheemsche planten vermengd. Verschillende inheemsche vormen,

afkomstig uit verschillende zonen groeijen hier, ten gevolge van

den invloed, uitgeoefend door eene voormalige bebouwing des

bodems, onderling in een en hetzelfde woud en de physiognomie

van dit woud is onduidelijk geworden. De scherpe trekken van

zijn karakter zijn als uitgewischt.
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Groote boomen
""

«5.
499.

'

\ , \ .
500.

503.

Quercus pruinosa e. a. eiken

Javasche ahorn

504.

Laurineen

Ternstroemiaceen , Palmen

Reusachtigc boomen (Cedrela febrifuga, Mcmecylcen, Podocarpus-

soorten)

Kreupelhout. Kleinerc boomen en struiken <> 1U -

Kleinere gewassen op den bodem des wouds Sljj*

ianen
rr>

Boomparasieten (voornamelijk Orchidcen) 5 -4 -

Dieren

Verklaring der plaat (landschap) « Kawah-Patoea. • Did.

Verklaring der plaat (landschap) «Goenoeng-Goentoer.» . . .
539.

Tweede gebied. Grasvlakten , moerassen en veengronden .... 540.

Verklaring der plaat . TClaga-Patcngan. »
&*J'548.

549.

..... 551.

Verklaring der plaat « Dicng. •

Derde gebied. Anggring-wouden.

Vierde gebied. Tjgmoro-woudeu.

Vierde plantenzone. De konde zone van 7500 tot 10000

voet boven den spiegel der zee.

Uitgestrektheid dezer zone • • • • • •

Klimatographische schets: drukking, warmte en vochtighcid

555.

derlucht
556.

559.

583.

570.

Eigenaardigheden van het klimaat dezer zone

Dagelijksche gang der bewegingen en vcrschijuselen inden dampkring.

Kultuur *

tVildemis. Eenig gebied: Oorspronkelijke wouden.

Wijze , waarop de verschillende plantenvormen op elkander volgen

,

naar mate men hooger stijgt

Overzirt van de zamenstelling der Javasche alpcnflora. . . &7+.

Boomen *

572.

Struiken

577.

591.



VIII

Bladz.

Woekerplanten 593.

Alpinische bloemflora van Java 59-4.

Balanophora-soorten 603.

Algemeen physiognomisch karaktcr der bergloppen. ..... 604.

Ouderdom der bergtopwouden . . 616.

Onderscheidende kenmerken der wouden in de vierde zone. . . 613.

Verklaring der plaat (landschap) * Goenoeng-G6de. b .... 620.

Verklaring der plaat (landschap) a Goenoeng-M£rapi. » . 622.

Plaatselijke b eschoutving. Lokaal gebied.

De plantengroei des kraters 625.

Het hoogland van den G.-Ajang (Tjgmoro-wouden in de 4de zone). 631.

Aanhangsel tot het tweede gedeelte der eerste afdceling.

Toelichtende aanteekeningen , behoorcnde tot de beschrijving der vier

planten-zonen.

1. Tot bladz. 219, over de gemiddelde drukking des dampkrings

en de temperatuur te Batavia

'i

640.

2. Tot bladz. 222, over nevclvallcn 641.

3. Tot bladz. 222, over de melkaehtige , troebele gesteldheid van

den dampkring 645.

4. Tot bladz. 223 , over hagcl in de heete zone 645.

5. Tot bladz. 272 , over de natuurlijke geschiedenis der eetbare

zwaluw ... 648.

6. Tot bladz. 355 , over het getal van soorten der flora Javae . 657.

7. Tot bladz. 366, over Widjojo koesoemo 659.

8. Tot bladz. 410, over zijdewormen 659.

9. Tot bladz. 427 , over boomvarens 660.

10. Tot bladz. 432, over Scutellaria javanica 661.

11. Tot bladz. 551 , over planten , die eigenaardigtoebehooren aan

West- en aan Oost-Java 662.

12. Tot bladz. 592, over Gleichenia volubilis 664.

13. Tot bladz. 602, over Agrimonia javanica 664.

14. Tot bladz. 613, over eene zwaluwsoort, voorkoinende in den

krater van den G.-Tjerimai 665.

Lijst van synonieine naraen van planten 665.

Landschap-tafereelen , behoorende tot dit gedeelte van hetwerk,bc-

nevens verklaring van het titelvignet 667^

Nasctirift 668.
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